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ส่วนที่ 1
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลนครเชียงใหม่
1) ข้อมูลทั่วไป
(1) ความเป็นมาของเทศบาลนครเชียงใหม่
เทศบาลนครเชียงใหมํ เดิมเป็นสุขาภิบาลเมือง
เชียงใหมํ ตั้งแตํปี พ.ศ. 2458 ขึ้นตรงตํอมณฑลพายัพ
จนกระทั่งปี พ.ศ. 2475 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระปกเกล๎าเจ๎าอยูํหัว ได๎ มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองมา
เป็นระบอบประชาธิปไตย สภาผู๎แทนราษฎรจึงมีมติ
เห็นสมควรจัดเขตชุมชน ขึ้น ซึ่งสํวนใหญํมีสภาพเป็น
สุขาภิบาลให๎ได๎รับการยกฐานะ ให๎ เป็นเทศบาล ดังนั้น
ท๎องถิ่นชุมชนสุขาภิบาลเมืองเชียงใหมํ จึง ได๎รับการยกฐานะ
เป็นเทศบาลนครมีนามวํา “เทศบาลนครเชียงใหม่ ” ตาม
พระราชบัญญัติจัดตั้งเทศบาลนครเชียงใหมํ พ.ศ. 2475
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเลํมที่ 52 ตอนที่ 80 ลงวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2478 นับวําเป็นเทศบาลนคร
ภูมิภาคแหํงแรกในประเทศไทย มีอานาจหน๎าที่ตามบทบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พ.ศ. 2476 ทุกประการ
และมีพื้นที่ในความรับผิดชอบ 17.50 ตารางกิโลเมตร
ความเจริญของเมืองเชียงใหมํได๎แผํขยายออกไปรอบๆ บริเวณคูเมืองเดิมด๎านตํางๆ โดยมีการกํอสร๎าง
อาคารพาณิชย๑ ศูนย๑การค๎า และที่ดินจัดสรร ประกอบกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติฉบับที่ 4
(พ.ศ. 2520-2524) รัฐบาลมีนโยบายเรํงกระจายความเจริญไปสูํภูมิภาคโดยการเลือกเมืองจากแตํละภูมิภาค
ขึ้นมาเป็นเมืองหลัก เชียงใหมํได๎รับเลือกให๎เป็นเมืองหลักของภาคเหนือตอนบน เพื่อเป็นศูนย๑กลางการกระจาย
การพัฒนาออกจากเขตเมืองหลวง เทศบาลนครเชียงใหมํจึงได๎มีการพัฒนาไปอยํางรวดเร็ว อาทิ ด๎านบริการขั้น
พื้นฐาน การศึกษา การคมนาคมขนสํง การค๎า การทํองเที่ยว จึงเป็นแรงดึงดูดให๎ผู๎คนอพยพเข๎ามาอาศัย และ
ประกอบอาชีพในตัวเมืองเชียงใหมํอยํางตํอเนื่องเป็นจานวนมาก สํงผลให๎ชุมชนในเขตเทศบาลหนาแนํนและ
ขยายตัวเพิ่มมากขึ้น ในปี พ.ศ. 2526 เทศบาลนครเชียงใหมํได๎รับอนุมัติจากกระทรวงมหาดไทยให๎ขยายเขต
เทศบาลนครเชียงใหมํออกเป็น 40.216 ตารางกิโลเมตร โดยได๎ตราเป็นพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขต
เทศบาลนครเชียงใหมํ จังหวัดเชียงใหมํ พ.ศ. 2526 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เลํมที่ 100
ตอนที่ 53 ลงวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2526
(2) ตราสัญลักษณ์ประจาเทศบาลนครเชียงใหม่
เทศบาลนครเชียงใหมํ มีตราประจาเทศบาลเป็นรูป
พระบรมธาตุดอยสุเทพ ปุยเมฆ พญานาค รวงข๎าว และลาย
ดอกประจายาม ซึ่งมีความหมาย ดังนี้

-1/2พระบรมธาตุดอยสุเทพ เป็นปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธ๑ ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระ สัมมาสัม
พุทธเจ๎า และเป็นสถานที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไปแสดงถึงการเป็นศูนย๑กลาง
ทางพุทธศาสนาใน
ภาคเหนือที่เปลํงรัศมีรุํงเรืองมาทุกยุคทุกสมัย
ปุยเมฆ แสดงถึงบรรยากาศของเชียงใหมํ ที่มีความชุํมฉ่าเย็นสบายนําอยูํตลอดทั้งปี
พญานาค ตามประวัติเป็นผู๎ให๎น้า เมืองเชียงใหมํเป็นเมืองต๎นน้าลาธารหลายสายตลอดทั้งปีมีแมํน้า
ปิง เป็นแมํน้าสายสาคัญของภาคเหนือ หลํอเลี้ยงชีวิตความเป็นอยูํของชาวเชียงใหมํและจังหวัดใกล๎เคียง
รวงข้าว หมายถึง ความอุดมสมบูรณ๑ของพืชพันธุ๑ธัญญาหาร ซึ่งมิได๎หมายถึงเฉพาะแตํเพียงเป็นอูํ
ข๎าวอูํน้าเทํานั้น หากแตํยังรวมถึงผลผลิตทางการเกษตรที่มีชื่อเสียงอื่นๆ อีกมากมาย
(3) แผนที่ตัวเมืองเชียงใหม่และแผนที่เทศบาลนครเชียงใหม่
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แผนที่เทศบาลนครเชียงใหม่
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2) ข้อมูลด้านกายภาพ
(1) ที่ตั้งและอาณาเขต
เทศบาลนครเชียงใหมํตั้งอยูํในบริเวณอาเภอเมืองเชียงใหมํ จังหวัดเชียงใหมํ เดิมภายในเขตเทศบาล
นครเชียงใหมํเป็นที่ตั้งของชุมชนเมือง ซึ่งอยูํบริเวณที่ราบลุํมแมํน้าปิงตอนกลางเชิงดอยสุเทพ มีแมํน้าปิงไหล
ผํานใจกลางเมืองในแนวเหนือ-ใต๎ สํวนชุมชนดั้งเดิมหรือบริเวณเมืองเกําตั้งอยูํทางฝั่งตะวันตกของแมํน้าปิง
ตํอมาเมื่อชุมชนได๎พัฒนาให๎มีความเจริญขึ้น โดยมีการขยายตัวข๎ามแมํน้าปิงมาทางฝั่งตะวันออก และภายหลัง
จากที่ได๎มีการตัดถนนอ๎อมเมือง ชุมชนได๎พัฒนาออกไปหลายทิศทางตามเส๎นทางคมนาคม และโครงขําย
สาธารณูปโภค ธุรกิจการพัฒนาที่ดินและที่พักอาศัยได๎ขยายตัวเป็นอยํางมาก จึงทาให๎ชุมชนเมืองในปัจจุบัน
ไมํได๎คงอยูํแตํเฉพาะในเขตเทศบาลเทํานั้น แตํได๎ขยายออกไปตามอาเภอรอบๆ
เทศบาลนครเชียงใหมํมีอาณาเขตติดตํอ ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตํอกับ อาเภอเมือง ตาบลสันผีเสื้อ และอาเภอแมํริม
ทิศใต้
ติดตํอกับ ตาบลหนองหอยและตาบลป่าแดด
ทิศตะวันออก ติดตํอกับ ตาบลหนองป่าครั่ง และตาบลฟ้าฮํามบางสํวน
ทิศตะวันตก
ติดตํอกับ
อุทยานแหํงชาติ ป่าดอยสุเทพ อาเภอเมืองจังหวัดเชียงใหมํ
(2) ขนาดพื้นที่
เทศบาลนครเชียงใหมํมีพืน้ ที่ 40.216 ตารางกิโลเมตร โดยครอบคลุมพื้น ที่ 14 ตาบลในเขตอาเภอ
เมืองเชียงใหมํ คือ ตาบลศรีภูมิ (2.75 ตร.กม.), ตาบลพระสิงห๑ (1.41 ตร.กม.), ตาบลหายยา (1.90 ตร.
กม.), ตาบลช๎างมํอย (1.61 ตร.กม.), ตาบลช๎างคลาน (4.32 ตร.กม.), ตาบลวัดเกต (6.95 ตร.กม.), ตาบล
ป่าตัน (4.28 ตร.กม.), ตาบลช๎างเผือกบางสํวน (5.40 ตร.กม.), ตาบลสุเทพ บางสํวน (5.45 ตร.กม.),
ตาบลป่าแดดบางสํวน (0.51 ตร.กม.), ตาบลหนองหอยบางสํวน (2.38 ตร.กม.), ตาบลทําศาลาบางสํวน
(1.69 ตร.กม.), ตาบลหนองป่าครั่งบางสํวน (0.81 ตร.กม.) และตาบลฟ้าฮํามบางสํวน (0.75 ตร.กม.)
(3) ลักษณะภูมิอากาศ
จังหวัดเชียงใหมํมีสภาพอากาศคํอนข๎างเย็นเกือบตลอดทั้งปี มีอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี
25.4 องศา
เซลเซียส โดยมีคําอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 31.8 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่าสุดเฉลี่ย 20.1 องศาเซลเซียส มี
ปริมาณน้าฝนเฉลี่ย 1,100-1,200 มิลลิเมตร สภาพภูมิอากาศจังหวัดเชียงใหมํอยูํภายใต๎อิทธิพลมรสุม 2
ชนิด คือ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต๎และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ แบํงภูมิอากาศออกได๎เป็น 3 ฤดู ได๎แกํ
 ฤดูฝน เริ่มตั้งแตํเดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคม
 ฤดูหนาว เริ่มตั้งแตํเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ๑
 ฤดูร๎อน เริ่มตั้งแตํเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม
(4) ลักษณะของแหล่งน้า
ในเขตเทศบาลนครเชียงใหมํมีลาน้าสาคัญ ได๎แกํ แมํน้าปิง และน้าแมํแตง โดยน้าแมํแตงมีคลอง
ชลประทานแมํแตงเป็นคลองดาดขนานกับแมํน้าปิงจากเหนือลงใต๎ สํงน้าเพื่อการเกษตร และอุปโภคบริโภค
สํวนในชํวงฤดูฝนรับน้าหลากจากพื้นที่ฝั่งตะวันตกของเมืองแล๎วผันออกผํานตัวเมือง ทาให๎ปัญหาน้าทํวม
ฉับพลันในตัวเมืองลดลงอยํางมาก ซึ่งองค๑ประกอบของลาน้าธรรมชาติที่เกี่ยวข๎องแตํละพื้นที่ภายในเขต
เทศบาลนครเชียงใหมํ ได๎แกํ
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ท๎องแมํน้าคํอนข๎างราบในเขตเมือง แมํน้าปิงมีจุดทางระบายน้าที่ปลํอยน้าลงคลองแมํขําเป็นทางระบายน้าสาย
หลักของพื้นที่เขตเทศบาลนครเชียงใหมํฝั่งตะวันตกแล๎วไหลลงทางทิศใต๎ เพื่อการชลประทานลงในแมํน้าปิง
คลองแม่ข่า เป็นทางน้าที่ไหลผํานตัวเมืองทางฝั่งตะวันตกของแมํน้าปิง เป็นทางระบายน้าหลักที่ใช๎รับ
น้าฝนและน้าทิ้งของชุมชนเมือง ไหลบรรจบกับแมํน้าปิงที่บ๎านดอนชัย ซึ่งอยูํทางใต๎เขตเทศบาลประมาณ 3
กิโลเมตร คลองแมํขําอยูํในพื้นที่รับน้าทางฝั่งตะวันตกของแมํน้าปิง
ลาคูไหว เป็นทางน้าอีกสายหนึ่งของคลองแมํขําที่มีความสาคัญตํอการระบายน้าของตัวเมือง คลองลา
คูไหวนี้เริ่มต๎นบริเวณแจํงกูํเฮือง ซึ่งเป็นมุมตะวันตกเฉียงใต๎ของคูเมือง และรับน้าจากรํองระบายน้า เปิดดาด
คอนกรีตที่มาตามถนนบุญเรืองฤทธิ์ ในขณะเดียวกันก็รับน้าที่ระบายออกจากคูเมือง ลาคูไหวจะแคบในตอนต๎น
และกว๎างออกในตอนท๎ายน้า คลองสายนี้จะไหลเวียนขนานไปกับกาแพงดิน และเชื่อมตํอกับแมํขําที่ปลายถนน
สุริยวงศ๑ พื้นที่รับน้าของลาคูไหวเป็นสํวนหนึ่งของพื้นที่รับน้าจากคลองแมํขํา
คูเมืองเชียงใหม่ มีความกว๎างประมาณ 10 เมตร ลึกประมาณ 1.3 เมตร เป็นคลองขุดซึ่งมีความลาด
ชันลงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต๎ ในฤดูแล๎งคูเมืองจะได๎รับน้าหลํอเลี้ยงจากคลองชลประทาน ในฤดูฝนน้า
หลากจากพื้นที่รับน้าฝั่งตะวันตกของคลองชลประทานบางสํวนจะไหลมาตามทํอระบายน้าทั้งสองข๎างของถนน
ห๎วยแก๎ว แล๎วไหลลงคูเมืองที่มุมตะวันตกเฉียงเหนือ น้าจากคูเมืองสามารถไหลออกได๎ 5 จุด คือ
1. มุมตะวันออกเฉียงเหนือ (แจํงศรีภูมิ)
2. มุมตะวันออกเฉียงใต๎ (แจํงขะต๊า)
3. ประตูเชียงใหมํ
4. มุมตะวันตกเฉียงใต๎ (แจํงกูํเฮือง)
5. จุดบนถนนมณีนพรัตน๑ หํางจากแจํงหัวรินประมาณ 700 เมตร
น้าจากทั้งสามจุดแรกไหลลงแมํขําโดยตรง สํวนน้าจากสองจุดสุดท๎ายจะไหลลงลาคูไหว และแมํทําช๎าง
ตามลาดับ

3) ข้อมูลด้านการเมือง/การปกครอง
(1) การปกครอง
เทศบาลนครเชียงใหมํแบํงการปกครอง ออกเป็น 4 แขวง ได๎แกํ
1. แขวงนครพิงค๑ มีพื้นที่ 11.7 ตารางกิโลเมตร
2. แขวงกาวิละ มีพื้นที่ 11.4 ตารางกิโลเมตร
3. แขวงเม็งราย
มีพื้นที่ 7.7 ตารางกิโลเมตร
4. แขวงศรีวิชัย มีพื้นที่ 9.2 ตารางกิโลเมตร
ในแตํละแขวงได๎มีการรวมตัวของประชาชนตั้งแตํจานวน 50 หลังคาเรือนขึ้นไป จัดตั้งเป็นชุมชนขึ้น
เพื่อดาเนินการพัฒนาในรูปแบบชุมชนพึ่งตนเอง ซึ่งในปัจจุบันแตํละแขวงมีการรวมตัวของประชาชนจัดตั้งเป็น
ชุมชนขึ้นทั้งสิ้น 97 ชุมชน แบํงออกเป็นแขวงนครพิงค๑ จานวน 21 ชุมชน แขวงกาวิละ จานวน 29 ชุมชน
แขวงเม็งราย จานวน 30 ชุมชน และแขวงศรีวิชัย จานวน 17 ชุมชน ดังตํอไปนี้
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แขวงกาวิละ
แขวงเม็งราย
แขวงศรีวิชัย
1. ชุมชนบ๎านทํอ
1. ชุมชนบ๎านใหมํพัฒนา 1. ชุมชน 5 ธันวา
1. ชุมชนสวนดอก
2. ชุมชนแมํหยวก
2. ชุมชนสันนาลุง
2. ชุมชนแมํขิง
2. ชุมชนศรีวิชัย
3. ชุมชนเมืองลัง
3. ชุมชน 12 สิงหา
3. ชุมชนศาลาแดง
3. ชุมชนวัดโลกโมฬี
4. ชุมชนศรีมงคล
4. ชุมชนรถไฟสามัคคี
4. ชุมชนช๎างคลาน
4. ชุมชนชํางแต๎ม
5. ชุมชนป่าตัน
5. ชุมชนใจแก๎ว
5. ชุมชนกาแพงงาม
5. ชุมชนสามัคคีพัฒนา
6. ชุมชนหมูํบ๎านเทียมพร 6. ชุมชนขนสํง ซอย 9
6. ชุมชนวัดศรีปิงเมือง
6. ชุมชนป่าห๎า
7. ชุมชนพัฒนาบ๎านกูํเต๎า 7. ชุมชนทําสะต๐อย
7. ชุมชนลอยเคราะห๑
7. ชุมชนเอราวัณซอย 4
8. ชุมชนเชียงมั่น
8. ชุมชนเมืองสาตรหลวง 8. ชุมชนชัยมงคลบ๎านเม็ง 8. ชุมชนคูปู่ลูน
9. ชุมชนป่าเป้า
9. ชุมชน ร.7 พัน 1
9. ชุมชนพวกเปียรํวมใจพัฒนา9. ชุมชนแจํงหัวริน
10.ชุมชนลํามช๎าง
10.ชุมชนเมืองสาตรน๎อย 10.ชุมชนศรัทธาวัดหัวฝาย 10.ชุมชนอินทนิล
11.ชุมชนศรีลานนา
11.ชุมชนต๎นขาม
11.ชุมชนชํางฆ๎อง
11.ชุมชนทานตะวัน
12.ชุมชนป่าแพํง-วังสิงห๑คา 12.ชุมชนศรีสร๎อยทรายมูล 12.ชุมชนวัดพันอ๎น
12.ชุมชนบวกหาด
13.ชุมชนเชียงยืน
13.ชุมชนบ๎านแพะ
13.ชุมชนระแกง
13.ชุมชนวัดหมื่นเงินกอง
14.ชุมชนหมูํบ๎านอุํนอารี 14.ชุมชนศรีปันครัว
14.ชุมชนวัดธาตุคา
14.ชุมชนพวกแต๎ม
15.ชุมชนขํวงสิงห๑พัฒนา 15.ชุมชนหนองประทีป
15.ชุมชนป่าพร๎าวนอก
15.ชุมชนควรคําม๎า
16.ชุมชนช๎างมํอย
16.ชุมชนบ๎านสันป่าขํอย 16.ชุมชนทิพย๑เนตร
สามัคคีพัฒนา
17.ชุมชนวัดเชตวัน
17.ชุมชนกูํคา
17.ชุมชนวัดศรีสุพรรณ
16.ชุมชนเจดีย๑ปลํอง
18.ชุมชนป้านปิง
18.ชุมชนบ๎านวัดเกต
18.ชุมชนหมื่นสารบ๎านวัวลาย 17.ชุมชนวัดพระเจ๎า
19.ชุมชนหลิ่งกอก
19.ชุมชนหนองหอย
19.ชุมชนฟ้าใหมํประตูก๎อม
เม็งรายสามัคคี
20.ชุมชนบ๎านเอื้ออาทรป่าตัน 20.ชุมชนบ๎านเดํนสามัคคี 20.ชุมชนวัดนันทาราม
21.ชุมชนโชตนา
21.ชุมชนหนองป่าครั่ง
21.ชุมชนวัดดาวดึงษ๑
22.ชุมชนหนองเส๎ง-ฟ้าฮําม 22.ชุมชนหมื่นตูม
23.ชุมชนศรัทธาวัดเมืองกาย 23.ชุมชนทิพย๑รัตน๑วิลลํา
24.ชุมชนการเคหะเชียงใหมํ 24.ชุมชนวัดผ๎าขาว
25.ชุมชนมงฟอร๑ตวิลลํา 25.ชุมชนเชียงใหมํแลนด๑
26.ชุมชนฟ้าฮําม
26.ชุมชนอินทรนุรักษ๑
27.ชุมชนการเคหะหนองหอย27.ชุ
2 มชนทรายมูลเมือง
28.ชุมชนการเคหะหนองหอย28.ชุ
1 มชนวัดศรีดอนไชย29.ชุมชนบ๎านเดํนพัฒนา
เจริญประเทศ
29.ชุมชนหมูํบ๎านเวียงทอง
30.ชุมชนบ๎านฮํอม
ที่มา: งานพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครเชียงใหมํ
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เทศบาลนครเชียงใหมํ ได๎กาหนดจานวนหนํวยเลือกตั้ง เป็นรายเขตเลือกตั้ง ซึ่งแยกเป็นรายตาบล โดย
ถือเกณฑ๑จานวนผู๎มีสิทธิเลือกตั้งหนํวยละ 1,000 คน เป็นประมาณ มีจานวนหนํวยเลือกตั้ง รวม ทั้งสิ้น
159 หนํวย
จานวนหน่วยเลือกตั้งเป็นรายเขตเลือกตั้ง
สาหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
เขตเลือกตั้ง
ตาบล
จานวนหน่วยเลือกตั้ง (หน่วย)
1
ตาบลฟ้าฮําม
1
ตาบลหนองป่าครั่ง
2
ตาบลทําศาลา
7
รวม
10
2
ตาบลช๎างมํอย
10
ตาบลวัดเกต
25
ตาบลหนองหอย
7
รวม
42
3
ตาบลศรีภูมิ
17
ตาบลพระสิงห๑
9
ตาบลหายยา
16
รวม
42
4
ตาบลช๎างคลาน
17
ตาบลป่าแดด
2
รวม
19
5
ตาบลสุเทพ
14
ตาบลช๎างเผือก
19
ตาบลป่าตัน
13
รวม
46
รวมทั้งสิ้น
159
ที่มา : งานทะเบียนราษฎร ฝ่ายปกครอง สานักปลัดเทศบาล

ในการเลือกตั้งครั้งลําสุด คือ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู๎แทนราษฎรแบบแบํงเขตเลือกตั้ง
อาเภอเมืองเชียงใหมํ (ในเขตเทศบาลนครเชียงใหมํ) เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดเชียงใหมํ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม
2562 มีจานวนผู๎มีสิทธิ เลือกตั้ง ทั้งสิ้น จานวน 103,627 คน มีผู๎มาแสดงตน จานวน 71,615 คน โดยมี
บัตรดี จานวน 67,885 บัตร คิดเป็น ร๎อยละ 94.80 บัตรเสีย จานวน 2,304 บัตร คิดเป็นร๎อยละ 3.20
และบัตรไมํเลือกผู๎สมัครใด จานวน 1,426 บัตร คิดเป็นร๎อยละ 2.00
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4) ข้อมูลประชากร
จานวนประชากรตามทะเบียนราษฎร๑ในเขตเทศบาลนครเชียงใหมํ ตั้งแตํปี พ.ศ.2553-25 60 มี
แนวโน๎มลดลง โดยพบวําเมื่อ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2553 มีจานวนประชากร รวมทั้งสิ้น 141,361 คน
แบํงเป็นชาย จานวน 66,036 คน และเป็นหญิง จานวน 75,325 คน และเมื่อ ปี พ.ศ. 2561 ที่ผํานมา มี
จานวนประชากร รวมทั้งสิ้น 129,536 คน แบํงเป็นชาย จานวน 6 0,829 คน และเป็นหญิง จานวน
68,707 คน

-1/9จากสถิติโครงสร๎างประชากรในเขตเทศบาลนครเชียงใหมํ ปี พ.ศ. 2561 ณ เดือนธันวาคม 2561
พบวํา ประชากรสํวนใหญํอยูํในชํวงอายุ 20-24 ปี ซึ่งอยูํในวัยเรียน/วัยทางาน มีประชากรรวมทั้งสิ้น
10,744 คน แบํงเป็นชาย จานวน 5,538 คน และเป็นหญิง 5,206 คน
ี งใหม่แยกตามชว
่ งอายุ
จานวนประชากรในเขตเทศบาลนครเชย
ปี พ.ศ. 2561 (ณ เดือนธ ันวาคม)
80 ปี +
70-74 ปี
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นอกจากนี้ ยังพบวําประชากรสํวนใหญํในเขตเทศบาลนครเชียงใหมํ ตั้งแตํ ปี พ.ศ. 2553-2561 จะอยูํ
ในวัยเรียนและวัยทางาน ซึ่งอยูํในชํวงอายุ 15-59 ปี
และมีแนวโน๎มที่จะลดลงอยํางตํอเนื่องเหมือนกับ
ประชากรวัยเด็ก ซึ่งอยูํในชํวงอายุแรกเกิด-14 ปี ในขณะที่ประชากรวัยผู๎สูงอายุ ซึ่งมีอายุ 60 ปีขึ้นไปมี
แนวโน๎มที่จะเพิ่มขึ้นอยํางตํอเนื่องเชํนกัน

-1/10ปี พ.ศ. 256 1 แขวงที่มีประชากรมากที่สุด คือ แขวงนครพิงค๑ มีประชากรทั้งสิ้น 35,678 คน คิด
เป็นร๎อยละ 27.5 รองลงมา ได๎แกํ แขวงกาวิละ แขวงเม็งราย และแขวงศรีวิชัย มีจานวน ประชากร 34, 485
คน, 29,761 คน และ 29,612 คน คิดเป็นร๎อยละ 26.6, ร๎อยละ 23 และ ร๎อยละ 22.9 ตามลาดับ

-1/11หากแยกเป็นตาบลพบวํา ตาบลที่มีจานวนประชากรมากที่สุด ได๎แกํ ตาบลวัดเกต มีประชากร จานวน
19,753 คน รองลงมาได๎แกํ ตาบลศรีภูมิ ตาบลช๎างคลาน และตาบลช๎างเผือกมีจานวนประชากร 14, 491
คน, 13,909 คน และ 13,892 ตามลาดับ สํวนตาบลที่มีจานวนประชากรน๎อยที่สุด ได๎แกํ ตาบลฟ้าฮําม มี
ประชากร จานวน 9 56 คน

5) ข้อมูลสภาพทางสังคม
(1) การศึกษา
ในเขตเทศบาลนครเชียงใหมํมีการกระจายตัวของสถานศึกษาในระดับตําง ๆ ทั้งระดับกํอนวัยเรียน
ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา ที่มีการดาเนินการโดยรัฐและเอกชน ดังนี้
 ระดับก่อนวัยเรียน มีโรงเรียนอนุบาล ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก และสถานรับเลี้ยงเด็ก รวมจานวนทั้งสิ้น
41 แหํง (ที่มา : สานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม เทศบาลนครเชียงใหมํ) ดังนี้
โรงเรียนอนุบาลสังกัดเอกชน มีจานวน 3 โรงเรียน ได๎แกํ
1. โรงเรียนอนุบาลไชยโรจน๑สิริล
2. โรงเรียนอนุบาลอุบลลักษณ๑
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/สถานรับเลี้ยงเด็กสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีจานวน 3 แหํง ได๎แกํ
1. ศูนย๑ดูแลเด็กกํอนวัยเรียนคณะแพทยศาสตร๑ มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ
2. หนํวยสาธิตการสร๎างเสริมสุขภาพเด็กเล็กคณะพยาบาลศาสตร๑ มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ
3. ศูนย๑สันติศึกษาพัฒนาเด็กเล็กคณะศึกษาศาสตร๑ มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ

-1/12ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/สถานรับเลี้ยงเด็กสังกัดรัฐบาล มีจานวน 3 แหํง ได๎แกํ
1. ศูนย๑พัฒนาเด็กกํอนวัยเรียนคํายกาวิละ
2. สถานรับเลี้ยงเด็กศูนย๑อนามัยที่ 1
3. สถานรับเลี้ยงเด็กทัณฑสถานหญิงเชียงใหมํ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ มีจานวน 1 แหํง ได๎แกํ
1. ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กหนองหอย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/สถานรับเลี้ยงเด็กสังกัดเอกชน มีจานวน 28 แหํง ได๎แกํ
1. วีรําแอนด๑ดอเตอร๑
2. พรรณี
3. ลัดดาเนิสเซอรี่
4. ขวัญหทัย
5. สถานรับเลี้ยงเด็กวารี
6. สวนเด็กเชียงใหมํ
7. กติกา
8. แคนดี้โฮมเนิสเซอรี่
9. ศิริปัญญาเนิสเซอรี่
10. พระประกาศิต
11. บ๎านแสนสุข
12. บ๎านเด็กดรุณวลี
13. นภาดลเนิสเซอรี่
14. ลักขณา
15. ณหฤทัยเบบี้โฮม
16. ลานนาเบบี้โฮม
17. ลูกรัก
18. บ๎านเด็กดี
19. จันทร๑ดี (บ๎านครูไล)
20. มูลนิธิเด็กกาพร๎าบ๎านกิ่งแก๎ววิบุลสันติ เชียงใหมํ
21. ขันแก๎ว (โรงเรียนจิตราวิทยาลัย)
22. พิลเชษฐ๑เนิสเซอรี่
23. บ๎านขันธสีมา
24. ครูป๋อม
25. พิทักษ๑ดรุณ
26. สายธารพระพร
27. เปี่ยมรักเนิสเซอรี่
28. สถานรับเลี้ยงเด็กเชียงใหมํคิดดี คิลเดอการ๑เดนและเดย๑แคร๑

-1/13 ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา มีโรงเรียนทุกประเภท ทุกสังกัด รวมจานวนทั้งสิ้น
โรงเรียน (ที่มา : สานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม เทศบาลนครเชียงใหมํ) ดังนี้
โรงเรียนสังกัดรัฐบาล มีจานวน 18 โรงเรียน ได๎แกํ
1. โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
2. โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
3. โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
4. โรงเรียนหอพระ
5. โรงเรียนอนุบาลเชียงใหมํ
6. โรงเรียนบ๎านทํอเมืองลัง
7. โรงเรียนคาเที่ยงอนุสสรณ๑
8. โรงเรียนวัดป่าตัน
9. โรงเรียนพุทธิโสภน
10. โรงเรียนวัดสวนดอก
11. โรงเรียนวัดเมืองสาตร
12. โรงเรียนวัดหนองป่าครั่ง
13. โรงเรียนวัดขํวงสิงห๑
14. โรงเรียนวัดสวนดอก
15. โรงเรียนชุมชนบวกครกน๎อย(สาขาวัดป่าเป้า)
16. โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ
17. โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร
18. โรงเรียนกาวิละอนุกูลเชียงใหมํ
โรงเรียนสังกัดเอกชน มีจานวน 20 โรงเรียน ได๎แกํ
1. โรงเรียนมงฟอร๑ตวิทยาลัยแผนกประถม และแผนกมัธยม
2. โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
3. โรงเรียนพระหฤทัย
4. โรงเรียนมาร๑มารําวิชัยวิทยา
5. โรงเรียนวชิรวิทย๑ เชียงใหมํ
6. โรงเรียนสันติศึกษา
7. โรงเรียนพิงครัตน๑
8. โรงเรียนจิตราวิทยา
9. โรงเรียนเชียงใหมํคริสเตียน
10. โรงเรียนดาราวิทยาลัย
11. โรงเรียนปรินส๑รอยแยลส๑วิทยาลัย
12. โรงเรียนนานาชาติเชียงใหมํ
13. โรงเรียนสารสาสน๑วิเทศเชียงใหมํ
14. โรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ๑
15. โรงเรียนโกวิทธารงเชียงใหมํ
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-1/1416. โรงเรียนเทพบดินทร๑วิทยาเชียงใหมํ
17. โรงเรียนธรรมราชศึกษา
18. โรงเรียนธรรมเมธีศึกษา
19. โรงเรียนเมตตาศึกษา
20. โรงเรียนจิตต๑ภักดี
โรงเรียนสังกัดมหาวิทยาลัย มีจานวน 2 โรงเรียน ได๎แกํ
1. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหมํ
2. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมํ
โรงเรียนสังกัดอื่น ๆ (สังกัดสานักงานพระพุทธศาสนา) มีจานวน 2 โรงเรียน ได๎แกํ
1. โรงเรียนเชตุพนศึกษา
2. โรงเรียนสามัคคีวิทยาทานเชียงใหมํ
โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ มีจานวน 11 โรงเรียน ได๎แกํ
1. โรงเรียนเทศบาลวัดเกตการาม
2. โรงเรียนเทศบาลวัดทําสะต๐อย
3. โรงเรียนเทศบาลวัดกูํคา
4. โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย
5. โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ
6. โรงเรียนเทศบาลดอกเงิน
7. โรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพํง
8. โรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง
9. โรงเรียนเทศบาลวัดพวกช๎าง
10. โรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน
11. โรงเรียนเทศบาลวัดหมื่นเงินกอง
 ระดับอาชีวศึกษา มีสถาบันอาชีวศึกษา จานวนทั้งสิ้น 8 แหํง ได๎แกํ
1. วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหมํ
2. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหมํ
3. วิทยาลัยโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหมํ
4. วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพาณิชยการเชียงใหมํ
5. โรงเรียนเมโทรเทคโนโลยี
6. โรงเรียนพาณิชยการลานนาเชียงใหมํ
7. โรงเรียนพาณิชยการเชียงใหมํ
8. โรงเรียนเทคโนโลยีเอเชียเชียงใหมํ
 ระดับอุดมศึกษา มีสถาบันระดับอุดมศึกษา จานวนทั้งสิ้น 6 แหํง ได๎แกํ
1. มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมํ
3. สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหมํ

-1/154. มหาวิทยาลัยฟาร๑อีสเทอร๑น
5. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตเชียงใหมํ
6. มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัยวิทยาเขตล๎านนา วัดเจดีย๑หลวงวรวิหาร
ในสํวนของเทศบาลนครเชียงใหมํมีโรงเรียนในสังกัดจานวน 1 1 แหํง และศูนย๑ พัฒนาเด็กเล็กจานวน
1 แหํง ปีการศึกษา 25 62 นี้ มีจานวนห๎องเรียนทั้งสิ้น 1 60 ห๎อง และมีจานวนนักเรียนทั้งสิ้น 3, 506 คน
(ที่มา : สานักการศึกษา เทศบาลนครเชียงใหมํ)

อัตรานักเรียน ห้องเรียน ระดับปฐมวัย โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2562
ชั้น
โรงเรียน/ศูนย์เด็กเล็ก
โรงเรียนเทศบาลวัดเกตการาม
โรงเรียนเทศบาลวัดทําสะต๐อย
โรงเรียนเทศบาลวัดกูํคา
โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย
โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ
โรงเรียนเทศบาลดอกเงิน
โรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพํง
โรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง
โรงเรียนเทศบาลวัดพวกช๎าง
โรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน
โรงเรียนเทศบาลวัดหมื่นเงินกอง
ศูนย๑เด็กเล็กหนองหอย
รวม

เตรียมอนุบาล
ชาย หญิง รวม
20
13
33
20
13
33

ห้อง
เรียน
2
2

ชาย
12
14
13
16
13
4
13
11
7
11
7
16
137

อนุบาล 1
หญิง
3
17
8
10
21
8
13
12
6
6
10
11
125

990 คน
48

รวม
15
48
17
29
22
23
41
23
22
26
18
50
334

ห้อง

ห้อง
เรียน
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
15

ชาย
9
23
13
13
26
6
29
14
14
20
4
17
188

อนุบาล 3
หญิง
4
16
9
15
15
18
22
17
10
21
9
17
173

รวม
13
39
22
28
41
24
51
31
24
41
13
34
361

ห้อง
เรียน
1
2
1
1
2
1
2
2
1
2
1
2
18

รวมนักเรียน
ระดับปฐมวัย
43
118
60
83
97
59
118
77
59
84
48
144
990
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รวมจานวนนักเรียนระดับปฐมวัยมีจานวนทั้งสิ้น
รวมจานวนห้องเรียนระดับปฐมวัยมีจานวนทัง้ สิน้

รวม
15
31
21
26
34
12
26
23
13
17
17
27
262

ห้อง
อนุบาล 2
เรียน ชาย หญิง
1
6
9
1
23
25
1
9
8
1
12
17
2
10
12
1
9
14
1
19
22
1
11
12
1
11
11
1
12
14
1
12
6
1
24
26
13 158 176

อัตรานักเรียน ห้องเรียน ระดับประถมศึกษา โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2562
ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1
ห้อง
โรงเรียน
ชาย หญิง รวม เรียน
เทศบาล
ท. 1
9
9
18
1
ท. 2
26
19
45
2
ท.3
5
13
18
1
ท. 4
25
16
41
2
ท. 5
22
18
40
2
ท. 6
13
6
19
1
ท. 7
28
23
51
2
ท. 8
21
23
44
2
ท. 9
15
11
26
1
ท. 10
27
23
50
2
ท. 11
9
8
17
1
รวม
200 169 369
17

ประถมศึกษาปีที่ 2
ชาย

หญิง

รวม

ห้อง
เรียน

10
33
14
29
9
10
21
28
6
22
12
194

6
28
10
20
11
12
18
16
8
30
9
168

16
61
24
49
20
22
39
44
14
52
21
362

1
2
1
2
1
1
2
2
1
2
1
16

ประถมศึกษาปีที่ 3
ชาย

หญิง

9
34
9
17
15
8
26
15
11
23
12
179

5
30
11
23
15
12
20
20
9
20
7
172

รวม

ชาย

หญิง

14
64
20
40
30
20
46
35
20
43
19
351

1
2
1
2
1
1
2
2
1
2
1
16

10
26
10
18
17
14
22
24
10
21
10
182

9
18
5
22
12
10
22
14
7
19
6
144

ท.2 = โรงเรียนเทศบาลวัดทําสะต๐อย
ท.6 = โรงเรียนเทศบาลดอกเงิน
ท.10 = โรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน

ประถมศึกษาปีที่ 5

รวม

ห้อง
เรียน

ชาย

หญิง

19
44
15
40
29
24
44
38
17
40
16
326

1
2
1
2
1
1
2
1
1
2
1
15

6
22
9
18
14
12
20
12
9
20
8
150

9
15
11
28
19
15
14
17
7
16
11
162

ประถมศึกษาปีที่ 6

รวม

ห้อง
เรียน

ชาย

หญิง

15
37
20
46
33
27
34
29
16
36
19
312

1
2
1
2
1
1
2
2
1
1
1
15

9
24
9
31
19
8
27
16
8
17
8
176

9
33
7
18
15
10
20
26
7
20
7
172

รวม

ห้อง
เรียน

รวม
นักเรียน

18
57
16
49
34
18
47
42
15
37
15
348

1
2
1
2
2
1
2
1
1
1
1
15

100
308
113
265
186
130
116
232
108
156
107
2068

068
คน
94 ห้อง
ท.3 = โรงเรียนเทศบาลวัดกูํคา
ท.4 = โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย
ท.7 = โรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพํง ท.8 = โรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง
ท.11 = โรงเรียนเทศบาลวัดหมื่นเงินกอง
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รวมจานวนนักเรียนระดับประถมศึกษามีจานวนทั้งสิ้น 2,
รวมจานวนห้องเรียนระดับประถมศึกษามีจานวนทั้งสิ้น
หมายเหตุ : ท.1 = โรงเรียนเทศบาลวัดเกตการาม
ท.5 = โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ
ท.9 = โรงเรียนเทศบาลวัดพวกช๎าง

ประถมศึกษาปีที่ 4

ห้อง
เรียน

อัตรานักเรียน ห้องเรียน ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2562
ชั้น
โรงเรียน
โรงเรียนเทศบาลวัดทําสะต๐อย
โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย
โรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง
รวม

มัธยมศึกษาปีที่ 1
ชาย
หญิง
รวม
31
34
65
36
24
60
14
15
29
81

73

154

ห้อง
เรียน
2
2
2
6

มัธยมศึกษาปีที่ 2
ชาย
หญิง
26
34
17
36
21
13

รวม
60
53
34

ห้อง
เรียน
2
2
2

64

147

6

รวมจานวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษามีจานวนทั้งสิ้น
รวมจานวนห้องเรียนระดับมัธยมศึกษามีจานวนทัง้ สิน้

83

448
18

มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชาย หญิง
รวม
31
27
58
28
29
57
15
17
32
74

73

147

ห้อง
เรียน
2
2
2

รวมนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้น
183
170
95

6

448

คน
ห้อง
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-1/19(2) สาธารณสุข (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)
 โรงพยาบาลในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ มีจานวน 17 แหํง
โรงพยาบาลเอกชน จานวน 10 แหํง
- โรงพยาบาลตาเซ็นปีเตอร๑
- โรงพยาบาลแมคคอร๑มิค
- โรงพยาบาลลานนา
- โรงพยาบาลราชเวชเชียงใหมํ
- โรงพยาบาลเทพปัญญา 2
- โรงพยาบาลเซ็นทรัลเมโมเรียล
- โรงพยาบาลเชียงใหมํเมดิคอล เซ็นเตอร๑
- โรงพยาบาลเชียงใหมํราม
- โรงพยาบาลเชียงใหมํฮอทพิทอล
- สถานพยาบาลโรคเด็กและเวชกรรม
โรงพยาบาลของรัฐ จานวน 6 แหํง
โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพศูนย๑อนามัยที่ 10
- โรงพยาบาลสวนปรุง
- โรงพยาบาลประสาทเชียงใหมํ
- โรงพยาบาลกองบิน 41
- โรงพยาบาลคํายกาวิละเชียงใหมํ
- โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหมํ มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ
โรงพยาบาลในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ จานวน 1 แหํง
- โรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหมํ
 ศูนย์สุขภาพชุมชนสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ จานวน 3 แหํง
- ศูนย๑สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหมํ
- ศูนย๑สุขภาพชุมชนศรีวิชัย
- ศูนย๑สุขภาพชุมชนหนองหอย
 ศูนย์แพทย์แผนไทยสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ มีจานวน 1 แหํง
- ศูนย๑แพทย๑แผนไทยเทศบาลนครเชียงใหมํแหํงที่ 1
 อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านหรือ อสม. ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
1,232 คน (ณ เดือนกันยายน 2561) โดยแยกเป็นรายแขวงได๎ ดังนี้
แขวง
แขวงนครพิงค์
แขวงกาวิละ
แขวงเม็งราย
แขวงศรีวิชัย
รวมทั้งสิ้น
ที่มา

จานวน อสม. (คน)
244
367
437
184
1,232

: สานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม เทศบาลนครเชียงใหมํ

มีจานวน

-1/20 การตรวจสุขภาพประจาปีให้กับประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป
จานวนผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2561
ผู้เข้ารับการตรวจ
ปีงบประมาณ
เป้าหมาย (ราย)
ผู้เข้ารับการตรวจจริง (ราย)
2555
5,000
4,725
2556
5,000
5,000
2557
5,000
4,887
2558
3,000
3,000
2559
3,000
2,933
2560
3,000
2,964
2561
3,000
2,650
เฉลี่ย
3,858
3,737

ร้อยละ
94.50
100.00
97.74
100.00
97.67
98.47
88.33
96.57

ที่มา: สานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม เทศบาลนครเชียงใหมํ

 การตรวจมะเร็งเต้านมให้กับสตรีที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไปในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
จานวนกลุ่มสตรีในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ที่มีความผิดปกติโรคมะเร็งเต้านม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2561
จานวนผู้ที่ผิดปกติ (ราย)
รายละเอียดที่ผิดปกติ
ที่
โรคมะเร็งเต้านม
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ 2561
1. ถุงน้า
179
85
25
0
2. หินปูน
352
125
23
26
3. ก๎อนเนื้อ
51
28
169
19
4. ตํอมน้าเหลือง
5
5
0
0
5. ผิดปกติอื่นๆ
3
1
0
37
รวมผู้ผิดปกติทั้งหมด (ราย)
590
244
217
82
ผู้เข้ารับการตรวจ (ราย)
1,000
1,000
1,000
827
ที่มา: สานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม เทศบาลนครเชียงใหมํ

-1/21 การตรวจคัดกรองสายตาแก่ผู้มีปัญหาทางสายตาที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไปในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
จานวนผู้เข้ารับการตรวจสายตา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2561
จานวนผู้ที่มีความผิดปกติ (ราย)
ปีงบประมาณ จานวนผู้ที่มารับบริการ
ต้อหิน/
(ราย)
สายตายาว สายตาสั้น สายตาเอียง ต้อกระจก/
ต้อเนื้อ
2556
2,120
1,683
239
118
80
2557
3,487
1,712
1,738
37
2558
3,000
1,518
984
1,315
83
2559
2,933
1,717
1,528
1,709
110
2560
2,072
526
385
1,071
90
2561
2,702
1,193
586
636
183
ที่มา: สานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม เทศบาลนครเชียงใหมํ

 สาเหตุการป่วยและจานวนผู้เข้ารับบริการโรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 256 1 พบวํา สาเหตุการป่วยที่พบมากในโรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหมํ
ได๎แกํ โรคความดันโลหิตสูง
จานวนผูป้ ่วยตามกลุ่มสาเหตุการป่วยของโรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สาเหตุการป่วย (กลุ่มโรค)
จานวนผู้ป่วย (ราย)
ลาดับที่
1. โรคความดันโลหิตสูง
10,929
2. โรคไขมันในเลือดสูง
5,511
3. โรคเบาหวาน
4,643
4. โรคป่วยกล๎ามเนื้อ
3,116
5. โรคปวดหลังสํวนลําง
2,093
6. โรคปวดเส๎นประสาทจากการกดทับรากประสาทไขสันหลัง
1,428
7. โรคข๎อเสื่อม
865
8. อาการเวียนศีรษะ
775
9. อาการกล๎ามเนื้อฉีกขาด
753
10. โรคผิวหนังอักเสบ
668
11. ความผิดปกติของการนอนหลับ
653
12. โรคคออักเสบเฉียบพลัน
632
13. อาการอาหารไมํยํอย
589
14. ไตวายเรื้อรังระดับ 3
558
15. การติดเชื้อทางเดินหายใจสํวนบนเฉียบพลัน
553
16. อื่นๆ
7,606
รวมผู้ป่วยทั้งหมด
41,372
ที่มา: โรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหมํ เทศบาลนครเชียงใหมํ

-1/22(3) การสังคมสงเคราะห์
การสงเคราะห์เบี้ยผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561
ปีงบประมาณ
เบี้ยผู้สูงอายุ
เบี้ยผู้พิการ
เบี้ยผู้ป่วยเอดส์
พ.ศ.
ผู้สูงอายุ
จานวนเงิน
ผู้พิการ จานวนเงิน ผู้ป่วยเอดส์ จานวนเงิน
(ราย)
(บาท)
(ราย)
(บาท)
(ราย)
(บาท)
2557
16,589 133,972,200 1,447 8,682,000
140
840,000
2558
17,977 139,632,600 1,615 15,504,000
153
893,000
2559
17,333 132,847,800 1,554 14,918,400
152
884,500
2560
18,600 147,732,000 1,690 16,224,000
148
868,500
2561
18,942 150,465,600 2,003 19,228,800
137
848,000
ที่มา: กองสวัสดิการสังคม, สานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม เทศบาลนครเชียงใหมํ

การสงเคราะห์เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561
ปีงบประมาณ
พ.ศ.
2557
2558
2559
2560
2561

สงเคราะห์นมผง (เด็กแรกเกิด-3ขวบ)
จานวน (ราย)
จานวนเงิน (บาท)
6
13,950
5
10,080
12
27,900
6
12,150
5
12,740

สงเคราะห์ครอบครัวเด็กและเยาวชน
จานวน (ราย)
จานวนเงิน (บาท)
93
186,000
75
150,000
59
118,000
71
142,000
66
132,000

ที่มา: กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครเชียงใหมํ

การสงเคราะห์เครื่องอุปโภคบริโภคและเงินทุนประกอบอาชีพในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561
ปีงบประมาณ
เครื่องอุปโภคบริโภค
เงินทุนประกอบอาชีพ
พ.ศ.
จานวน (ราย)
จานวนเงิน (บาท)
จานวน (ราย)
จานวนเงิน (บาท)
2557
272
544,000
37
74,000
2558
217
434,000
26
52,000
2559
188
376,000
19
38,000
2560
229
458,000
29
58,000
2561
112
228,000
38
96,000
ที่มา: กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครเชียงใหมํ
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ปีงบประมาณ
พ.ศ.

การสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561
อัคคีภัย
วาตภัย
รวมจานวน
จานวนเงิน (บาท)
จานวน (ราย)
จานวน (ราย)
(ราย)

2557
2558
2559
2560
2561

5
31
1
10
1

17
2
14
4
5

22
33
15
14
6

255,042
822,008
70,187
317,063
66,658

ที่มา: กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครเชียงใหมํ

6) ข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐาน
(1) ทางหลวงแผ่นดินในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ มี 3 สายที่สาคัญ ได๎แกํ
 ทางหลวงแผํนดินหมายเลข 11 (ถนนซุปเปอร๑ไฮเวย๑ลาปาง-เชียงใหมํ)
 ทางหลวงแผํนดินหมายเลข 121 (ถนนวงแหวนรอบนอกเมืองเชียงใหมํ)
 ทางหลวงแผํนดินหมายเลข 1141 (ถนนมหิดล)
(2) ถนนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ มี 771 สาย ประกอบด๎วย
 ถนนลาดยาง จานวน 514 สาย ความยาวรวม 198.535 กิโลเมตร
 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จานวน 174 สาย ความยาวรวม 58.361 กิโลเมตร
 บล็อกคอนกรีต จานวน 8 สาย ความยาวรวม 3.8 กิโลเมตร
 ถนนลูกรัง จานวน 4 สาย ความยาวรวม 0.363 กิโลเมตร
 ถนนที่มีระบบระบายน้า จานวน 71 สาย ความยาวรวม 72.556 กิโลเมตร
(3) ถนนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ที่มีสายไฟฟ้าลงดินมี 2 สาย ได๎แกํ ถนนทําแพ และถนนช๎างคลาน
ชื่อถนน

ต้นทาง

ปลายทาง

1. ถนนทําแพ

สะพานนวรัฐ

ขํวงประตูทําแพ

2. ถนนช๎างคลาน

แยกวัดอุปคุต

สี่แยกหน๎าวัดศรีดอนไชย

3. ถนนพระปกเกล๎า ประตูช๎างเผือก

ประตูเชียงใหมํ

ความยาวของ เริ่ม
ดาเนินการ
สายไฟลงดิน ดาเนินการ แล้วเสร็จ
(เมตร)
(พ.ศ.)
(พ.ศ.)
1,055
2548
2553
745

2548

2553

2,000

2560

2561

-1/24(4) สะพานและสะพานลอยคนข้ามภายในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
 สะพานข้ามแม่น้าปิง จานวน 6 แหํง ประกอบด๎วย
- สะพานเฉลิมพระเกียรติ์ ร.9
- สะพานนครพิงค๑
- สะพานนวรัฐ
- สะพานจันทร๑สม
- สะพานเม็งราย
- ขัวเหล็ก
 สะพานข้ามคลองแม่ข่า จานวน 9 แหํง ประกอบด๎วย
- ถนนรัตนโกสินทร๑
- ถนนอัษฎาธร
- ถนนวิชยานนท๑
- ถนนหน๎าโรงแรมปรินส๑
- ถนนช๎างมํอย
- ถนนทําแพ
- ถนนลอยเคราะห๑
- ถนนศรีดอนไชย
- ถนนระแกง
 สะพานข้ามข้ามคูเมือง จานวน 7 แหํง ประกอบด๎วย
- หน๎าโรงพยาบาลสวนปรุง
- หน๎าโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
- หน๎าตลาดสมเพชร
- หน๎าประตูเชียงใหมํ
- หน๎าประตูสวนดอก
- หน๎าวัดโลกโมฬี
- หน๎าวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการ
 สะพานลอยคนข้าม จานวน 9 แหํง ประกอบด๎วย
- หน๎ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมํ
- หน๎าตลาดวโรรส
- หน๎าสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหมํ
- หน๎าตลาดต๎นลาไย
- หน๎าโรงเรียนปรินส๑รอแยลวิทยาลัย
- หน๎าโรงเรียนมงฟอร๑ตประถม
- หน๎าโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
- หน๎าโรงพยาบาลแมคคอร๑มิค
- หน๎าสวนกาญจนาภิเษก (ถนนมหิดล)

-1/25(5) สัญญาณไฟจราจรทางข้ามภายในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ จานวน 47 ทางข๎าม
(6) ไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ จานวน 11,192 จุด
(7) รถโดยสารของเทศบาลนครเชียงใหม่ มี 3 สาย คือ
 สาย B1
: ขนสํงผู๎โดยสารแหํงที่ 2 (อาเขต)-สวนสัตว๑เชียงใหมํ)รวมระยะทางไป-กลับ
ประมาณ 29 กิโลเมตร เปิดให๎บริการตั้งแตํวันที่ 10 สิงหาคม 2558
 สาย B2
: ขนสํงผู๎โดยสารแหํงที่ 2 (อาเขต) – สนามบินเชียงใหมํ รวมระยะทางไป-กลับ
ประมาณ 27 กิโลเมตร เปิดให๎บริการตั้งแตํวันที่ 10 สิงหาคม 2558
 สาย B3
: ขนสํงผู๎โดยสารแหํงที่ 2 (อาเขต) – ศูนย๑ราชการจังหวัดเชียงใหมํ รวมระยะทาง
ไป-กลับประมาณ 26 กิโลเมตรเปิดให๎บริการ ตั้งแตํวันที่ 7 กรกฎาคม 2560

(8) สถานีขนส่งภายในตัวจังหวัดเชียงใหม่เชื่อมต่ออาเภอต่างๆ คือ สถานีขนสํงผู๎โดยสารแหํงที่ 1
(ช๎างเผือก)
(9) สถานีขนส่งระหว่างจังหวัด คือ สถานีขนสํงผู๎โดยสารแหํงที่ 2 (อาเขต) และสถานีขนสํงผู๎โดยสาร
แหํงที่ 3
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7) ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว
จังหวัดเชียงใหมํมีสถานทีท่ ํองเทีย่ ว ในรูปแบบกิจกรรมทํองเทีย่ วทีห่ ลากหลาย และมีแหลํงอานวยความ
สะดวกที่ทันสมัยสาหรับนักทํองเที่ยว ทั้งที่พัก โรงแรม รีสอร๑ท และโฮมสเตย๑ที่มีชื่อเสียง รวมทั้งร๎านอาหาร
จานวนมาก จึงเป็นจุดดึงดูดนักทํองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตํางประเทศเดินทางเข๎ามาทํองเที่ยวในจังหวัด
เชียงใหมํ และภายในเขตเทศบาลนครเชียงใหมํ
(1) สถานที่ท่องเที่ยวทั่วไปในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ได๎แกํ วัดตํางๆ รวมจานวน 91 วัด, ประตู
เมือง, กาแพงเมือง, เครือขํายพิพิธภัณฑ๑กลางเวียงเชียงใหมํ (หอศิลปวัฒนธรรรมเมืองเชียงใหมํ, หอ
ประวัติศาสตร๑เมืองเชียงใหมํ และพิพิธภัณฑ๑พื้นถิ่นล๎านนา), ถนนคนเดินทําแพ และถนนคนเดิน
วัวลาย,
ถนนนิมมานเหมินทร๑ และ เชียงใหมํไนท๑บาซาร๑ เป็นต๎น
(2) เครือข่ายพิพิธภัณฑ์กลางเวียงเชียงใหม่
หอศิลปวัฒนธรรมเชียงใหมํ หอประวัติศาสตร๑เมืองเชียงใหมํ และพิพิธภัณฑ๑พื้นถิ่นล๎านนา เป็น
พิพิธภัณฑ๑ที่อยูํกลางเวียงภายในตัวเมืองเชียงใหมํ บริเวณเดียวกับอนุสาวรีย๑สามกษัตริย๑ เรียกวํา “เครือข่าย
พิพิธภัณฑ์กลางเวียงเชียงใหม่ ” รวบรวมและจัดแสดงวิถีชีวิต ศิลปกรรม ความเชื่อ ประเพณี ที่สะท๎อนถึง
มรดกความเป็นล๎านนาและเชียงใหมํ โดยอยูํในความดูแลของเทศบาลนครเชียงใหมํ
 หอศิลปวัฒนธรรรมเมืองเชียงใหม่ (Chiang Mai City Art & Cultural Centre)
หอศิลปวัฒนธรรรมเมืองเชียงใหมํ เป็นอาคารเกําแกํที่มีลักษณะสถาปัตยกรรมอันงดงามสร๎าง
เมื่อ ปี พ.ศ. 2467 ซึ่งเคยใช๎เป็นหอคา ศาลาวําการรัฐบาลมณฑลพายัพ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหมํ อาคาร
หลังนี้ตั้งอยูํบริเวณสะดือเมือง ในอดีตเคยเป็นที่ตั้งของเสาอินทขิลหรือเสาหลักเมือง กํอนที่จะย๎ายไปไว๎ที่วัด
เจดีย๑หลวง ซึ่งเดิมเป็นมรดกตกทอดกันมาตั้งแตํสมัยพระเจ๎าการวิโรรสสุริยวงศ๑ ถึงเจ๎าเทพไกรสรพระธิดา ซึ่ง
เสกสมรสกับเจ๎าอินทวิชยานนท๑ เจ๎าผู๎ครองนครเชียงใหมํคนที่ 7 ได๎ใช๎หอคาซึ่งอยูํในบริเวณคุ๎มกลางเวียง เป็น
ศูนย๑กลางการบริหารนครเชียงใหมํ และเมื่อเจ๎าอิทวิชยานนท๑ถึงแกํพิราลัยจึงตกเป็นของเจ๎าดารารัศมี พระธิดา
ตํอมาเมื่อจัดการปฏิรูปการปกครองตามระบบเทศาภิบาล เจ๎าดารารัศมีจึงใช๎คุ๎มกลางเวียงแหํงนี้เป็น “ศาลา
รัฐบาล” หรือที่ทาการรัฐบาล
ตํอมาเมื่อจังหวัดเชียงใหมํ ได๎เริ่มใช๎ศาลากลางหลังใหมํ ซึ่งตั้งอยูํบนถนนโชตนาเป็น
ศูนย๑
ราชการจังหวัดเชียงใหมํ อาคารหลังนี้จึงถูกทิ้งร๎างไว๎โดยไมํมีหนํวยงานใดเข๎าไปใช๎ประโยชน๑จนถึงปลายปี พ.ศ.
2540 เทศบาลนครเชียงใหมํได๎ขอปรับปรุงอาคาร เพื่อใช๎เป็นหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหมํ สาหรับให๎คน
ในท๎องถิ่นได๎รับรู๎ถึงคุณคําของประวัติศาสตร๑ รู๎รากเหง๎าของตนเองและบ๎านเมือง รู๎จักวิถีชีวิต ตลอดจน
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของตนเองอันจะสร๎างความภาคภูมิใจ และจิตสานึกในการรักษาวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงานให๎คงอยูํสืบไป นอกจากนี้ ยังเป็นศูนย๑กลางของการทํองเที่ยวในเชิงอนุรักษ๑ในเขตเมืองเกํา
เพื่อให๎นักทํองเที่ยวได๎มีโอกาสเรียนรู๎และเข๎าใจนครเชียงใหมํตลอดจนผู๎คนในท๎องถิ่นอันเป็นหัวใจสาคัญของ
การทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ๑ ภายในหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหมํได๎จัดแบํงพื้นที่อาคารด๎านหน๎าเป็นสํวนจัด
แสดงนิทรรศการถาวร อาคารด๎านหลังเป็นสถานที่จัดกิจกรรม ทางวัฒนธรรม นิทรรศการหมุนเวียน ห๎อง
จาหนํายของที่ระลึก ห๎องนิทรรศการศิลปกรรมล๎านนา ห๎องสารสนเทศ และห๎องภัณฑารักษ๑

-1/27 หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ (Chiang Mai Historical Centre)
เทศบาลฯ ได๎เปิดให๎บริการ หอประวัติศาสตร๑เมืองเชียงใหมํ อยํางเป็นทางการ เมื่อวันที่ 18
ธันวาคม 2555 ตั้งอยูํติดกับหอศิลปวัฒนธรรมเชียงใหมํทางด๎านหลัง ซึ่งพื้นที่นี้สันนิษฐานวําเดิมเคยเป็นสํวน
หนึ่งของหอพระแก๎ว ศาสนสถานสาคัญของเมือง ภายใ นหอประวัติศาสตร๑เมืองเชียงใหมํ จัดแสดงนิทรรศการ
เรื่องราวพัฒนาการทางประวัติศาสตร๑ นับแตํสร๎างเมืองเชียงใหมํจนเป็นศูนย๑กลางของอาณาจักรล๎านนา
พัฒนาการของเมืองทั้งด๎านการค๎าและศาสนา จนมาถึงชํวงยุคสมัยเมืองขึ้นของพมําจนในที่สุดเข๎าสูํการเป็น
ประเทศราชของสยามจนรวมเป็นสํวนหนึ่งของไทยในปัจจุบัน
 พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา (Lanna Folklife Museum)
ตั้งอยูํตรงกันข๎ามกับอนุสาวรีย๑สามกษัตริย๑ แตํเดิมเป็นคุ๎มกลางเวียงเกํา และเปลี่ยนสภาพเป็น
ศาลแขวง ตํอมาได๎มีการบูรณะอาคารศาลแขวง(เดิม) ซึ่งมีสถาปัตยกรรมแบบนีโอคลาสสิกกลายเป็นพิพิธภัณฑ๑
พื้นถิ่นล๎านนา โดยเทศบาลฯ ได๎เปิดให๎บริการพิพิธภัณฑ๑พื้นถิ่นล๎านนาอยํางเป็นทางการ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม
2555 ภายในพิพิธภัณฑ๑พื้นถิ่นล๎านนามีอยูํด๎วยกันสองชั้น โดยจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับวิถีชีวิตของผู๎คนใน
ล๎านนาซึ่งมีศิลปวัฒนธรรมที่ปฏิบัติสืบเนื่องมายาวนาน สะท๎อนถึงคติความเชื่อ และความศรัทธาใน
พระพุทธศาสนา ลักษณะทางศิลปะจักปรากฏในงานตํางๆ เชํน พุทธศิลป์ พิธีกรรม สถาปัตยกรรม จิตรกรรม
และประติมากรรม

จากสถิติจานวนผู๎เข๎าชมหอประวัติศาสตร๑เมืองเชียงใหมํ และพิพิธภัณฑ๑พื้นถิ่นล๎านนา พบวําผู๎
เข๎าชมมีแนวโน๎มที่จะเพิ่มขึ้นอยํางตํอเนื่อง แตํเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2560 (ตั้งแตํเมื่อเดือนเมษายน
2559 – เดือนกันยายน 2560 ) ทางเทศบาลฯ ได๎มีการ ปิดปรับปรุงซํอมแซมห๎องนิทรรศการ หอ
ศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหมํสํงผลให๎จานวนผู๎เข๎าชมลดลง และเมื่อดาเนินการแล๎วเสร็จพบวํา จานวนผู๎เข๎าชม
มีแนวโน๎มเพิ่มขึ้นเชํนเดิม โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีจานวนผู๎เข๎าชมหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหมํ
หอประวัติศาสตร๑เมืองเชียงใหมํ และพิพิธภัณฑ๑พื้นถิ่นล๎านนา รวมทั้งสิ้น จานวน 117,329 คน
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8) ข้อมูลด้านศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
(1) การศาสนา
ปี พ.ศ. 2561 ในเขตเทศบาลนครเชียงใหมํมีวัด จานวน 91 แหํง โบสถ๑คริสต๑ จานวน 33 แหํง และ
มัสยิด จานวน 4 แหํง โดยแยกตามแขวง 4 แขวง ได๎ดังนี้
จานวนวัด
จานวนโบสถ์คริสต์
มัสยิด
แขวง
(แห่ง)
(แห่ง)
(แห่ง)
แขวงนครพิงค๑
24
5
1
แขวงกาวิละ
11
17
1
แขวงเม็งราย
26
2
แขวงศรีวิชัย
30
11
รวม
91
33
4
ที่มา: สานักการศึกษา เทศบาลนครเชียงใหมํ

(2) ประเพณี/เทศกาล และงานสาคัญ
ประเพณี/ เทศกาล และงานสาคัญของจังหวัดเชียงใหมํ ที่จัดในเขตเทศบาลนครเชียงใหมํ ดังนี้
เดือน
มกราคม

กุมภาพันธ์
เมษายน

พฤษภาคม

มิถุนายน
สิงหาคม
ตุลาคม

งานประเพณี/ เทศกาล และงานสาคัญ
1. งานฤดูหนาวและงานโอท็อปของดีเมืองเชียงใหม่ ณ หลังศาลากลาง
จังหวัดเชียงใหมํ (ชํวงปลายเดือนธันวาคม-มกราคม)
2. ประเพณีเป็งพุธหรือเป็งปุ๊ด(ตัดบาตรเที่ยงคืน) ณ วัดอุปคุต และวัดสวนดอก
ซึ่งเป็นประเพณีตักบาตรเที่ยงคืนในวันพุธที่พระจันทร๑เต็มดวง
1. งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ณ สวนสาธารณะหนองบวกหาด
2. งานตรุษจีนไชน่าทาวน์เชียงใหม่ ณ ตรอกเลําโจ๏ว ถนนวิชยานนท๑ถึง
ถนนช๎างมํอย (บริเวณตลาดวโรรส)
1. งานทอเส้นฝ้าย สานเส้นใยใส่สีธรรมชาติ ณ ศูนย๑สํงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1
2. ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ (สงกรานต์) จัดขึ้นระหวํางวันที่ 12-15 เมษายน
ของทุกปีเป็นประเพณีที่สาคัญและยิ่งใหญํของชาวเชียงใหมํ
3. พิธีสักการะกู่เจ้านายฝ่ายเหนือ ณ วัดสวนดอก
1. ประเพณีบูชาเสาอินทขิล ณ วัดเจดีย๑หลวงวรวิหาร ซึ่งเป็นการบูชาเสาหลัก
เมืองเพื่อให๎บ๎านเมืองอยูํเย็นเป็นสุข
2. ประเพณีไหว้สาป๋ารมีพระบรมธาตุดอยสุเทพ สรงน้าพระธาตุและ
สืบสานเตียวขึ้นดอยพระบรมธาตุดอยสุเทพประจาปี จัดขึ้นในชํวง
วันวิสาขบูชา ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ
1. ประเพณีทาบุญเมืองเชียงใหม่ หนํวยพิธีกลางสามกษัตริย๑ 4 แจํง 5 ประตู
เป็นการทาบุญสืบสะตาเมืองพร๎อมกัน 10 จุด
1. ลานนาพฤกษชาติ ณ สวนสาธารณะบ๎านเดํน
1. ประเพณีเป็งพุธหรือเป็งปุ๊ด(ตัดบาตรเที่ยงคืน) ณ วัดอุปคุต และวัดสวนดอก
ซึ่งเป็นประเพณีตักบาตรเที่ยงคืนในวันพุธที่พระจันทร๑เต็มดวง

-1/29เดือน
พฤศจิกายน

ธันวาคม

งานประเพณี/ เทศกาล และงานสาคัญ
1. ประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ เป็นงานประเพณีที่สาคัญในเดือนสิบสองหรือ
ตรงกับวันเพ็ญเดือนยี่ ขึ้น 14-15 ค่า โดยจะมีการปลํอยโคมลอยเพื่อ
เป็นการบูชาพระธาตุจุฬามณีบนสวรรค๑ มีการประกวดกระทง ขบวนแหํ
นางนพมาศ
2. งานแอ่วเฮือน เยือนพญา ณ พิพิธภัณฑ๑เรือนโบราณล๎านนา
มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ
1. สัปดาห์ของขวัญของที่ระลึก ณ ศูนย๑สํงเสริมอุตสาหกรรม ถนนทุํงโฮเต็ล
2. มหกรรมอาหารเชียงใหม่ ณ ลานมํวนมํวนใจ๐ศูนย๑การค๎า
เซ็นทรัลแอร๑พอร๑ตพลาซํา
3. งานนิมานเหมินท์ อาร์ตแอนด์ดีไซน์ พรอเมอนาต
ณ ถนนนิมมานเหมินทร๑ ซอย 1
4. งานกาดสืบสาน งานทา “ทาเพื่อใช้ขายเพื่อแบ่งปัน” ณ โรงเรียน
สืบสานภูมิปัญญา
5. งานโครงการหลวง ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหมํ
6. งานฤดูหนาวและงานโอท็อปของดีเมืองเชียงใหม่ ณ หลังศาลากลาง
จังหวัดเชียงใหมํ (ชํวงปลายเดือนธันวาคม-มกราคม)
7. งานกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีทุกวัดและทาบุญตักบาตรนานาชาติ
เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ณ ถนนช๎างคลาน
8. เทศกาลเคาท์ดาวน์เชียงใหม่ ณ พระบรมราชานุสาวรีย๑ 3 กษัตริย๑

9) ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(1) คุณภาพอากาศ (ที่มา : กลุํมงานจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สํวนชํางสุขาภิบาล สานักการชําง)
เนื่องจากเชียงใหมํมีลักษณะภูมิประเทศเป็นแอํงกระทะ ชุมชนสํวนใหญํตั้งอยูํในบริเวณที่ราบลุํมแมํน้า
ซึ่งมีภูเขาสูงล๎อมรอบ ทาให๎เป็นอุปสรรคตํอการกระจายตัวของมลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้น อีกทั้งในชํวงฤดูแล๎ง
คือ ชํวงเดือนธันวาคม – เดือนเมษายน ของทุกปี เชียงใหมํจะได๎รับอิทธิพลจากอากาศหนาวเย็นจากจีนแผํเข๎า
มาปกคลุม ทาให๎สารมลพิษในอากาศไมํสามารถระบายออกไปได๎
ปัจจุบัน จังหวัดเชียงใหมํมีการเฝ้าระวัง และตรวจติดตามคุณภาพอากาศ จากสถานีตรวจวัดคุณภาพ
อากาศของกรมควบคุมมลพิษ จานวน 2 สถานี ได๎แกํ สถานีช๎างเผือก(บริเวณศูนย๑ราชการจังหวัดเชียงใหมํ)
และสถานีศรีภูมิ (บริเวณโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย) มีวัตถุประสงค๑หลักเพื่อตรวจติดตามคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศ (Ambient Air Quality) สารมลพิษที่ทาการตรวจวัด คือ ก๏าซซัลเฟอร๑ไดออกไซด๑ (SO2), ก๏าซ
ไนโตรเจนไดออกไซด๑ (NO2), ก๏าซคาร๑บอนมอนอกไซด๑ (CO), ก๏าซคาร๑บอนไดออกไซด๑ (CO2), ก๏าซโอโซน
(O3), ฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกวํา 10 ไมครอน (PM10) และฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกวํา 2.5 ไมครอน (PM2.5)
สํวนที่สถานีพระตาหนักภูพิงคราชนิเวศน๑ เป็นสถานีชั่วคราว ตรวจติดตามเฉพาะฝุ่น PM10 และ PM2.5 โดย
กรมควบคุมมลพิษได๎รายงานคุณภาพอากาศผํานป้ายแสดงคุณภาพอากาศขนาดใหญํเป็นประจาทุกวัน ณ
บริเวณแจํงศรีภูมิ ข๎างวัดชัยศรีภูมิ์

-1/30ในปี 2562 จังหวัดเชียงใหมํ ได๎มีประกาศจัดตั้งศูนย๑อานวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก๎ไขปัญหาภัย
หนาว หมอกควัน ไฟป่า และภัยแล๎ง ประจาปี 2562 ขึ้น และได๎ประกาศให๎ปัญหาหมอกควันและไฟป่า เป็น
วาระของจังหวัด ที่ต๎องบูรณาการจากทุกหนํวยงาน และต๎องดาเนินการอยํางตํอเนื่อง จริงจัง ในการนี้เทศบาล
นครเชียงใหมํจึงได๎จัดตั้งศูนย๑อานวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก๎ไขปัญหาหมอกควัน เทศบาลนครเชียงใหมํ
ประจาปี 2562 ขึ้น เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เพื่อเป็นการเตรียมความพร๎อมในการป้องกัน และแก๎ไข
ปัญหาหมอกควันที่อาจเกิดขึ้นในชํวงฤดูแล๎ง ซึ่งสํงผลกระทบตํอคุณภาพชีวิตของประชาชน กํอให๎เกิดความ
เสียหายทั้งทางด๎านเศรษฐกิจ ด๎านการทํองเที่ยว และด๎านสังคม รวมทั้งเป็นการประสานการปฏิบัติ เพื่อ
บรรเทาความเดือดร๎อนของประชาชน อยํางเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
ตารางแสดงสถานการณ์คุณภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
สถานีตาบลศรีภูมิ(โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย) และสถานีตาบลช้างเผือก(ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่)
ชนิดสารมลพิษ
1.ก๏าซซัลเฟอร๑ไดออกไซด๑SO(2)
2.ก๏าซไนโตรเจนไดออกไซต๑
NO2()
3.ก๏าซคาร๑บอนมอนอกไซต๑CO)(
(คําเฉลี่ย8 ชั่วโมง)
4.ก๏าซโอโซน (O3)
(คําเฉลี่ย8 ชั่วโมง)
5.ฝุ่นละอองขนาดไมํเกิน
10 ไมครอน (PM10)
6.ฝุ่นละอองขนาดไมํเกิน
2.5 ไมครอน (PM2.5)

สถานีตาบลศรีภูมิ
สถานีตาบลช้างเผือก
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
ค่า
ค่า
ค่า
จน.ครั้งที่เกิน ค่า
ค่า
ค่า
จน.ครั้งที่เกิน
สูงสุด ต่าสุด เฉลี่ย มาตรฐาน สูงสุด ต่าสุด เฉลีย่
มาตรฐาน
6

1

1.5

0

5

0

1

0

98

1

22.8

0

65

0

13.3

0

3.4

0.3

1

0

-

-

-

-

-

-

111

4

40.3

64

230

20

70.5

16

269

32

90.8

27

210

13

54.5

50

228

181

62.8

61

-

-

ที่มา : สานักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ
หมายเหตุ : เป็นข๎อมูลที่ผํานการตรวจสอบในระดับเบื้องต๎น ระหวํางเดือน มกราคม-เมษายน 2562
จากตาราง พบวําสถานการณ๑คุณภาพอากาศประจาปี 2562 สารมลพิษชนิดก๏าซซัลเฟอร๑ไดออกไซด๑
(SO2) ก๏าซไนโตรเจนไดออกไซด๑ ( NO2) และก๏าซคาร๑บอนมอนนอกไซด๑ ( CO) จากทั้งสองสถานีมีคําไมํเกิน
ระดับมาตรฐานตลอดทั้งปี แตํสารมลพิษชนิดก๏าซโอโซน ( O3) ฝุ่นละอองขนาดไมํเกิน 10 ไมครอน (PM10)
และฝุ่นละอองขนาดไมํเกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5 ) มีคําเกินระดับมาตรฐานเป็นบางชํวงเวลา ขึ้นกับสภาพ
ภูมิอากาศ และสภาพแวดล๎อมในชํวงเวลานั้น โดยที่ก๏าซโอโซน จะเกินมาตรฐานในชํวงเดือนเมษายน
เนื่องจากสภาพอากาศร๎อนจัด มีแดดจ๎าในตอนกลางวัน เพราะรังสีอุลตร๎าไวโอเลตจะเป็นตัวเรํงปฏิกิริยาการ
เกิดก๏าซโอโซน สํวนฝุ่นละอองขนาดไมํเกิน 10 ไมครอน (PM10) และฝุ่นละอองขนาดไมํเกิน 2.5 ไมครอน
(PM2.5) จะเกินมาตรฐานในชํวงเดือนมีนาคม เนื่องจากสภาพอากาศปิด และเขมําควันจากไฟป่า และการเผา
วัสดุทางการเกษตร ทาให๎เชียงใหมํต๎องเผชิญเกิดวิกฤตหมอกควันในชํวงเวลานี้เป็นประจาทุกปี

-1/31ปัญหามลพิษหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหมํ สาเหตุหลักเกิดจากการเผาในที่โลํง เผาใน
พื้นที่เกษตร และพื้นที่ป่า เป็นปัญหาที่มีความสาคัญระดับชาติ จึงจาเป็นต๎องบูรณาการทุกภาคสํวน
โดยเฉพาะหนํวยงานภาครัฐที่เกี่ยวข๎อง ต๎องให๎ความรํวมมือและสนับสนุน เพื่อให๎การป้องกันและควบคุมไฟป่า
การเผาในที่โลํง และการแก๎ไขปัญหามลพิษหมอกควันเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ และทันตํอเหตุการณ๑ จึงต๎อง
ให๎ผู๎ที่มีสํวนได๎เสียในพื้นที่เข๎ามามีสํวนรํวม เพื่อพิจารณาหารือมาตรการในการป้องกันและแก๎ไขปัญหาหมอก
ควันอยํางยั่งยืน
(2) ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เทศบาลนครเชียงใหมํมีปริมาณขยะที่เกิดขึ้น และสามารถกาจัดได๎ทั้งหมด
โดยวิธีฝังกลบอยํางถูกสุขลักษณะตามหลักสุขาภิบาล รวมทั้งสิ้น 121,027.33 ตัน หรือเฉลี่ย 330.66 ตัน
ตํอวัน ซึ่งการดาเนินการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลนครเชียงใหมํ เริ่มจากการจัดการขยะมูลฝอย ณ
แหลํงกาเนิด ซึ่งเป็นการควบคุมปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นตั้งแตํการเก็บขน ขนถําย และขนสํงไปยัง
กระบวนการแปรสภาพขยะ และการฝังกลบ โดยมีการรณรงค๑ให๎ประชาชนคัดแยกขยะ เพื่อลดปริมาณขยะมูล
ฝอยที่เก็บขนในแตํละวัน ซึ่งสามารถคัดแยกประเภทเศษกิ่งไม๎และใบไม๎ออกจากกระบวนการกาจัด เพื่อนาไปสูํ
กระบวนการผลิตปุ๋ยหมักเทศบาล รวมถึงกิ่งไม๎ขนาดใหญํที่ไมํสามารถนาไปทาปุ๋ยได๎ ก็จะนามาผลิตเป็นถํานไม๎
อัดแทํงแบบควันน๎อยหรือไร๎ควันจากกิ่งไม๎ และได๎ใช๎วิธีการจ๎างเหมาเอกชนดาเนินการเก็บขนและนาไปกาจัด
ณ อาเภอฮอด ในสํวนของขยะอันตราย เทศบาลฯ ได๎จัดเตรียมภาชนะในการรองรับประเภทของเสียอันตราย
ให๎กับชุมชน มากกวํา 100 จุด เพื่อรวบรวมขยะอันตรายจากชุมชนและนาไปกาจัดอยํางถูกวิธี

-1/32ตารางแสดงค่าจัดเก็บขยะมูลฝอยและกาจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลนครเชียงใหม่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2561
ปีงบประมาณ
ค่าจัดเก็บขยะมูลฝอย
ค่ากาจัดขยะมูลฝอย
2556
86,396,952.54
92,909,097
2557
89,083,655.13
92,524,698
2558
95,051,499.63
92,794,500
2559
107,520,000
95,799,600
2560
110,897,694
100,192,500
2561
114,444,249
108,945,000
ที่มา: งานกาจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล สานักการชําง เทศบาลนครเชียงใหมํ

ตารางแสดงค่ากาจัดขยะอันตรายของเทศบาลนครเชียงใหม่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2561
ปีงบประมาณ
ค่ากาจัดขยะอันตราย
2556
770,296
2557
699,000
2558
590,000
2559
590,000
2560
590,000
2561
*
หมายเหตุ * หมายถึง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไมํได๎สํงขยะไปกาจัด เนื่องจาก
ปริมาณขยะที่จัดเก็บมีปริมาณน๎อยกวําที่ตั้งงบประมาณไว๎ 37 ตัน
ที่มา: งานกาจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล สํวนชํางสุขาภิบาล สานักการชําง

(1) คุณภาพน้า (ที่มา : งานวิเคราะห๑คุณภาพน้า สํวนชํางสุขาภิบาล สานักการชําง)
การเฝ้าระวังและติดตามคุณภาพน้าแหลํงน้าผิวดินในพื้นที่เมืองเชียงใหมํ จังหวัดเชียงใหมํ และ
เทศบาลนครเชียงใหมํ โดย สานักการชําง สํวนชํางสุขาภิบาล ให๎ความสาคัญคลองแมํขําเป็นลาดับแรก ซึ่ง
การเฝ้าระวังคุณภาพน้าแหลํงน้าคลองแมํขําชํวง 3 ปี คือ ปี 2558-ปี 2560 โดยเลือกตัวชี้คุณภาพน้าคํา
DO ของปริมาณออกซิเจนที่ละลายอยูํในน้า และคํา BOD ปริมาณออกซิเจนที่จุลชีพใช๎ในการยํอยสลาย
สารอินทรีย๑ เป็นหลักในการประเมินสถานการณ๑คุณภาพน้าคลองแมํขําเป็นลาน้าที่ไหลผํานเมืองเชียงใหมํ
ปี 2558 คุณภาพน้าแหลํงน้าผิวดินจะมีความสกปรกเชํนเดียวกับปีที่แล๎ว เมื่อไหลผํานสะพานถนน
ซุปเปอร๑ สายเชียงใหมํ-ลาพูนบริเวณโรงพยาบาลตา Saint Peter จากนั้นมีความสกปรกยกระดับเพิ่มขึ้นอีก
เมื่อน้าเสียจากรํองกระแจะไหลลงมาในคลองแมํขํา จนไปถึงสะพานศรีดอนชัยและลดระดับความสกปรกของ
น้าลงไปจนถึงสะพานถนนมหิดลตามลาดับอยํางตํอเนื่อง
ปี 2559 ที่ผํานมาคุณภาพน้าแหลํงน้าผิวดินจะมีความสกปรกเพิ่มขึ้น หลังเรือนจาและลดลงเมื่อ
ผํานสะพานเวสาลี จากนั้นจะมีความสกปรกยกระดับเพิ่มขึ้นเมื่อน้าเสียจากรํองกระแจะไหลลงมาในคลองแมํขํา
จนไปถึงสะพานถนนศรีดอนชัยและกลับมีการลดระดับความสกปรกของน้าลงไปจนถึงสะพานถนนมหิดล

-1/33ตามลาดับอยํางตํอเนื่องเชํนกัน แตํมีคุณภาพน้าโดยรวมจะดีขึ้นเล็กน๎อยในบางชํวงของลาน้า เนื่องจากการสูบ
น้าในแมํน้าปิงเข๎าสูํคลองแมํขําเพื่อผลักดันน้าให๎ระบายน้าเร็วขึ้น การขุดลอกตะกอนดินและการเก็บตักขยะมูล
ฝอยสม่าเสมอไมํให๎เป็นปัญหาการขวางทางน้าการไหลผํานบริเวณสะพานถนนมหิดลอยํางตํอเนื่อง
ปี 2560 คุณภาพน้าแหลํงน้าผิวดินมีการลดระดับความสกปรกลงในหลายบริเวณในชํวงของคลอง
โดยเฉพาะบริเวณสะพานถนนอัษฎาธร
ที่น้าไหลผํานลงไปทางท๎ายไปจนถึงสะพานถนนมหิดลเมื่อผําน
สะพานเวสาลี ที่ความสกปรกลดลงตลอดชํวงลาน้าบริเวณนี้ที่แนวโน๎มที่ดีขึ้น อาจเนื่องมาจากมีการผันน้าหรือ
สูบน้าในแมํน้าปิงเข๎ามาในคลองแมํขํา พร๎อมการระบายน้าจากคูเมืองออกมาทางแจํงศรีภูมิทาให๎มีเจื้อจางน้า
สกปรก ตลอดจนการขุดลอกตะกอนดินทางต๎นน้าบริเวณสุขเกษมและเวสาลีกับบริเวณสะพานถนนวิชยา
นนท๑-สะพานศรีดอนชัย-สะพานถนนระแกง นอกจากนี้ ยังมีมาตรการกากับลดน้าเสียจากที่พักอาศัยตํางๆ ที่
เป็นแหลํงกาเนิดมลพิษทางน้าไมํให๎ลงในคลองแมํขํา การพัฒนาคลองแมํขําด๎านการฟื้นฟูแหลํงน้าจากชุมชน
กลุํมภาคเอกชน หนํวยทหารและหนํวยราชการเข๎ามาสํวนรํวมสํงเสริมคุณภาพทรัพยากรแหลํงน้า แตํจะมี
เพียงชํวงโรงพยาบาลตา Saint Peter กับน้าจากรํองกระแจะที่ไหลลงคลองแมํขําที่มีความสกปรกมากกวําใน
บริเวณนี้
(4) พื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
เทศบาลนครเชียงใหมํจาแนกพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ความรับผิดชอบออกเป็น 4 ประเภท
(1) พื้นที่
สีเขียวเพื่อนันทนาการและความงามทางภูมิทัศน๑ มีขนาดพื้นที่โดยประมาณ 0.45 ตารางกิโลเมตร (2) พื้นที่สี
เขียวอรรถประโยชน๑ 0.27 ตารางกิโลเมตร (3) พื้นที่สีเขียวเพื่อการอนุรักษ๑ธรรมชาติ 0.03 ตารางกิโลเมตร
(4) พื้นที่สีเขียวที่เป็นริ้วยาว 0.03 ตารางกิโลเมตร รวมพื้นที่สีเขียวทั้งหมด 0.78 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร๎อย
ละ 1.94 ของพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหมํ ซึ่งมีอัตราสํวนพื้นที่สีเขียวตํอประชากรในเขตเทศบาลนครเชียงใหมํ
เฉลี่ย 6 ตารางเมตร/คน
(1) พื้นที่สีเขียวเพื่อนันทนาการและความงามทางภูมิทัศน์
พื้นที่โดยประมาณ
(ตร.ม.)
1.สวนล๎านนา ร.๙
240,000
2.สวนหยํอมเชิงสะพานเฉลิมพระเกียรติ
2,400
3.สวนหยํอมตลาดต๎นลาไย
4,800
4.สะพานนวรัฐด๎านทิศตะวันตก
20
5.สวนบวกหาด
20,116
6.สวนหยํอมซอยเจดีย๑ปลํอง
400
7.สวนรุกขชาติ (สวนสุขภาพห๎วยแก๎ว)
49,600
8.สวนสุขภาพสมเด็จพระศรีนครินทร๑ฯ
8,000
9.สวนกาญจนาภิเษก
16,000
สถานที่

สถานที่
10.สวนหยํอมบ๎านพักวิทยาลัย
นาฎศิลป์เกํา
11.สวนหยํอมหน๎าจวนผู๎วํา
ราชการเชียงใหมํ
12.สวนหยํอมหน๎าสุสานหายยา
13.สวนรถไฟ
14.สวนบ๎านเดํน
15.สวนหยํอมถนนระแกง
16.สวนหยํอมหน๎าสานักงาน
แขวงนครพิงค๑

พื้นที่โดยประมาณ
(ตร.ม.)
4,700
2,400
3,600
75,200
16,000
1,660
500

-1/34(2) พื้นที่สีเขียวอรรถประโยชน์
สถานที่
1.สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหมํ
2.ศาลากลางจังหวัดเชียงใหมํ
3.อนุสาวรีย๑ช๎างเผือกและสวนหยํอม
4.สวนหยํอมหน๎าวัดสวนดอก
5.สานักงานเทศบาลนครเชียงใหมํ
6.สวนหยํอมหน๎าวัดพระสิงห๑
7.สวนหยํอมอนุสาวรีย๑พญาเม็งราย
8.สวนหยํอมศูนย๑เยาวชน
9.สุสานช๎างเผือก
10.อนุสาวรีย๑สามกษัตริย๑
11.สุสานบ๎านเดํน
12.สนามกอล๑ฟยิมคานา
13.ประตูทําแพ
14.สวนหยํอมประตูช๎างเผือก
15.สวนหยํอมประตูเชียงใหมํ

พื้นที่โดยประมาณ
(ตร.ม.)
30,000
48,000
200
4,800
1,524
856
180
1,372
5,000
3,440
6,000
60,000
5,200
40
1,116

พื้นที่โดยประมาณ
(ตร.ม.)
16.สวนหยํอมประตูสวนดอก
1,400
17.สวนหยํอมประตูสวนปรุง
1,200
18.แจํงศรีภูมิ
1,600
19.แจํงขะต๊า
1,000
20.แจํงหัวริน
1,600
21.กุโบร๑มุสลิมสันติธรรม
14,400
22.สุสานหายยา
73,000
23.บ๎านพักผู๎วําราชการเชียงใหมํ
5,000
24.อนุสาวรีย๑คํายกาวิละ
4,800
25.สุสานคริสเตียนหนองประทีป
1,000
26.สวนหยํอมแจํงกูํเฮือง
400
27.ลานประตูทําแพทิศใต๎
570
28.สวนหยํอมหน๎าวัดนามวารี
58
29.สวนหยํอมหน๎าวัดโลกโมฬี
55
สถานที่

(3) พื้นที่สีเขียวเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ
สถานที่
1.ภูมิทัศน๑ลาคูไหว

พื้นที่โดยประมาณ
(ตร.ม.)
120

สถานที่
2.ภูมิทัศน๑คลองแมํขํา

พื้นที่โดยประมาณ
(ตร.ม.)
31,200

(4) พื้นที่สีเขียวที่เป็นริ้วยาว
สถานที่

พื้นที่โดยประมาณ
(ตร.ม.)

1.ริมแมํน้าปิงฝั่งทิศตะวันตก
2.ถนนเชียงใหมํ - ลาพูน
3.Local Road ใกล๎สถานีรถไฟ
4.สวนพักผํอนเชิงสะพานนวรัฐ
5.ต๎นไม๎ริมฝั่งแมํน้าปิง
6.สวนหยํอมเชิงสะพานนวรัฐด๎านทิศเหนือ
7.สวนหยํอมเชิงสะพานนวรัฐฝั่ง
ตะวันออก
8.เกาะกลางแจํงหัวลิน
9.เกาะกลางประตูช๎างเผือกด๎านนอก
10.เกาะกลางประตูช๎างเผือกด๎านใน
11.เกาะกลางวงเวียนหน๎าสนามกีฬาเทศบาล
12.เกาะกลางแยกถนนลอยเคราะห๑

16
1,200
5
1,008
3,200
400
1,672
35
25
31
59
28

สถานที่

13.เกาะกลางสนามกีฬา
เทศบาลหน๎าวิทยาลัยพละ
14.เกาะกลางแยกน้าพุสมเพชร
15.เกาะกลางสี่แยกโรงแรม
บัวระวงค๑
16.เกาะกลางถนนสายสนามบิน
17.เกาะกลางหน๎าตลาดต๎นลาไย
18.สวนหยํอมสี่แยกเมืองสมุทร
19.สามแยกป่าแพํงถนน
รัตนโกสินทร๑
20.สวนหยํอมห๎าแยกสันติธรรม
21.ถนนทางเข๎าสนามบิน
22.ถนนมหิดล

พื้นที่โดยประมาณ
(ตร.ม.)

46
157
24
200
1,834
25
25
9
200
150

-1/35(4) พื้นที่สีเขียวที่เป็นริ้วยาว (ต่อ)
สถานที่

23.ถนนห๎วยแก๎ว
24.ถนนแก๎วนวรัฐ
25.ถนนทําแพ
26.ถนนช๎างคลาน
27.เกาะกลางแจํงศรีภูมิ
28.เกาะกลางแจํงขะต้า
29.เกาะกลางแจํงกูํเฮือง
30.เกาะกลางถนนทําแพ
31.เกาะกลางสมเพชร
32.เกาะกลางหน๎า ททท.
33.เกาะกลางประตูสวนดอก
34.เกาะกลางประตูสวนดอกแยก
ถนนสุเทพ
35.เกาะกลางแยกหน๎าวัดเชียงยืน
36.เกาะกลางแยกถนนวัวลาย
37.ถนนสุเทพ
38.ถนนอัษฎาธร

พื้นที่โดยประมาณ
(ตร.ม.)

2,500
800
1,000
2,000
550
60
2,138
20
350
44
32
135
12
80
1,500
800

สถานที่

39.ถนนรัตนโกสินทร๑
40.ถนนเจริญเมือง
41.ถนนเลียบทางรถไฟ
42.เกาะกลางตลาดทิพย๑เนตร
43.เกาะกลางโรงแรมวโรรส
แกนด๑พาเลซ
44.เกาะกลางสวนแยกอัษฎาธร
45.เกาะกลางประตูสวนปรุง
46.เกาะกลางหน๎าโรงเรียน
วัฒโนทัยพายัพ
47.ถนนวังสิงห๑คา
48.ถนนวิชยานนท๑
49.ถนนบุญเรืองฤทธิ์
50.ถนนศรีดอนไชย
51.ภูมิทัศน๑สี่แยกรินคา
52.สวนหยํอมริมแมํน้าปิง
ตรงข๎ามโรงน้าวังสิงห๑คา

พื้นที่โดยประมาณ
(ตร.ม.)

1,800
1,600
200
33
38
6
60
28
50
20
1,000
200
1,000
2,000

ที่มา: ฝ่ายสวนสาธารณะ สานักการชําง เทศบาลนครเชียงใหมํ

10) ข้อมูลด้านความปลอดภัย
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง สานักปลัดเทศบาล เทศบาลนครเชียงใหมํได๎แบํง
ภารกิจออกตามเขตรับผิดชอบเป็น 7 หนํวย ดังนี้
1) หน่วยดับเพลิงเทศบาล ตั้งอยูํที่ถนนวิชยานนท๑ ตาบลช๎างมํอย อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมํ
หมายเลขโทรศัพท๑ที่ใช๎รับแจ๎งเหตุตํางๆ คือ 199, 0-5323-4444, 0-5323-4193, 0-5325-91913,
0-5325-9199
2) หน่วยดับเพลิงสันป่าข่อย ตั้งอยูํที่ถนนทําสะต๐อย ตาบลวัดเกต อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมํ
หมายเลขโทรศัพท๑ที่ใช๎รับแจ๎งเหตุตํางๆ คือ 0-5324-1227
3) หน่วยดับเพลิงประตูเชียงใหม่ ตั้งอยูํที่ถนนบารุงบุรี ตาบลพระสิงห๑ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมํ
หมายเลขโทรศัพท๑ที่ใช๎รับแจ๎งเหตุตํางๆ คือ 0-5327-7582
4) หน่วยดับเพลิงช้างเผือก ตั้งอยูํที่ถนนช๎างเผือก ซอย 4 ตาบลศรีภูมิ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมํ
หมายเลขโทรศัพท๑ที่ใช๎รับแจ๎งเหตุตํางๆ คือ 0-5322-2852
5) หน่วยดับเพลิงบ้านเด่น ตั้งอยูํที่ถนนเชียงใหมํลาพูน ตาบลวัดเกต อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมํ
หมายเลขโทรศัพท๑ที่ใช๎รับแจ๎งเหตุตํางๆ คือ 0-5328-0864
6) หน่วยดับเพลิงหน่วยกู้ภัยพิเศษ ตั้งอยูํที่ถนนวังสิงห๑คา ตาบลช๎างมํอย อาเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหมํ หมายเลขโทรศัพท๑ที่ใช๎รับแจ๎งเหตุตํางๆ คือ 0-5323-2974
7) หน่วยดับเพลิงป่าตัน ตั้งอยูํที่ถนนป่าตัน ตาบลป่าตัน อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมํ หมายเลข
โทรศัพท๑ที่ใช๎รับแจ๎งเหตุตํางๆ คือ 0-5311-0140
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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)
1. พนักงานเทศบาลสามัญ จานวน 2
2. ลูกจ๎างประจา จานวน
3. พนักงานจ๎างตามภารกิจ จานวน
6
4. พนักงานจ๎างทั่วไป จานวน
2
 อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

มีจานวนทั้งสิ้น 1 87 คน (ข๎อมูล ณ
5 คน
5 คน
5 คน
5 คน

มีจานวนทั้งสิ้น 67 คน

 จานวนครั้งที่เกิดอัคคีภัยและมูลค่าความเสียหายที่เกิดจากอัคคีภัย
ตารางแสดงความเสียหายจากอัคคีภัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554-2561
อัคคีภัย
ปีงบประมาณ
จานวน (ครั้ง)
มูลค่าทรัพย์สินเสียหาย (บาท)
2554
104
4,875,800
2555
133
14,006,000
2556
122
5,241,250
2557
126
15,914,000
2558
150
12,197,000
2559
104
9,126,600
2560
75
3,879,300
2561
69
4,986,500
ที่มา: งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครเชียงใหมํ

 เครื่องมือ เครื่องใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 256 1 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สานักปลัด เทศบาล มีอุปกรณ๑
เครื่องมือ เครื่องใช๎ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประกอบด๎วย
1.
รถยนต๑ดับเพลิง
จานวน
8 คัน
2.
รถยนต๑บรรทุกน้าดับเพลิง
จานวน 16 คัน
3.
รถยนต๑ดับเพลิงชนิดหอน้าพร๎อมบันได
จานวน
4 คัน
4.
รถยนต๑ดับเพลิงชนิดบันไดเลื่อนอัตโนมัติ
จานวน
1 คัน
5.
รถยนต๑ดับเพลิงโฟมและเคมี
จานวน
2 คัน
6.
รถยนต๑กระบะบรรทุกอุปกรณ๑ดับเพลิง
จานวน
8 คัน
7.
รถยนต๑กู๎ภัยอเนกประสงค๑ (ขนาดใหญํ)
จานวน
3 คัน
8.
รถยนต๑กู๎ภัยอเนกประสงค๑ (ขนาดเล็ก)
จานวน
2 คัน
9.
รถยนต๑ตู๎
จานวน
3 คัน
10. รถยนต๑ไฟฟ้าสํองสวําง
จานวน
6 คัน
11. เครื่องยนต๑สูบน้า ชนิดหาบหาม
จานวน
3 เครื่อง
12. เครื่องยนต๑สูบน้า (ดีเซล)
จานวน
8 เครื่อง
13. เรือท๎องแบน
จานวน
5 ลา
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15.
16.
17.

รถบรรทุกพร๎อมเครนยก
รถยนต๑ดับเพลิงกระเช๎ากู๎ภัย
รถยนต๑บรรทุก 2 ตัน
รถยนต๑โดยสาร (รถบัส)

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

1
1
1
1

คัน
คัน
คัน
คัน

ที่มา: งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครเชียงใหมํ

11) ข้อมูลด้านการต่างประเทศ
ความสัมพันธ์บา้ นพีเ่ มืองน้อง (Sister City)
เทศบาลนครเชียงใหมํ ได๎ลงนามสถาปนาความสัมพันธ๑บา๎ นพีเ่ มืองน๎องกับนครและเมืองตํางๆ ใน
ตํางประเทศ ดังนี้
(1) เทศบาลนครเชียงใหม่กับเมืองอูโอสึ จังหวัดโทยามา ประเทศญี่ปุ่น ได๎ลงนามความสัมพันธ๑เมื่อ
วันที่ 8 สิงหาคม 2532 ( MOU) โดยมีกรอบความรํวมมือด๎านการศึกษา วัฒนธรรม อุตสาหกรรม และ
เศรษฐกิจ รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนนักเรียน (Student Exchange)
(2) เทศบาลนครเชียงใหม่กับจังหวัดไซตามะ ประเทศญี่ปุ่น ได๎ลงนามความสัมพันธ๑ เมื่อวันที่ 9
พฤศจิกายน 2535 ( MOU) โดยมีกรอบความรํวมมือด๎านวัฒนธรรม การศึกษา เศรษฐกิจ และด๎านกีฬา
รวมทั้งมีการมอบทุนการศึกษาให๎กับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ ภายใต๎ชื่อKodama Education Fund
(3) เทศบาลนครเชียงใหม่กับนครคุนหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
ได๎ลงนาม
ความสัมพันธ๑ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2542 (
MOU) โดยมีกรอบความรํวมมือด๎านเศรษฐกิจ การค๎า
วิทยาศาสตร๑ เทคโนโลยี วัฒนธรรม การศึกษา การกีฬา การสาธารณสุข และการทํองเที่ยว
(4) เทศบาลนครเชียงใหม่กับนครฮาร์บิ้น มณฑลเฮยหลงเจียง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ได๎
ลงนามความสัมพันธ๑ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2551 ( MOU) โดยมีกรอบความรํวมมือด๎านเศรษฐกิจ การค๎า
วิทยาศาสตร๑ เทคโนโลยี วัฒนธรรม การศึกษา กีฬา สุขภาพ การบริหารพัฒนาเมือง สิ่งแวดล๎อม และการ
ทํองเที่ยว

12) ข้อมูลด้านการบริหาร
(1) การบริหารงานของเทศบาลนครเชียงใหม่
การบริหารงานของเทศบาลนครเชียงใหมํ ประกอบด๎วย ฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัติ และฝ่ายบริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
สภาเทศบาล ทาหน๎าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติ ประกอบด๎วยสมาชิกสภาเทศบาล จานวนทั้งสิ้น 24
คน มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนผู๎มีสิทธิเลือกตั้งตามกฎหมายวําด๎วยการเลือกตั้งสมาชิกสภา
เทศบาล แขวงละ 6 คน มีวาระการดารงตาแหนํงคราวละ 4 ปี มีประธานสภา 1 คน และรองประธานสภา 1
คน ซึ่งผู๎วําราชการจังหวัดแตํงตั้งจากสมาชิกสภาเทศบาลตามมติของสภาเทศบาล
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายบริหารด้านนโยบาย ประกอบด๎วยนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรี
นายกเทศมนตรี มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน มีวาระการดารงตาแหนํงคราวละ 4 ปี
รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรี มาจากการแตํงตั้ง
ของนายกเทศมนตรี
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และพนักงานจ๎าง เป็นฝ่ายปฏิบัติตามนโยบายที่นายกเทศมนตรีมอบหมายงานให๎เป็นไปตามระเบียบแบบแผนที่
กาหนด แบํงเป็น 10 สํวน ดังนี้
(1) สานักปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ รับผิดชอบงานด๎านเอกสาร สารบรรณ งานสภาเทศบาล
งานควบคุมเทศพาณิชย๑ งานพัฒนาและสํงเสริมการทํองเที่ยว งานทะเบียนราษฎร งานด๎านบุคลากร งาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานรักษาความสงบเรียบร๎อยและความมั่นคง รวมถึงงานด๎านรัฐพิธีและกิจการสภา
(2) สานักการคลัง รับผิดชอบงานด๎านการเงินและบัญชี งานพัสดุและทรัพย๑สิน งานสถิติการ
คลัง งานพัฒนารายได๎ งานแผนที่ภาษี และงานด๎านผลประโยชน๑ตํางๆ
(3) สานักการช่าง รับผิดชอบงานด๎านการกํอสร๎าง ปรับปรุงสาธารณูปโภค งานผังเมืองและงาน
ควบคุมอาคาร และการจัดการสิ่งแวดล๎อม
(4) สานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบงานด๎านสาธารณสุขตํางๆ งานด๎านการ
ป้องกันและควบคุมโรคติดตํอ งานสํงเสริมสุขภาพ งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล๎อม งานรักษาความสะอาด งาน
ให๎บริการด๎านการรักษาพยาบาลแกํประชาชนทั่วไป
(5) สานักการศึกษา รับผิดชอบงานด๎านการจัดการศึกษาในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหมํ รวมถึง
การสํงเสริมประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรมของท๎องถิ่น
(6) กองวิชาการและแผนงาน รับผิดชอบงานด๎านวิชาการ การวางแผนพัฒนาเทศบาล งานวิจัย
และประเมินผล งานด๎านสถิติข๎อมูลสารสนเทศ งานจัดทางบประมาณ งานประชาสัมพันธ๑ งานวิเทศสัมพันธ๑
งานด๎านการสํงเสริมการพัฒนาเมือง และงานด๎านกฎหมาย
(7) กองสวัสดิการสังคม รับผิดชอบงานด๎านการสํงเสริมและพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาล งาน
ด๎านสังคมสงเคราะห๑ และงานสวัสดิการเด็กและเยาวชน
(8) หน่วยงานตรวจสอบภายใน รับผิดชอบงานด๎านการควบคุม ตรวจสอบเกี่ยวกับการเงินและ
อื่น ๆ
(9) สถานธนานุบาล รับผิดชอบงานด๎านการรับจานาทรัพย๑สินจากประชาชน เพื่อป้องกันการกู๎
หนี้นอกระบบ ซึ่งเทศบาลนครเชียงใหมํมีสถานธนานุบาล (โรงรับจานา) จานวน 5 แหํง คือ สถานธนานุบาล 1
(ทําแพ), สถานธนานุบาล 2 (ประตูช๎างเผือก), สถานธนานุบาล 3 (ประตูเชียงใหมํ ), สถานธนานุบาล 4 (ข๎าง
ที่วําการอาเภอเมืองเชียงใหมํ) และสถานธนานุบาล 5 (สันป่าขํอย)
(10) แขวง 4 แขวง ได๎แกํ แขวงนครพิงค๑ แขวงกาวิละ แขวงศรีวิชัย และแขวงเม็งราย โดยมี
สานักงานแขวงตั้งขึ้นเพื่อกระจายการให๎บริการไปถึงประชาชนอยํางทั่วถึงทุกพื้นที่ในเขตเทศบาลนครเชียงใหมํ
 สานักงานแขวงนครพิงค์ ตั้งอยูํที่ 133 ถนนวังสิงห๑คา ตาบลช๎างมํอย อาเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหมํ 50300
 สานักงานแขวงกาวิละ ตั้งอยูํที่ 515 ถนนสายเชียงใหมํ-ลาพูน ตาบลวัดเกต อาเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหมํ 50000
 สานักงานแขวงศรีวิชัย ตั้งอยูํที่ 71 ถนนช๎างเผือก ซ. 4 ตาบลศรีภูมิ อาเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหมํ 50200
 สานักงานแขวงเม็งราย ตั้งอยูํที่ 64 ถนนประชาสัมพันธ๑ ตาบลช๎างคลาน อาเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหมํ 50100
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(3) บุคลากร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เทศบาลนครเชียงใหมํ มีบุคลากรปฏิบัติงาน ทั้งสิ้น 1,672 คน
โดยแยกเป็นพนักงานเทศบาลและพนักงานครู จานวน 656 คน ลูกจ๎างประจาและลูกจ๎างประจาโรงเรียน
จานวน 68 คน และพนักงานจ๎างและพนักงานจ๎างโรงเรียน จานวน 958 คน
ตารางแสดงอัตรากาลังบุคลากรของเทศบาลนครเชียงใหม่
พนักงานจ้าง
รวม
หน่วยงาน
พนักงาน ลูกจ้างประจา
ตามภารกิจ ทั่วไป พนักงานจ้าง
สานักปลัดเทศบาล
69
9
107
67
174
สานักการคลัง
39
4
12
39
51
สานักการชําง
17
2
15
7
22
- สํวนควบคุมอาคารและผังเมือง
21
1
3
2
5
-สํวนออกแบบและกํอสร๎าง
20
13
5
18
-สํวนการโยธา
22
10
38
80
118
-สํวนชํางสุขาภิบาล
20
5
32
41
73
สานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม
89
9
40
44
84
กองวิชาการและแผนงาน
31
3
23
44
67
สานักการศึกษา
23
5
30
30
60
กองสวัสดิการสังคม
9
1
7
7
หนํวยงานตรวจสอบภายใน
2
แขวงนครพิงค๑
13
2
12
40
52
แขวงกาวิละ
13
1
22
39
61
แขวงศรีวิชัย
14
4
25
27
52
แขวงเม็งราย
15
6
22
50
72
รวม
417
62
401
515
916
พนักงานเทศบาล
417 คน
พนักงานครู 239 คน
ลูกจ๎างประจา 62 คน
ภารโรง ลูกจ๎างประจา (โรงเรียน)
6 คน
พนักงานจ๎าง 916 คน
พนักงานจ๎าง ทั่วไป (โรงเรียน) 12 คน
รวมทั้งสิ้น
1,395 คน
พนักงานจ๎าง ภารกิจ (โรงเรียน)
20 คน
รวมบุคลากรทางการศึกษา 277 คน
ที่มา: ฝ่ายการเจ๎าหน๎าที่ สานักปลัดเทศบาล เทศบาลนครเชียงใหมํ (ข๎อมูล ณ เดือนกันยายน 2561)

รวม
252
94
41
27
38
150
98
182
101
88
17
2
67
75
70
93
1,395
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(4) การเงิน การคลัง

 การเปรียบเทียบ รายรับ จริง -รายจ่ายจริง ของเทศบาลนครเชียงใหม่
2553 - 2561

ปีงบประมาณ พ.ศ.

ตารางเปรียบเทียบรายรับจริง-รายจ่ายจริงของเทศบาลนครเชียงใหม่
ประจาปีงบประมาณ 2553-2561
ปีงบประมาณ
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561

รายรับจริง
(บาท)
1,139,348,560.40
1,212,087,526.81
1,395,487,789.15
1,573,302,732.05
1,641,479,229.59
1,694,717,534.89
1,569,094,706.90
1,748,226,626.79
1,729,377,100.79

รายจ่ายจริง
(บาท)
1,125,984,178.11
1,102,447,790.09
1,337,487,615.53
1,441,973,592.23
1,567,371,613.14
1,584,091,566.90
1,562,435,969.03
1,706,228,554.16
1,664,665,171.00

การเกินดุล
จานวน (บาท)
13,364,382.29
109,639,736.72
58,000,173.62
131,329,139.82
74,107,616.45
110,625,967.99
6,658,737.87
41,998,072.63
64,711,929.79

ร้อยละของ
รายรับจริง
1.2
9.1
4.2
8.3
4.5
6.5
0.4
2.4
3.7

-1/41 การเปรียบเทียบ รายรับ จริง -รายจ่ายจริง ของเทศบาลนครเชียงใหม่ จาแนกตามประเภท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2561
รายรับรวมของเทศบาลนครเชียงใหมํในปีงบประมาณ พ.ศ. 255
9 มีจานวนทั้งสิ้น
1,569,094,706.90 บาท เพิ่มขึ้น เป็น 1,748,226,626.79 บาท ในปีงบประมาณ พ.ศ. 25 60 และ
ลดลงเป็น 1,729,377,100.79 บาท ในปีงบประมาณ พ.ศ. 25 61 แตํเมื่อพิจารณาจากรายได๎ พบวํา ใน
หมวดของรายได๎จากการเก็บภาษีที่เกิดขึ้นในพื้นที่เพิ่มขึ้นอยํางตํอเนื่อง สะท๎อนให๎เห็นถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ที่เพิ่มขึ้นในพื้นที่
ตารางเปรียบเทียบรายรับจริง-รายจ่ายจริงของเทศบาลนครเชียงใหม่ จาแนกตามประเภท
ประจาปีงบประมาณ 2559-2561
รายการ
รายรับจริง
ภาษีอากร
คําธรรมเนียม คําปรับ คําใบอนุญาต
รายได๎จากสาธารณูปโภค
รายได๎เบ็ดเตล็ด
รายได๎จากทรัพย๑สิน
รายได๎จากทุน
รัฐบาลจัดสรรให๎
เงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค๑
รวมรายรายรับจริงทั้งสิ้น
รายจ่ายจริง
เงินเดือน
คําตอบแทน
คําใช๎สอย
คําวัสดุ
คําสาธารณูปโภค
เงินอุดหนุน
รายจํายอื่น
งบกลาง
คําครุภัณฑ๑
คําที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง
รวมรายจ่ายจริงทั้งสิ้น

2559

ปีงบประมาณ
2560

2561

296,756,895.19
41,026,071.17
20,744,462.34
5,996,328.42
31,669,156.60
714,140.00
657,692,748.76
306,925,329.00
207,569,575.42
1,569,094,706.90

317,013,792.96
336,174,792.00
48,593,127.42
40,074,675.48
20,868,149.91
18,343,090.13
11,950,282.90
5,416,925.81
31,727,885.86
31,895,514.20
1,906,672.00
1,366,500.00
811,928,510.33
745,593,104.63
452,431,928.00
480,556,105.00
51,806,277.41
69,956,393.54
1,748,226,626.79 1,729,377,100.79

442,435,548.77
40,883,927.39
381,162,651.16
122,039,528.51
12,994,368.98
31,791,239.76
10,514,074.38
278,766,842.37
145,841,285.00
96,006,502.71
1,562,435,969.03

449,858,317.70
462,758,505.53
72,402,759.50
49,759,273.50
400,626,905.58
420,676,321.28
150,179,095.02
123,545,720.61
14,117,752.97
16,249,175.60
31,722,399.52
32,189,725.25
1,846,963.37
60,250.00
283,478,459.46
348,440,570.57
155,622,062.00
129,596,719.17
146,373,839.04
81,388,909.49
1,706,228,554.16 1,664,665,171.00

ที่มา: งบแสดงฐานะการเงิน สานักการคลัง เทศบาลนครเชียงใหมํ

ส่วนที่ 2
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม่
1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้ทบทวนเพื่อให้สอดคล้องกับกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.
2560-2564) แผนพัฒนาภาคเหนือ (พ.ศ. 2560-2565) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
(พ.ศ. 2561-2565) แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2561-2565) และยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2561-2564) ดังนี้

1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)
ยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) เป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศในระยะยาว
พร้อมกับการปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผ่นดินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้
สามารถนาไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคส่วน และนาพา
ประเทศไทยให้หลุดพ้นหรือบรรเทาความรุนแรงของสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทั้งปัญหาทางเศรษฐกิจ
ปัญหาความเลื่อมล้า ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น และปัญหาความขัดแย้งในสังคม รวมถึงสามารถรับมือกับภัย
คุกคามและบริหารจัดการกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในอนาคต และสามารถเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปพร้อมๆ กับ
การเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ใหม่ของโลกได้ ซึ่งจะทาให้ประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทสาคัญในเวทีโลก สามารถ
ดารงรักษาความเป็นชาติที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และคนไทยในประเทศมีความอยู่ดี
มีสุขอย่างถ้วนหน้ากัน โดยได้มีการกาหนดวิสัยทัศน์ประเทศ ดังนี้

วิสัยทัศน์ : “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือคติพจน์ประจาชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
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-2/3กรอบแนวทางที่สาคัญของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)

เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ” นาไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุข และตอบสนองต่อการบรรลุ
ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูง เป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้าง
ความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ
จึงได้กาหนดยุทธศาสตร์ชาติที่ใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ปี ซึ่งประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์
ได้แก่
1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
(1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่นสร้าง
ความมั่นคงในกระบวนการยุติธรรม
(3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน
ตลอดจนการบริหารจัดการความ
มั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล
(4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ และความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ
และรักษาดุล
ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอานาจ เพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่
(5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังปูองกันประเทศ

-2/4(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ
รักษาฐานความ
มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(7) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสูงแนวระนาบมากขึ้น
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้าการลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า
(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็งยั่งยืน และส่งเสริม
เกษตรกรรายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน
พัฒนาทักษะผู้ประกอบการยกระดับผลิตภาพ
แรงงาน และพัฒนา SMEs สู่สากล
(4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนา
ระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ
(5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ การวิจัยและพัฒนา
(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก
สร้างความเป็นหุ้นส่วน
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
(1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
(2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง
(3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์
(4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี
(5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
(1) สร้างความมั่นคงและการลดความเลื่อมล้าทางเศรษฐกิจและสังคม
(2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ
(3) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดารงชีวิตในสังคมสูงวัย
(4)
สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม และความเข้มแข็งของชุมชน
(
6) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา
5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟู และปูองกันการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ
(2) วางระบบการบริหารจัดการน้าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้า เน้นการปรับระบบการ
บริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ
(3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม
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(1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้มีขนาดที่เหมาะสม
(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ
(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
(4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆ
(6) ให้ทันสมัย เป็นธรรม และเป็นสากล
(7) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ
(8) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ใช้แนวคิดที่ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงการยึดคนเป็นศูนย์กลางของการ
พัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน ซึ่งวิสัยทัศน์ของการพัฒนาใน แผนพัฒนาฯ ฉบับที่
12 ได้ให้ความสาคัญกับการกาหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่ การเปลี่ยนผ่านจากประเทศที่มีรายได้ปานกลาง
ไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคงและยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และนาไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ” ของประเทศ โดยกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 10
ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
(1) ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะทางสมอง และทักษะทางสังคมที่เหมาะสม
(2) พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ ทักษะการทางานและการใช้ชีวิตที่
พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน
(3) ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนคานึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ
(4) ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง
2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้าในสังคม
(1) เพิ่มโอกาสให้กับกลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่าสุดให้เข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ
ของรัฐ
(2) กระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการ
(3) เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3.
ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
(1) ยกระดับการผลิตสินค้าการเกษตรและอาหารเข้าสู่ระบบมาตรฐาน
(2) ต่อยอดความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพปัจจุบันเพื่อยกระดับไปสู่อุตสาหกรรม
ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง
(3) วางอนาคตรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรม
(4) เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการ
(5) ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบเพื่อส่งเสริมการค้าที่เป็นธรรมและอานวยความ
สะดวกการค้าการลงทุน
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สามารถสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ลดต้นทุนในการให้บริการ
4.
ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
(1) ปรับปรุงกฎหมายและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเมืองเพื่อรองรับการเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
(2) พัฒนามาตรการและกลไกเพื่อสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจกในทุกภาคส่วน
5. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคั่งและ
ยั่งยืน
(1) สร้างจิตสานึกของคนในชาติให้มีความหวงแหนและธารงรักษาสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์
(2) เสริมสร้างความปรองดองของคนในชาติและมีกลไกในการตรวจสอบและพัฒนาภาค
การเมือง
(3) พัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการปูองกันประเทศ
(4) ปูองกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยกระบวนการสันติสุข
แนวทางสันติสุข และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ บน พื้นฐานความแตกต่างทางอัตลักษณ์
และชาติพันธุ์
(5) ส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความมั่นคง
6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล
ในสังคม
(1) ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน
(2) ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินและการคลัง
ภาครัฐ
(3) ปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(4) ปฏิรูปกฎหมายและกรบวนการยุติธรรม
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
(1) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมขนส่ง
(2) การพัฒนาระบบโลจิสติกส์
(3) การพัฒนาด้านพลังงาน
(4) การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
8. ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
(1) ส่งเสริมการลงทุน R&D ผลักดันในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม
(2) พัฒนาให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี
(3) พัฒนาสภาวะแวดล้อมของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.)
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(1) พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ เอื้อต่อการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจและสังคม
(2) พัฒนาฟื้นฟูพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมหลักของ
ประเทศที่ขยายตัวอย่างมีสมดุล
(3) พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนเป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศ เพื่อนบ้าน
10. ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา
(1) การพัฒนาความเชื่อมโยงในด้านต่างๆ
(2) ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจการบริการ และการลงทุน
(3) ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ
(
4) การสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ

1.3 แผนพัฒนาภาคเหนือ (พ.ศ. 2561-2565)
การพัฒนาภาคเหนือสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ได้กาหนดเปูาหมายเชิงยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์
เปูาหมาย และยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ ดังนี้
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
“พัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง
เชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศในกลุ่มภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง”
วัตถุประสงค์
(1) เพื่อยกระดับการผลิตและการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าและบริการ โดยใช้ความรู้ เทคโนโลยี
นวัตกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอัตลักษณ์
(2) เพื่อเชื่อมโยงห่วงโซ่คุณค่าของระบบเศรษฐกิจเข้ากับระบบเศรษฐกิจของประเทศ และภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(3) เพื่อช่วยเหลือคนจน และผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี พึ่งพาตนเอง พึ่งพาครอบครัว และพึ่งพา
กันในชุมชนได้
(4) เพื่อแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การบริหารจัดการน้า ปุาต้นน้า
และปัญหาหมอกควัน
เป้าหมาย
(
1) อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคเหนือขยายตัวเพิ่มขึ้น
(
2) สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ภาคเหนือลดลง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่
1 พัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการต่อเนื่องให้มีคุณภาพ สามารถสร้าง
มูลค่าเพิ่ม อย่างยั่งยืน และกระจายประโยชน์อย่างทั่วถึง รวมถึงต่อยอดการผลิตสินค้าและบริการที่มี
ศักยภาพสูงด้วย ภูมิปัญญาและนวัตกรรม
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(1) พัฒนากลุ่มท่องเที่ยวที่มีศักยภาพตามแนวทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ได้แก่
(๑) กลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลาพูน ลาปาง แม่ฮ่องสอน
เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน (๒) กลุ่มท่องเที่ยวมรดกโลก(ทางประวัติศาสตร์) ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย และ
กาแพงเพชร (๓) กลุ่มท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน น่าน เพชรบูรณ์
อุทัยธานี (๔) กลุ่มท่องเที่ยวที่มีเปูาหมายเฉพาะ ได้แก่ MICE ในจังหวัดเชียงใหม่ท่องเที่ยวเชิงผจญภัย/กีฬาเพื่อ
การพักผ่อน/เชิงสุขภาพ และการพานักระยะยาวในจังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน น่าน
(2) พัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการเปูาหมายที่มีศักยภาพสูงได้แก่ กลุ่มอาหารและสินค้าเพื่อ
สุขภาพ กลุ่มบริการทางการแพทย์และสุขภาพ และกลุ่มผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ โดยให้จังหวัดเชียงใหม่เป็น
ศูนย์กลางและขยายสู่พื้นที่เครือข่ายที่มีศักยภาพ
ยุทธศาสตร์ที่
2 ใช้โอกาสจากเศรษฐกิจพิเศษ และเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาค GMS BIMSTEC และ
AEC เพื่อขยายฐานเศรษฐกิจของภาค
แนวทางการพัฒนา
(1) เสริมศักยภาพของโครงสร้างพื้นฐาน และวางผังเมืองทั้งเมืองหลักและเมืองชายแดนให้สอดคล้อง
และสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ พัฒนาโครงข่ายเส้นทางและระบบขนส่งย่อยที่
เชื่อมต่อกับระบบหลักของประเทศและอนุภูมิภาคตามแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ และแนวตะวันออกตะวันตก โดยครอบคลุมพื้นที่ตามแนวเส้นทางทางหลวงหมายเลข 12 พัฒนาเป็นเส้นทางการท่องเที่ยว
(Tourism Corridor) และเส้นทางทางหลวงหมายเลข225 พัฒนาเป็นเส้นทางการขนส่ง ( Logistic Corridor)
รวมทั้งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านขนส่งและสิ่งอานวยความสะดวก ซึ่งจะรองรับการเป็นพื้นที่เศรษฐกิจสาคัญ
เชื่อมโยงอนุภูมิภาค GMS BIMSTEC และ AEC
(2) พัฒนาเชียงใหม่เป็นเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจ ให้มีศักยภาพในการดาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
เทียงเท่าเมืองขนาดใหญ่ในระดับนานาชาติและมีความน่าอยู่ โครงสร้างพื้นฐานและระบบขนส่งมวลชนขนาด
ใหญ่ และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล จัดทาแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินของศูนย์เศรษฐกิจ แหล่งที่
อยู่อาศัยและพื้นที่เฉพาะในเมือง เช่น เขตอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ พื้นที่อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม และพื้นที่
เปิดโล่งตามหลักการจัดทาแผนผังภูมินิเวศ โดยเฉพาะเร่งรัดการดาเนินงานตามผลการศึกษาเกี่ยวกับระบบ
ขนส่งสาธารณะของ สนข. โดยพิจารณา ขยายขีดความสามารถของระบบท่าอากาศยาน พัฒนาเครือข่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อรองรับสังคมดิจิทัล พัฒนาระบบบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมเมืองอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน
(3) พัฒนาเมืองสถานีขนส่งระบบรางที่นครสวรรค์ แพร่ (อาเภอเด่นชัย) เชียงราย (อาเภอเชียงของ)
และเมืองในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน ได้แก่ อาเภอแม่สอด อาเภอแม่สาย อาเภอเชียงแสน อาเภอเชียง
ของ โดยจัดทาแผนแม่บทพื้นที่และแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินตามความเหมาะสมของการใช้พื้นที่ของแต่ละ
เมือง พัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ให้ทั่วถึงสามารถเชื่อมโยงกับพื้นที่โดยรอบและ
ประเทศเพื่อนบ้านรวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมเศรษฐกิจที่เหมาะสมกับพื้นที่
(4) พัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรให้มีความรู้ มีทักษะฝีมือ เข้าถึงข้อมูลกฎระเบียบการดาเนิน
ธุรกิจในธุรกิจระดับภูมิภาค และสากล รวมถึงเงื่อนไขทางด้านสิ่งแวดล้อมและมนุษยธรรมที่ถูกนามาเป็นข้อกีด
กันทางการค้า รวมทั้งสนับสนุนให้องค์กรภาคธุรกิจเอกชนที่มีความเข้มแข็งร่วมพัฒนาเครือข่ายกับธุรกิจ
ท้องถิ่นที่มีศักยภาพเพื่อยกระดับขีดความสามารถให้เข้าสู่Supply Chain ของธุรกิจใหญ่ได้
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บ้าน และ AEC โดยให้ความสาคัญกับการใช้ประโยชน์ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบอย่างการเกื้อกูลกันบน
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนทั้งไทยและเพื่อนบ้านซึ่งจะสอดรับกับการเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษของพื้นที่อาเภอแม่สอด จังหวัดตากและจังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์ที่
3 ยกระดับเป็นฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัยเชื่อมโยงสู่
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง
แนวทางการพัฒนา
(1) พัฒนาฐานการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน และเกษตรปลอดภัยในพื้นที่
ภาคเหนือตอนล่างโดยสนับสนุนการทาเกษตรยั่งยืนอย่างครบวงจร เกษตรปลอดภัยเกษตรอินทรีย์ สนับสนุน
การรวมกลุ่มและสร้างเครือขายเกษตรกรเพื่อพัฒนาทั้งด้านการผลิตและการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพให้
ความรู้กับเกษตรกรในการใช้สารอินทรีย์แทนสารเคมี เฝูาระวังผลกระทบจากการใช้สารเคมีที่มีต่อดินและน้า
ส่งเสริมช่องทางการกระจายผลผลิต สร้างพฤติกรรมและค่านิยมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ สนับสนุนการ
ตรวจสอบคุณภาพผลผลิต และการตรวจสอบย้อนกลับอย่างเป็นระบบเพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค
(2) สนับสนุนการเชื่อมโยงผลผลิตเกษตรสู่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่มีศักยภาพได้แก่ (๑) การแปร
รูปพืชผัก ผลไม้ สมุนไพร (ไพล คาวตอง ยอ มะขามปูอม คาฝอย) ในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลาปาง ลาพูน
(๒) การแปรรูปข้าว พืชไร่ พืชพลังงาน ในจังหวัดพิจิตร กาแพงเพชรนครสวรรค์ โดยสนับสนุนการพัฒนาสินค้า
เกษตรตลอดห่วงโซ่คุณค่า ส่งเสริมการนานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตอบสนองความต้องการของตลาดเฉพาะ และสนับสนุนการนาผลผลิตและวัสดุเหลือใช้
ทางการเกษตรจากพืชและสัตว์มาผลิตพลังงานทดแทน
(3) พัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพอย่างบูรณาการตลอดห่วงโซ่คุณค่า และเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรม
เกษตรชีวภาพ อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร และแปรรูปชีวมวลในจังหวัดนครสวรรค์ และกาแพงเพชร โดย
สนับสนุนการนาผลผลิตและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรจากพืชและสัตว์ พัฒนาเป็นพลังงานทดแทน สนับสนุน
การพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ในการนาพืช/วัสดุชีวภาพ มาใช้ประโยชน์ตลอดห่วงโซ่คุณค่า อาทิ ใช้
ประโยชน์ในการเป็นอาหารสัตว์ แปรรูปเพื่อเป็นสินค้า นากากมาใช้ในการผลิตพลังงานชีวมวลเป็นการเพิ่ม
มูลค่าผลผลิตการเกษตรที่ได้ประโยชน์สูงสุดและช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
ตลอดจนพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมชีวภาพในพื้นที่ที่เหมาะสม
(4) สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาทางการเกษตรทั้งระบบ ส่งเสริมการใช้ปัจจัยการผลิตและเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ รวมทั้งเสริมสร้างความรู้ การให้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจการผลิตแก่เกษตรกร เช่นการ
โซนนิ่งพื้นที่ปลูกพืช การเกษตรแปลงใหญ่ซึ่งเป็นการบริหารจัดการที่ดินให้เกิดประโยชน์สอดคล้องกับศักยภาพ
และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต
(5) สร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็นเกษตรกรอัจฉริยะ (Smart Farmer) ที่มีขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน โดยยกระดับให้เกษตรกรเป็นผู้ประกอบการเกษตรบนฐานทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น รวมทั้งพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในการเข้าถึงองค์ความรู้ด้านการผลิตและการตลาด การใช้ประโยชน์
จากข้อมูล แหล่งเงินทุน และเทคโนโลยี
(6) พัฒนาช่องทางตลาดออนไลน์และระบบโลจิสติกส์สาหรับสินค้าเกษตรจากชุมชนพัฒนานวัตกรรม
สาหรับการสร้างระบบโลจิสติกส์สินค้าเกษตรจากชุมชน เพื่อส่งเสริมการขายสินค้าเกษตรออนไลน์โดย
เกษตรกร

-2/10(7) พัฒนาแห่งน้าเพื่อการเกษตรอย่างเป็นระบบเครือข่ายที่เชื่อมโยง เพื่อใช้ประโยชน์ได้อย่าง
เหมาะสมและเต็มประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาแหล่งเก็บกักน้านอกเขตพื้นที่ชลประทานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการกักเก็บน้าไว้ใช้ในพื้นที่เกษตรกรรม แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้าของเกษตรกรในพี้นที่นอก
เขตชลประทาน
ยุทธศาสตร์ที่
4 พัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุ
อย่างมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานภาคบริการ
แนวทางการพัฒนา
(1) ส่งเสริมการสร้างรายได้และการมีงานทาของผู้สูงอายุและผู้มีรายได้น้อย โดยดาเนินการในรูปของ
กลุ่มอาชีพและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ส่งเสริมการนาภูมิปัญญาผู้สูงอายุไปใช้ในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน เพื่อให้มี
รายได้และได้พัฒนาศักยภาพของตัวเองอย่างต่อเนื่อง สามารถพึ่งพาตนเองได้และมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น
(2) พัฒนายกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ที่มีข้อจากัดทางกายภาพและมี
ปัญญาความยากจน ตามแนวทางแม่ฮ่องสอนโมเดล
(3) พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวสาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง โดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนและการบูรณาการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุที่ไม่สามารถดูแลตนเอง
ได้ รวมทั้งแก้ปัญหาการขาดแคลนผู้ดูแลผู้สูงอายุ ตลอดจนสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
จัดบริการด้านสวัสดิการให้กับผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสในชุมชน
(4) พัฒนาแรงงานให้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน ควบคู่ไปกับการยกระดับทักษะฝีมือให้สูงขึ้น สอดคล้องกับโครงสร้างการผลิตและบริการบน
ฐานความรู้และเศรษฐกิจสร้างสรรค์
(5) สร้างความเข้มแข็งและสร้างสภาพแวดล้อมในการพัฒนาให้กับสถาบันครอบครัวและชุมชน
เพื่อให้ชุมชนเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาคนทุกช่วงวัย ตลอดจนการจัดสวัสดิการชุมชนได้อย่างยั่งยืน และ
เป็นโครงข่ายการคุ้มครองทางสังคมให้กับผู้สูงอายุแลผู้ด้อยโอกาสในชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่
5 อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้าให้คงความสมบูรณ์ จัดระบบการบริหารจัดการน้า
อย่างเหมาะสมและเชื่อมโยงพื้นที่เกษตรให้ทั่วถึง ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันอย่างยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา
(1) อนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศและปุาไม้ในพื้นที่ปุาต้นน้าในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
โดยเฉพาะ จังหวัดน่าน โดยให้ความสาคัญกับการฟื้นฟูปุาต้นน้าที่เสื่อมโทรมให้มีความอุดมสมบูรณ์ เพื่อให้เป็น
ฐานทรัพยากรที่มั่นคงและเป็นแหล่งดูดซับน้าฝนและเพิ่มปริมาณน้าต้นทุนในแต่ละลุ่มน้าควบคู่ไปกับการ
ปูองกันแก้ไขปัญหาการบุกรุกทาลายพื้นที่ปุา ตลอดจนส่งเสริมการปลูกปุาเพื่อเพิ่มพื้นที่ปุาต้นน้า
(2) พัฒนาการจัดการน้าเชิงลุ่มน้าทั้งระบบในลุ่มน้าหลักของภาพ ได้แก่ ลุ่มน้าปิง วังยม และน่าน
และพัฒนาแหล่งกักเก็บน้าธรรมชาติขนาดใหญ่ที่สาคัญ ได้แก่ บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ บึงสีไฟ จังหวัด
พิจิตร และกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา เพื่อให้เกิดความสมดุลทั้งในด้านการจัดหา การใช้ และการอนุรักษ์
(3) แก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนและจังหวัดตาก โดยส่งเสริมการปรับเปลี่ยนการ
ทาการเกษตรจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวไปสู่การปลูกพืชในระบบวนเกษตร สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีและระบบจัดการพื้นที่เกษตรที่เหมาะสม การส่งเสริมให้นาเศษวัสดุทางการเกษตรไปใช้ประโยชน์
เพื่อลดการเผาวัสดุทางการเกษตร และส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการปูองกันแก้ไขปัญหาหมอกควัน

-2/111.4 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (พ.ศ. 2561-2564)
เป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัดเชียงใหม่ภาคเหนือตอนบน 1
“ยกระดับการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน และการเกษตร
สู่ฐานเศรษฐกิจมูลค่าสูง เพื่อเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับห่วงโซ่อุปทานของโลก”
ประเด็นการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการที่เน้นความโดดเด่นและ
เชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าเพิ่มการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด
แนวทางการพัฒนา
(1) กาหนดทิศทางยุทธศาสตร์ ขอบเขต และเปูาหมายด้านการท่องเที่ยว
(2) พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว
(3) เตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร
(4) พัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวก
(5) พัฒนากิจกรรมและมาตรฐานธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
(6) พัฒนาการตลาดและประชาสัมพันธ์
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 เพิ่มศักยภาพการค้า การลงทุน การค้าชายแดนและการค้าต่างประเทศ
แนวทางการพัฒนา
(1) ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา (
R&D)
(2) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล
(3) พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และเครือข่าย
(4) พัฒนาและเชื่อมโยงนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์
(5) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานกระบวนการผลิต การจัดการและการค้า
(6) พัฒนาระบบโลจิสติกส์
(7) พัฒนาระบบการตลาดช่องทางการตลาดและส่งเสริมการค้าการลงทุน
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 พัฒนาเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย เกษตรแปรรูป ที่มุ่งเน้นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่ม
แนวทางการพัฒนา
(1) ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา (
R&D)
(2) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและปัจจัยพื้นฐานทางการเกษตร
(3) พัฒนาศักยภาพเกษตรกรและสถาบันการเกษตร
(4) ส่งเสริมการเพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพและลดต้นทุน
(5) ส่งเสริมการแปรรูปที่ได้มาตรฐานเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
(6) พัฒนาการขนส่งและระบบการบริหารจัดการสินค้า
(7) ส่งเสริมการตลาดและสร้างการรับรู้สินค้าเกษตร
(8) ส่งเสริมการบริโภค (
Smart Consumer)

-2/12ประเด็นการพัฒนาที่ 4 พัฒนาการบริการด้านสุขภาวะ (Wellness) แบบองค์รวม มุ่งเน้นการ
เปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
แนวทางการพัฒนา
(1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวก
(2) ส่งเสริมพัฒนาความพร้อมและศักยภาพคนและองค์ความรู้
(3) สร้างความร่วมมือทุกภาคส่วน
(4) ยกระดับด้วยนวัตกรรม องค์ความรู้และมาตรฐาน
(5) เสริมสร้างการรับรู้และการประชาสัมพันธ์
(6) มุ่งสู่ศูนย์กลางด้านสุขภาพอย่างยั่งยืน
ประเด็นการพัฒนาที่ 5 บริหารจัดการ อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา
(1) ปูองกันควบคุม แก้ไขปัญหาหมอกควันไฟปุาอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน
(2) ปูองกัน รักษา ฟื้นฟู และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างบูรณาการ
(3) บริหารจัดการคุณภาพน้าในพื้นที่ลุ่มน้าสาขาที่สาคัญของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
(4) บริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่เสี่ยงให้สามารถปรับตัวและรับมือกับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างยั่งยืน

1.5 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2561-2565)
เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่
“นครแห่งชีวิตและความมั่งคั่ง”
(City of Life and Prosperity)
(เมืองที่ให้ความสุขและชีวิตที่มีคุณค่าแก่ผู้อยู่อาศัยและผู้มาเยือนในฐานะ
เมืองที่น่าอยู่และน่าท่องเที่ยวในระดับโลก)

-2/13ประเด็นการพัฒนาของจังหวัดเชียงใหม่
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและ
ท้องถิ่น
กลยุทธ์
(1) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว และบริการสุขภาพ
(2)
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว และ
บริการสุขภาพ
(3) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของกิจกรรมการท่องเที่ยวในชุมชนและท้องถิ่น เชื่อมโยงสู่ระดับ
สากล
(4)
ส่งเสริมและเชื่อมโยงการประชาสัมพันธ์และการตลาดทางการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุนสู่สากล
กลยุทธ์
(1) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ผู้ประกอบการในการประกอบธุรกิจ
(2) ส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการยกระดับการผลิตและการประกอบธุรกิจ
(3) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอานวยความสะดวกในการผลิตและการ
ประกอบธุรกิจ
4. ส่งเสริมและพัฒนาการเชื่อมโยงการผลิตและการประกอบธุรกิจสู่ระดับสากล
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
กลยุทธ์
(1) พัฒนาสู่ศูนย์กลางการศึกษาของภูมิภาคด้วยความเป็นเลิศด้านการศึกษา
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต
(2) ส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่มีศักยภาพ ร่วมกับเครือข่ายด้านวัฒนธรรมทุกระดับ
(3) ส่งเสริมคุณธรรม จิตสาธารณะ และประชารัฐ
(4) เสริมสร้างความพร้อมการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ
(5)
พัฒนาคุณภาพคนและสุขภาวะให้เหมาะสมตามช่วงวัย และความหลากหลายของประชากร
(6) ลดความเหลื่อมล้าของสังคม ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์
โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กลยุทธ์
(1) ปูองกันทรัพยากรธรรมชาติและฟื้นฟูให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ สามารถอานวยประโยชน์ได้ทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม
(2) บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่เกิดมลพิษทางน้า ดิน อากาศ ขยะและของเสียอันตรายให้มีคุณภาพดี
ขึ้น และพร้อมในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ อากาศและภัยธรรมชาติ
(3) ส่งเสริมความเข้าใจและจิตสานึกของชุมชนในการอนุรักษ์ หวงแหน ลดข้อขัดแย้ง และใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างคุ้มค่าในรูปแบบเครือข่าย
(4) พัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมและการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์พลังงาน และการใช้พลังงาน
ทดแทนให้เหมาะสมและยั่งยืน

-2/14ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน
กลยุทธ์
(1)
เพิ่มประสิทธิภาพด้านความมั่นคงภายใน มุ่งเน้นการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วน
เพื่อรับมือกับปัญหาภัยคุกคามด้านความมั่นคงทุกรูปแบบ
(
2) เพิ่มประสิทธิและความพร้อมด้านความมั่นคงตามแนวชายแดน
(3) ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยใช้กลไกประชารัฐ
(4) เพิ่มประสิทธิภาพและเตรียมความพร้อมเพื่อปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
โดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน
ประเด็นการพัฒนาที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลัก
ธรรมาภิบาล
กลยุทธ์
(1) ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการให้บริการภาครัฐ
(2)
ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงานภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้

1.6 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 25612564)
วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
“เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาท้องถิ่น บนพื้นฐานของความเข้าใจในปัญหา
และศักยภาพของท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน”
จากวิสัยทัศน์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นามาสู่การกาหนดประเด็นยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
(1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งที่จาเป็น
(2) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลผลิตทางการเกษตร
(3) พัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
( 1) ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสร้างภูมิคุ้มกัน
ระบบเศรษฐกิจในท้องถิ่น
(2) พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อรองรับ AEC
(3) ส่งเสริมการค้า การลงทุนที่มุ่งเน้นประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนต่อท้องถิ่น
(4) ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับศักยภาพชุมชนและเกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อคนใน
ท้องถิ่น
3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(1) การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยชุมชน
(2) การควบคุม ปูองกัน แก้ปัญหาขยะและมลภาวะในชุมชน
(3) ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน

-2/154. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
(1) พัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในเชิงองค์รวม
(2) อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นในชุมชน
(3) การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่ภายนอก
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
(1) ส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
(2) การส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของคนในชุมชน
(3) การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
6. ยุทธศาสตร์การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน
(1) การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชุมชน
(2) การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(3) การปูองกันและแก้ปัญหายาเสพติด อบายมุข และปัญหาแรงงานต่างด้าว
7. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
(1) พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรท้องถิ่น
(2) พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล
(3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการตรวจสอบควบคุม

2. ยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครเชียงใหม่
2.1 วิสัยทัศน์เทศบาลนครเชียงใหม่

“นครเชียงใหม่เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน มีเอกลักษณ์ด้านศิลปวัฒนธรรม
ชุมชนเข้มแข็ง ด้วยการบริหารภายใต้หลักธรรมาภิบาล”

พันธกิจ
(1) พัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกพื้นฐานของเมืองให้ได้มาตรฐาน
(2) อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเมืองให้มีคุณภาพที่ดีอย่างยั่งยืน
(3) พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
(4) ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนในท้องถิ่น ควบคู่กับการ
รักษาศิลปวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป
(5) เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนในท้องถิ่น
(6) พัฒนาการให้บริการประชาชนอย่างถูกต้อง ทั่วถึง และเป็นธรรม เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน
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2.2 เป้าประสงค์
(1) ระบบโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐาน ครอบคลุมทุกพื้นที่ และเหมาะกับการอยู่อาศัยของ
ประชาชนในท้องถิ่น
(2) เทศบาลนครเชียงใหม่มีสิ่งแวดล้อมที่ดี เหมาะกับการอยู่อาศัยของประชาชนในท้องถิ่น
(3) ประชาชนมีสุขภาพที่ดี ได้รับการศึกษาอย่างหลากหลายและเท่าเทียมกัน รวมทั้งได้รับสวัสดิการสังคม
สงเคราะห์จากเทศบาลอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และเป็นธรรม
(
4) เทศบาลเป็นเมืองน่าท่องเที่ยวโดยประชาชนร่วมกันอนุรักษ์ ฟื้นฟู
และเผยแพร่ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
(
5) ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
(6) เทศบาลนครเชียงใหม่มีการบริหารจัดการในการให้บริการสาธารณะที่ประชาชนสามารถเข้าถึง
ได้โดยง่ายและที่มีประสิทธิภาพ สร้างความประทับใจให้แก่ประชาชน

2.3 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
เป้าประสงค์
(1) ระบบโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐาน
ครอบคลุมทุกพื้นที่ และเหมาะกับการอยู่อาศัย
ของประชาชนในท้องถิ่น

ตัวชี้วัด

ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อ
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่ง
อานวยความสะดวกของเทศบาลนคร
เชียงใหม่
(2) เทศบาลนครเชียงใหม่มีสิ่งแวดล้อมที่ดีเหมาะ 1. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชน
ต่อการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและ
กับการอยู่อาศัยของประชาชนในท้องถิ่น
สิ่งแวดล้อมของเทศบาลนครเชียงใหม่
2. ดาเนินการปูองกันและแก้ไขปัญหา
หมอกควันเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่
กาหนด
3. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
มลพิษทางเสียงที่ได้รับการแก้ไขปัญหา
4. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชน
ต่อการให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอย
5. ขยะมูลฝอยและขยะอันตรายที่เก็บ
ขนได้ได้รับการกาจัดอย่างถูก ต้องตาม
หลักวิชาการ
6.ค่าเฉลี่ยของออกซิเจนละลายในน้า
(DO) ในคลองหรือลาเหมืองสาธารณะ
เปูาหมาย
7. อัตราส่วนพื้นที่สีเขียว/ประชากร

ค่าเป้าหมายรวม
ปี 2565
ร้อยละ 80

ร้อยละ 80
ตามเกณฑ์
มาตรฐานที่
กาหนด
ร้อยละ 100
ร้อยละ 80
ร้อยละ 100
>2 มก./ลิตร
6 ตร.ม./คน
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(3) ประชาชนมีสุขภาพที่ดี ได้รับการศึกษาอย่าง
หลากหลายและเท่าเทียมกันได้รับการศึกษา
อย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งได้รับสวัสดิการสังคม
สงเคราะห์จากเทศบาลอย่าง ทั่วถึง เท่าเทียม
และเป็นธรรม

ตัวชี้วัด

1. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชน
ต่อการพัฒนาคุณภาพขีวิตของเทศบาล
นครเชียงใหม่
2. จานวนประชากรในเขตเทศบาลที่
ได้รับการตรวจสุขภาพเป็นไปตาม
เปูาหมาย
3. จานวนผู้ที่ปุวยด้วยโรคที่ปูองกันได้
ลดลง
4. จานวนเด็กที่อยู่ในวัยเรียนที่ต้องการ
เข้าศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนคร
เชียงใหม่ได้เข้าเรียน
5. จานวนผู้ประสบปัญหาความ
เดือดร้อนและผู้ด้อยโอกาสที่ขอรับการ
ช่วยเหลือได้รับการช่วยเหลือ
6. ร้อยละของความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการจัดสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์
(4) เทศบาลเป็นเมืองน่าท่องเที่ยวโดยประชาชน 1. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชน
ร่วมกันอนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่ประเพณี
ทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่
เทศบาลนครเชียงใหม่จัดขึ้น
2. จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม
ประเพณีท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ที่เทศบาลนครเชียงใหม่จัดขึ้นเป็นไป
ตามเปูาหมาย
(5) ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ร้อยละความพึงพอใจและความเชื่อมั่น
ทรัพย์สิน
ของประชาชนต่อการรักษาความ
ปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยในเขต
เทศบาลนครเชียงใหม่
(6) เทศบาลนครเชียงใหม่มีการบริหารจัดการใน ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อ
การให้บริการสาธารณะที่ประชาชนสามารถ
การรับบริการสาธารณะจากเทศบาล
เข้าถึงได้โดยง่าย และที่มีประสิทธิภาพ
นครเชียงใหม่
สร้างความประทับใจให้แก่ประชาชน

ค่าเป้าหมายรวม
ปี 2565
ร้อยละ 80
ร้อยละ 90
ลดลงจาก
ปีที่ผ่านมา
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 80
ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80
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2.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
(1) การใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไปตามผังเมือง
(2) การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่และการพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกพื้นฐานแก่ประชาชน
เพื่อรองรับการพัฒนาเมือง
(3) การพัฒนาระบบการจราจรและระบบขนส่งสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ
(4) การปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของเมืองโดยรวมให้เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
(1) การปลูกจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(2) การเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมและลดมลพิษทางอากาศและเสียง
(3) การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และของเสีย
(4) การปูองกันปัญหาน้าท่วมขังและปรับปรุงคุณภาพน้า
(5) การดูแลรักษาและพัฒนาพื้นที่สีเขียวให้คงอยู่อย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตสานึกด้านศิลปวัฒนธรรม
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
(1) การพัฒนาสุขภาพและสร้างสังคมแห่งสุขภาวะ
(2) การพัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ
(3) การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
(4) การสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน และสวัสดิการสังคมสงเคราะห์
(5) การส่งเสริมเศรษฐกิจเมืองและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
(6) การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และเอกลักษณ์ความเป็นล้านนา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างความปลอดภัยและบรรเทาสาธารณภัย
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
(1) การปูองกันและรักษาความสงบปลอดภัยในชุมชน
(2) การเพิ่มประสิทธิภาพในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
(1) การส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนาเทศบาล
(2) การพัฒนาประสิทธิภาพในการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน
(3) การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการให้บริการแก่ประชาชน
(4) การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการคลัง การพาณิชย์ และงบประมาณ
(5) การเสริมสร้างบุคลากรของเทศบาลให้พร้อมบริการอย่างเต็มใจและทุ่มเท
(6) การส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อขยายความร่วมมือในการพัฒนาเมือง
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2.5 จุดยืนทางยุทธศาสตร์หรือตาแหน่งการพัฒนา (Positioning)

จากการกาหนดวิสัยทัศน์ของเทศบาลนครเชียงใหม่ “นครเชียงใหม่เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน มี
เอกลักษณ์ด้านศิลปวัฒนธรรม ชุมชนเข้มแข็ง ด้วยการบริหารภายใต้หลักธรรมาภิบาล” จึงได้กาหนดจุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์(Positioning) ที่มุ่งเน้นการบรรลุผลตามวิสัยทัศน์ข้างต้นว่า“เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน” ประกอบด้วย
(1) เมืองสะอาด สิ่งแวดล้อมดี คือ เมืองที่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีการจัดการผังเมืองที่ดี มี
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะให้ครอบคลุมและได้มาตรฐาน มีการจัดการขยะ น้าเสีย
มลพิษ เหตุราคาญ โดยให้ความสาคัญของความสมดุลระหว่างธรรมชาติกับการพัฒนาเชิงกายภาพ มีพื้นที่สี
เขียวยั่งยืน ประชาชนมีจิตสานึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน
(2) เมืองคุณภาพชีวิต คือ เมืองที่ประชาชนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีการบริโภคสินค้าและ
บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีการส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้และเท่าเทียม มีการจัดสวัสดิการสังคม
สงเคราะห์ให้ครอบคลุมครบถ้วนกับทุกกลุ่ม มีความเป็นธรรมและเสมอภาค
(3) เมืองวัฒนธรรม คือ เมืองที่มีอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของเมือง ประวัติศาสตร์เมือง
ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่โดดเด่น เป็นที่ประทับใจของประชาชนในท้องถิ่นและผู้มาเยือน
(4) เมืองปลอดภัย คือ เมืองที่มีความสงบเรียบร้อย มีการปูองกันและรับมือกับสาธารณะภัยและภัย
พิบัติต่างๆ ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
(5) เมืองธรรมาภิบาล คือ เมืองที่รัฐมีการบริหารงานที่ดีเป็นรากฐานการพัฒนาคนให้ดารงอยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุข มีการส่งเสริมประชาธิปไตย และสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของ
ส่วนรวม มีความรู้และจิตบริการสาธารณะ มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างตรงไปตรงมาและตรวจสอบได้
รวมทั้งมีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่าเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

เมืองสะอาด
สิ่งแวดล้อมดี

เมืองธรรมาภิบาล

จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning)

เมืองคุณภาพชีวิต

“เมืองน่าอยู่
อย่างยั่งยืน”
เมืองปลอดภัย

เมืองวัฒนธรรม

-2/202.6 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์การพัฒนาในภาพรวม
เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้จัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาในระดับต่างๆ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) แผนพัฒนาภาคเหนือ (พ.ศ. 2560-2565) แผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (พ.ศ. 2561-2565) แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2561-2565) และ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2561-2564) ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ
ฉบับที่ 12

แผนพัฒนาภาคเหนือ

ประเด็นการพัฒนากลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1
ประเด็นการพัฒนา
จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ 2
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 7
การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบ
โลจิสติกส์

ยุทธศาสตร์ที่ 9
การพัฒนาภาคเมือง
และพื้นที่เศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการต่อเนื่องให้มีคุณภาพสามารถสร้าง
มูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืนและกระจายประโยชน์อย่างทั่วถึงรวมถึงต่อยอดการ
ผลิตสินค้าและบริการที่มีศักยภาพสูงด้วย ภูมิปัญญาและนวัตกรรม

ประเด็นการพัฒนาที่ 1
พัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการที่เน้นความโดดเด่น
และเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าเพิ่มการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
และบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบาลนครเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

-2/21ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ
ฉบับที่ 12

แผนพัฒนาภาคเหนือ

ประเด็นการพัฒนากลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1

ประเด็นการพัฒนา
จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดเชียงใหม่
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบาลนครเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ 5
การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 4
การเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 9
การพัฒนาภาคเมือง
และพื้นที่เศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 5
อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้าให้คงความสมบูรณ์ จัดระบบการบริหารจัดการน้า
อย่างเหมาะสมและเชื่อมโยงพื้นที่เกษตรให้ทั่วถึง ป้องกันและแก้ไขปัญหา
มลพิษหมอกควันอย่างยั่งยืน
ประเด็นการพัฒนาที่ 5
บริหารจัดการ อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ประเด็นการพัฒนาที่ 4
การส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้
สมบูรณ์ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม

-2/22ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตสานึกด้านศิลปวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ
ฉบับที่ 12

แผนพัฒนาภาคเหนือ

ประเด็นการพัฒนากลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1

ประเด็นการพัฒนา
จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบาลนครเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ 2
ด้านการสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ที่ 3
การสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 3
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ยุทธศาสตร์ที่ 4
ด้านการสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทางสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพ
ทุนมนุษย์

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การสร้างความเป็นธรรม
ลดความเหลื่อมล้า
ในสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ
ต่อเนื่องให้มีคุณภาพสามารถสร้างมูลค่า
เพิ่มอย่างยั่งยืนและกระจายประโยชน์อย่าง
ทั่วถึงรวมถึงต่อยอดการผลิตสินค้าและบริการ
ที่มีศักยภาพสูงด้วยภูมิปัญญา และนวัตกรรม

ประเด็นการพัฒนาที่ 1
พัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและ
บริการที่เน้นความโดดเด่นและเชื่อมโยง
ห่วงโซ่มูลค่าเพิ่มการท่องเที่ยวของ
กลุ่มจังหวัด

ประเด็นการพัฒนาที่ 1
ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและ
บริการสุขภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาเศรษฐกิจ
ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ที่ 4
พัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหา
ความยากจน พัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุ
อย่างมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน
ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานภาคบริการ

ประเด็นการพัฒนาที่ 4
พัฒนาการบริการด้านสุขภาวะ (Wellness)
แบบองค์รวม มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุ

ประเด็นการพัฒนาที่ 3
การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ
คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 4
การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบ
สานศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตสานึกด้านศิลปวัฒนธรรม

-2/23ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างความปลอดภัยและบรรเทาสาธารณภัย

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ
ฉบับที่ 12

ยุทธศาสตร์ที่ 1
ด้านความมั่นคง

ยุทธศาสตร์ที่ 5
การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อ
การพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคั่งและยั่งยืน

แผนพัฒนาภาคเหนือ

ประเด็นการพัฒนากลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1
ประเด็นการพัฒนา
จังหวัดเชียงใหม่

ประเด็นการพัฒนาที่ 5
การเสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัย
และความสงบสุขของประชาชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ 6
การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและ
การรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบาลนครเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ 4
การเสริมสร้างความปลอดภัยและบรรเทาสาธารณภัย
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ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ยุทธศาสตร์ที่ 6
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริการจัดการภาครัฐ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ
ฉบับที่ 12

ยุทธศาสตร์ที่ 6
การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคม

แผนพัฒนาภาคเหนือ

ประเด็นการพัฒนากลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1
ประเด็นการพัฒนา
จังหวัดเชียงใหม่

ประเด็นการพัฒนาที่ 6
พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการ
ให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ 7
การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบาลนครเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ 5
การบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร
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3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาเทศบาล
3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม่
การวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนมีความจาเป็นอย่างยิ่งต่อการวางแผน
พัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม่ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการประเมินความพร้อมและเตรียมการในการปรับตัวเพื่อ
รับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ซึง่ เทศบาลนครเชียงใหม่ได้ดาเนินการรวบรวมข้อมูลปัญหา ความต้องการ และ
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม่ จากการสนับสนุนให้ชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่จัดทา/
ทบทวนแผนชุมชน และการจัดสัมมนาระดมความคิดเห็นการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-256 5)
เทศบาลนครเชียงใหม่ โดยสามารถนามาประมวลผล และสรุปเป็นประเด็นการพัฒนาได้ ดังนี้
(1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 ปัญหาถนนภายในเขตเทศบาลบางสายแคบ ไม่มีท่อระบายน้า และมีสภาพชารุด ทรุดโทรม
ส่งผลให้การคมนาคมยากลาบากซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางโดยเฉพาะในฤดูฝน แม้ว่าจะมีการพัฒนาและ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บริการแก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลฯ แล้วยังจาเป็นต้องให้บริการรองรับ
กับประชากรที่เดินทางเข้ามาประกอบอาชีพ นักเรียน นักศึกษา นักท่องเที่ยว รวมทั้งแรงงานนอกระบบอีกด้วย
1.2 ปัญหาจราจรเมืองเชียงใหม่มีสาเหตุมาจากการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของชุมชนเมือง
ในขณะที่โครงข่ายถนนและทางเลือกในการเดินทางของประชาชนยังไม่สามารถรองรับการเจริญเติบโตได้
1.3 ปัญหาระบบขนส่งมวลชนยังไม่ครอบคลุมทั่วถึงทุกพื้นที่ ทาให้ประชาชนต้องใช้รถ
ส่วนตัวมากขึ้นส่งผลให้การจราจรติดขัด โดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วน
1.4 ปัญหาความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เกิดจาก
ความประมาท มักง่าย การฝุาฝืน
กฎระเบียบของผู้ใช้รถใช้ถนน รวมถึงสภาพแวดล้อมที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ เช่น ถนนชารุด แสงสว่าง และ
อุปกรณ์ความปลอดภัยต่างๆ ไม่เพียงพอ
1.5 ปัญหาทางเท้าหรือฟุตบาทมีต้นไม้ มีการตั้งสิ่งของกีดขวาง อีกทั้งมีการใช้ทางเท้าเพื่อ
ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ซึ่งถึงเป็นอุปสรรคสาหรับประชาชนที่สัญจรทางเท้า
1.6 ปัญหาปูายโฆษณาที่มีการติดตั้งในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม เช่น การติดตั้งบนทางเท้าทาให้
ประชาชนและนักท่องเที่ยว รวมทั้งการติดตั้งโดยไม่คานึงว่าจะก่อให้เกิดการบดบังทัศนีย์ภาพและก่อให้เกิด
ทัศนะอุดจาด
1.7 ปัญหาสายไฟและสายสื่อสารโทรคมนาคมรกรุงรัง ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย ทาให้บดบัง
ทัศนีย์ภาพของเมืองและอาจเกิดอันตรายแก่ประชาชนได้
(2) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.1 ปัญหาหมอกควันและไฟปุาส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติเกิดความเสียหายอีกทั้งยังส่งผล
กระทบต่อสุขภาพของทั้งประชาชนและสิ่งมีชีวิต และส่งผลต่อการท่องเที่ยวของจังหวัด ซึ่งปัญหาหมอกควัน
และไฟปุาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ สาเหตุหลักเกิดจากการเผาในที่โล่ง เผาในพื้นที่เกษตร และพื้นที่ปุา ซึ่งบาง
พื้นที่ไม่สามารถควบคุมได้ โดยจะเกิดขึ้นช่วงเดือนธันวาคม-มีนาคม เป็นประจาทุกปี รวมถึงเกิดจากปัญหาการ
ปกคลุมมาจากพื้นที่ใกล้เคียง
2.2 ปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) และภาวะโลกร้อนเริ่ม
ส่งผลต่อจังหวัดเชียงใหม่ อาทิ ฝนตกเกิดน้าท่วมฉับพลัน การเกิดภาวะภัยแล้ง

-2/262.3 ปัญหามลพิษทางเสียงของสถานประกอบการ ในลักษณะร้านอาหาร/สถานบันเทิง ที่ไม่
ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับข้องทางราชการ มีการเปิดเครื่องเสียง หรือเล่นดนตรีเสียงดังรบกวน
2.4 ปัญหาขยะมูลฝอยเป็นปัญหาที่เกิดควบคู่กับการเจริญเติบโตของเมืองการเพิ่มขึ้นของจานวน
ประชากรมีผลให้ปริมาณขยะมีจานวนมาก ประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดจิตสานึกสาธารณะรับผิดชอบต่อสังคมใน
เรื่องของการคัดแยกขยะ ซึ่งส่งผลให้เกิดการทิ้งขยะไม่เป็นที่ รวมถึงส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่
2.5 ปัญหาน้าท่วมและน้าเน่าเสีย
เนื่องมาจากการที่ท่อระบายน้าอุดตัน ส่งผลให้ขาด
ประสิทธิภาพในการระบายน้าที่ทาให้เกิดปัญหาน้าท่วมในหลายพื้นที่ รวมถึงปัญหาน้าเน่าเสียในแม่น้าและคู
คลองต่างๆ ซึ่งก่อให้เกิดสิ่งรบกวน และเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของเชื้อโรคอีกด้วย
2.6 ปัญหาการขาดพื้นที่สีเขียวและพื้นที่เพื่อนันทนาการ สาหรับการทากิจกรรมการออกกาลัง
กายมีน้อย ไม่เพียงพอกับความต้องการของประชาชน ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่ในเขตเมืองจะเป็นที่ตั้งเพื่อการอยู่อาศัย
และการประกอบอาชีพเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น จึงส่งผลให้เกิดวิกฤตด้านสุขภาพจากการขาดกิจกรรมทางกาย
นาไปสู่การเจ็บปุวยด้วยโรคต่างๆ อาทิ โรคหัวใจ โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง เป็นต้น
(3) ด้านสังคม
3.1 ปัญหาสุขภาพอนามัยประชาชนในเขตเมืองส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เกิดจากการขาดความ
ตระหนักในการดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง เนื่องจากวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่เปลี่ยนแปลงไป การดารงชีวิตมี
การแข่งขันสูง ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพร่างกายและจิตใจ โดยเฉพาะโรคไม่ติดต่อที่เกิดจากการถดถอยของ
สมรรถภาพการทางานของอวัยวะต่างๆ และพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม เช่น โรคหัวใจ โรคมะเร็ง
โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง นอกจากนี้ ในปัจจุบันยังพบโรคติดต่ออุบัติใหม่ที่คุกคามต่อสุขภาพกายและ
จิตของประชาชนในบริเวณที่มีการแพร่ระบาดของโรคต่างๆ โรคติดเชื้อชนิดใหม่ที่ค้นพบการระบาดในมนุษย์
รวมทั้งเชื้อโรคที่กลายพันธุ์ โรคติดเชื้อที่พบในพื้นที่ใหม่ และโรคติดต่ออุบัติซ้า ได้แก่ โรคติดต่อจากเชื้อโรคที่
เคยแพร่ระบาดในอดีตและสงบไปนานหลายปีแล้วกลับมาระบาดขึ้นใหม่ โดยปัจจัยที่มีส่วนในการส่งเสริมการ
เกิดโรคดังกล่าว คือ การเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตและพฤติกรรม เช่น เสพยาเสพติด พฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เป็นต้น
3.2 การพัฒนาคุณภาพและโอกาสทางการศึกษาให้กับประชาชนในท้องถิ่น ตามนโยบายการ
ขยายโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจาก 12 ปี เป็น 15 ปี ซึ่งเป็นปัจจัยให้
ผู้เรียนเข้าศึกษาต่อในระดับที่
3.3 ปัญหาความเหลื่อมล้าโดยจะเห็นได้จากความไม่เท่าเทียมทางสังคมทาให้กลุ่มคนกลุ่มหนึ่ง
ขาดโอกาสในการในการเข้าถึงบริการพื้นฐานที่สมควรได้รับ ดังนั้น ควรมีการสร้างแหล่งเรียนรู้ที่เข้าถึงง่ายเพื่อ
พัฒนาศักยภาพประชาชน/ชุมชน การสร้างงาน สร้างอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้
3.4 ปัญหาจากสื่อและเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทต่อการใช้ชีวิตประจาวันของประชาชน ส่งผล
กระทบต่อวิถีชีวิต วัฒนธรรม ค่านิยม รวมถึงจารีตและประเพณีของท้องถิ่นนั้นค่อยๆ ถูกลบเลือนหายไป
(4.) ด้านความปลอดภัย
4.1 ปัญหาการเพิ่มขึ้นของยาเสพติดในพื้นที่ส่งผลให้เกิดอาชญากรรมต่างๆ และส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนมีแนวโน้มเข้าสู่
วงจรปัญหายาเสพติดเพิ่มสูงขึ้น

2/274.2 ปัญหาประชากรแฝงจากต่างพื้นที่ที่เข้ามาพักอาศัยในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น รวมถึงแรงงานต่าง
ด้าวที่เข้ามาอย่างผิดกฎหมาย
(5) ด้านบริหารจัดการ
5.
1 ปัญหาความโปร่งใส/การทุจริตของภาครัฐ
5.
2 ปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น ประชาชนไม่ให้ความสาคัญต่อการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาท้องถิ่นของตน
5.3 ปัญหาประชาชนยังขาดความเข้าใจในเรื่องระบบการบริหารและการพัฒนาด้านต่างๆ ในเชิง
นโยบายเพื่อนาไปสู่การปฏิบัติ
5.4 ปัญหาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของเทศบาลฯ ลงสู่พื้นที่ยังไม่ชัดเจนและ
กระจายไม่ทั่วถึง
3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง
ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาในปัจจุบัน และโอกาสการพัฒนาใน
อนาคตของเทศบาลนครเชียงใหม่ ด้วยเทคนิค SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม) โดย
สามารถสรุปสภาพแวดล้อมของเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้ดังนี้
จุดแข็ง (Strengths)
S1 เทศบาลฯ เป็นหน่วยงานที่มีอานาจหน้าที่ในการให้บริการพื้นฐานสาธารณะแก่ประชาชน และพัฒนา
คุณภาพชีวิต รวมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่น
S2 เทศบาลฯ มีโครงสร้างการบริหารงานและภารกิจที่ชัดเจน
S3 ผู้บริหารเทศบาลฯ มีวิสัยทัศน์ มีความเป็นผู้นาและให้ความสาคัญกับการบริหารองค์กรตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
S4 เทศบาลฯ เป็นองค์กรขนาดใหญ่ที่มีบุคลากรซึ่งมีความรู้ความสามารถ และมีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานเป็นจานวนมาก
S5 เทศบาลฯ มีระบบการติดต่อสื่อสารและประสานงานภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพและทั่วถึง
S6 เทศบาลฯ มีระบบการให้บริการที่รวดเร็วและทันสมัยและมีการให้บริการที่เป็นมิตรพร้อมที่จะ
ช่วยเหลือ
S7 เทศบาลฯ เป็นที่ตั้งของโบราณสถานและวัดสาคัญในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ อาทิ กาแพงเมือง
เชียงใหม่ วัดพระสิงฆ์วรวิหาร วัดเจดีย์หลวง นอกจากนี้ ยังเป็นพื้นที่ศูนย์กลางการจัดงานประเพณี
สาคัญที่เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติอาทิ ประเพณีปี๋ใหม่เมือง และประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ เป็นต้น
S8 เทศบาลฯ มีการแบ่งพื้นที่เชิงประวัติศาสตร์โดยการบังคับใช้เทศบัญญัติควบคุมบริเวณเมืองเก่าส่งผล
ให้มีการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาบริเวณเมืองเก่าให้มีกรอบทิศทางที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
S9 คนเชียงใหม่มีความภาคภูมิใจในความเป็นคนเชียงใหม่ที่มีวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง
S10 ภายในเขตเทศบาลฯ มีโรงพยาบาลที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับหลายแห่ง อาทิ โรงพยาบาลมหาราช
โรงพยาบาลแมคคอร์มิค โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม โรงพยาบาลสวนปรุง เป็นต้นซึ่งโรงพยาบาล
เหล่านี้สามารถสนับสนุนการดูแลด้านสุขภาพและสาธารณสุขให้แก่ประชาชน
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W1
W2
W3
W4
W5
W6
W7
W8
W9
W10
W11
W12
O1
O2
O3

จุดแข็ง (Strengths)(ต่อ)
ภายในเขตเทศบาลฯ มีสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา อาทิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราช
มงคลล้านนา มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ที่สามารถสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาให้กับเทศบาลฯ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จุดอ่อน (Weaknesses)
งบประมาณของเทศบาลนครเชียงใหม่ไม่สมดุลกับภารกิจการพัฒนาของเทศบาลฯ โดยเฉพาะการ
ดาเนินโครงการพัฒนาขนาดใหญ่
ระเบียบ กฎหมายของเทศบาลไม่สามารถเอื้อต่อประสิทธิภาพการบริหารงานของท้องถิ่นให้มีความ
คล่องตัว
ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ภายในเขตเทศบาลฯ ยังต้องได้รับการปรับปรุงเพื่อรองรับกับการ
เจริญเติบโตของเมือง
ปัญหาการจราจรติดขัดโดยเฉพาะถนนสายหลักที่เป็นที่ตั้งของสถานศึกษา ร้านค้า อาคาร และ
ตลาดสด โดยเฉพาะในเวลาเร่งด่วน
ปัญหาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการทาลายสิ่งแวดล้อมในเขตเมืองส่งผลให้เกิดปัญหาขยะ
ปัญหาน้าเน่าเสีย และปัญหามลพิษทางอากาศเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นสาเหตุของการทาลายภาพลักษณ์
ด้านการท่องเที่ยวและยังส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนในเขตเมืองอีกด้วย
พื้นที่สีเขียวและพื้นที่เพื่อนันทนาการสาหรับการทากิจกรรมการออกกาลังกายมีน้อย
สถานประกอบการในลักษณะร้านอาหาร/สถานบันเทิงในพื้นที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ
กฎหมาย
ข้อบังคับของทางราชการ อีกทั้งยังทาการยึดผิวจราจรหรือพื้นที่สาธารณะเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์
ประชากรผู้สูงอายุในเขตเทศบาลมีแนวโน้มที่สูงขึ้นเป็นผลให้เกิดภาระพึ่งพิงสูงขึ้น ในขณะที่การ
เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับผู้สูงอายุยังมีน้อย
ประชากรแฝงเข้ามาอยู่ในพื้นที่มีจานวนเพิ่มมากขึ้น เห็นได้จากจานวนหอพักและคอนโดมิเนียมที่มี
อยู่เป็นจานวนมาก
แรงงานต่างด้าวเข้ามาแบบผิดกฎหมายมีเป็นจานวนมาก ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ อีกทั้ง ยังเข้ามาใช้ทรัพยากรร่วมกับประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในด้านการศึกษาและสาธารณสุข
กลุ่มเด็กและเยาวชนมีแนวโน้มเข้าสู่วงจรปัญหายาเสพติดเพิ่มสูงขึ้น
ประชาชนยังขาดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
โอกาส (Opportunities)
การที่ประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเป็นผลให้องค์กรในระดับพื้นที่ต้องเตรียมพร้อมและปรับตัว
เพื่อรองรับกับภารกิจในหลายๆ ด้าน
จังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ การคมนาคม การศึกษาการท่องเที่ยว
และการรักษาพยาบาลของภูมิภาค
จังหวัดเชียงใหม่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองที่ดีที่สุดในเอเชีย เมื่อปี 2559 และเป็นเมืองหนึ่งใน
15 เมืองที่ดีที่สุดในโลก เมื่อ ปี 2560 นอกจากนี้ เมื่อปี 2561 ยัง ได้รับการจัดลาดับให้เป็นเมือง
หนึ่งใน 20 เมืองเล็กๆ ในโลก ที่เป็น “สุดยอดของการเดินทางที่ดีที่สุด ” ที่ทาให้นักท่องเที่ยวหลาย
คนมาที่เชียงใหม่เมื่อมาเที่ยวเมืองไทย เพราะเชียงใหม่เป็นเมืองหลวงทางวัฒนธรรมของประเทศ
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O4 องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก้ได้มีมติเห็นชอบให้
เมืองเชียงใหม่อยู่ในบัญชีเบื้องต้นของการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
O5 กระแสความนิยมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมผลักดันให้เทศบาลฯ เป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรม
O6 กระแสความตื่นตัวในการธารงไว้ซึ่งอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของท้องถิ่นเอื้อต่อการพัฒนา
O7 นโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวกาหนดให้จังหวัดเชียงใหม่เป็น MICE CITY ส่งผลให้จังหวัดเชียงใหม่มี
โอกาสในการพัฒนาเมือง เพื่อรองรับกับการจัดประชุมและการสัมมนา รวมถึงการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประกอบกับแผนพัฒนาภาคเหนือให้ความสาคัญในการพัฒนาการท่องเที่ยว
และธุรกิจบริการต่อเนื่องให้มีคุณภาพ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืน
O8 จังหวัด เชียงใหม่ ถูกกาหนดให้เป็นพื้นที่นาร่องในแผนปฏิบัติการวาระแห่งชาติ การพัฒนาเมือง
อัจฉริยะ (Smart City) ส่งผลให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นฐานการพัฒนาในด้านเทคโนโลยีดิจิตอล
O9 การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่รวดเร็ว ทาให้มีเทคโนโลยีทางเลือกสาหรับใช้
ในการบริหารและบริการประชาชนที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
O10 รัฐบาลกาหนดให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นนโยบายเร่งด่วนและเป็นวาระแห่งชาติด้วยการบังคับ
ใช้กฎหมายที่เข้มงวด สร้างองค์ความรู้เรื่องโทษภัยยาเสพติด รวมทั้งฟื้นฟูผู้ปุวยจากสารเสพติด
ภัยคุกคาม (Threats)
T1 การเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนส่งผลให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นเปูาหมายของผู้อพยพย้ายถิ่นจาก
ต่างจังหวัดและจากประเทศเพื่อนบ้านส่งผลให้ประชากรแฝงเพิ่มขึ้น เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม
โรคติดต่อ และโรคระบาด
T2 ภาวะโลกร้อนเป็นปัจจัยเสี่ยงสาคัญที่ส่งผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพวิกฤติน้าและการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ทาให้เกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรงมากขึ้น
T3 กระแสวัฒนธรรมต่างชาติที่หลากหลายส่งผลให้ค่านิยมของคนไทยเปลี่ยนแปลงไป เพราะขาด
ทักษะคิด วิเคราะห์ ไม่สามารถคิดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมที่ดี
T4 การพัฒนาเทคโนโลยีสื่อสารสมัยใหม่เป็นไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะปัญหาภัยด้าน Social Network
ที่เป็นภัยรูปแบบใหม่ที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายและยากต่อการกากับควบคุม ส่งผลให้เด็กและเยาวชน
ซึ่งเป็นกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มหลักมีพฤติกรรมการเกิดปัญหาสังคมมากขึ้น อาทิ เด็กติดเกมส์ การเสื่อม
ถอยทางวัฒนธรรมการเสพสื่อลามกอนาจาร การมีพฤติกรรมก้าวร้าว การติดการพนัน ฯลฯ
T5 การที่ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยประชากรวัยสูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นประชากรวัยเด็ก
และวัยแรงงานมีแนวโน้มลดลง ส่งผลให้เกิดภาวะขาดแคลนแรงงานและปัญหาสังคมในรูปแบบต่างๆ
T6 สภาพสังคมในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจากภาวะเศรษฐกิจ กลายเป็นสังคมแบบ
ต่างคนต่างอยู่ ส่งผลให้ประชาชนขาดความตระหนักในการมีส่วนร่วมพัฒนาเพื่อสาธารณะ

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนา/ประเด็นการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่กับยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม่
ยุทธศาสตร์การพัฒนา/
ประเด็นการพัฒนา
จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบาลนครเชียงใหม่

กลยุทธ์/
แนวทาง
การพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อรองรับการ
พัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม

ประเด็นการพัฒนาที่ 2
การส่งเสริม
การเกษตร การผลิต
สินค้าชุมชน การค้า
การลงทุนสู่สากล

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนา
เศรษฐกิจตาม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

ประเด็นการพัฒนาที่ 3
การเสริมสร้างสังคมให้
มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์
ทางวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

ประเด็นการพัฒนาที่ 4
การส่งเสริมและพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดย
ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 4
การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและ
สืบสานศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

ประเด็นการพัฒนาที่ 5
การเสริมสร้างความ
มั่นคง ปลอดภัย
และความสงบสุข
ของประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ของประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ 6
การป้องกันบรรเทา
สาธารณภัยและ
การรักษาความ
เป็นระเบียบ
เรียบร้อยในชุมชน

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตสานึกด้าน
ศิลปวัฒนธรรม

การเสริมสร้างความปลอดภัย
และบรรเทาสาธารณภัย

1. การพัฒนาการใช้ประโยชน์
ที่ดินให้เป็นไปตามผังเมือง
2. การปรับปรุงโครงสร้าง
พื้นฐานที่มีอยู่และการพัฒนาสิ่ง
อานวยความสะดวกพื้นฐานแก่
ประชาชนเพื่อรองรับการพัฒนา
เมือง
3. การพัฒนาระบบการจราจร
และการขนส่งให้มีประสิทธิภาพ
4. การปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์
ของเมืองโดยรวมให้เป็น
ระเบียบเรียบร้อยสวยงาม

1. การปลูกจิตสานึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ควบคุมและลดมลพิษทางอากาศ
และเสียง
3. การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ
ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และของเสีย
4. การป้องกันปัญหาน้าท่วมขังและ
ปรับปรุงคุณภาพน้า
5. การดูแลรักษาและพัฒนาพื้นที่สี
เขียวให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

1.การพัฒนาสุขภาพและสร้างสังคมแห่ง
สุขภาวะ
2. การพัฒนาด้านการกีฬาและ
นันทนาการ
3. การพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ
3. การสร้างเสริมความเข้มแข็งของ
ชุมชนและสวัสดิการสังคมสงเคราะห์
4. การส่งเสริมเศรษฐกิจเมืองและการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
5. การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
และเอกลักษณ์ความเป็นล้านนา

1. การป้องกันและรักษา
ความสงบความปลอดภัย
ในชุมชน
2. เพิ่มประสิทธิภาพใน
การป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

ประเด็นการพัฒนาที่ 6
พัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการ
ให้บริการประชาชนตาม
หลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์ที่ 7
การบริหาร
จัดการบ้านเมือง
ที่ดี
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด
เชียงใหม่

ประเด็นการพัฒนาที่ 1
ส่งเสริมและพัฒนา
การท่องเที่ยวและ
บริการสุขภาพเชื่อมโยง
ชุมชนและท้องถิ่น

การบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร
1. การส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนาเทศบาล
2. การพัฒนาประสิทธิภาพในการให้ข้อมูลข่าวสาร
3. การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและ
การให้บริการแก่ประชาชน
4. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการ
คลัง การพาณิชย์ และงบประมาณ
5. การเสริมสร้างบุคลากรของเทศบาลให้พร้อม
บริการอย่างเต็มใจและทุ่มเท
6. การส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อ
ขยายความร่วมมือในการพัฒนาเมือง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลนครเชียงใหม่
Strategy Map
“นครเชียงใหม่เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน มีเอกลักษณ์ด้านศิลปวัฒนธรรม
ชุมชนเข้มแข็ง ด้วยการบริหารภายใต้หลักธรรมาภิบาล”

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์/
แนวทาง
การพัฒนา

ระบบโครงสร้างพื้นฐาน
ได้มาตรฐาน ครอบคลุม
ทุกพื้นที่ และเหมาะกับ
การอยู่อาศัยของ
ประชาชนในท้องถิ่น

อนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเมืองให้มี
คุณภาพที่ดีอย่างยั่งยืน

เทศบาลนครเชียงใหม่
มีสิ่งแวดล้อมที่ดี
เหมาะกับการอยู่
อาศัยของประชาชน
ในท้องถิ่น

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและ
สามารถดารงชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข

ประชาชนมีสุขภาพที่ดี ได้รับ
การศึกษาอย่างหลากหลายและเท่า
เทียมกัน รวมทั้งได้รับสวัสดิการ
สังคมสงเคราะห์จากเทศบาลอย่าง
ทั่วถึง เท่าเทียม และเป็นธรรม

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

1. การพัฒนาการใช้ประโยชน์
ที่ดินให้เป็นไปตามผังเมือง
2. การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
ที่มีอยู่และการพัฒนาสิ่งอานวย
ความสะดวกพื้นฐานแก่ประชาชน
เพื่อรองรับการพัฒนาเมือง
3. การพัฒนาระบบการจราจร
และการขนส่งให้มีประสิทธิภาพ
4. การปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์
ของเมืองโดยรวมให้เป็นระเบียบ
เรียบร้อยสวยงาม

1. การปลูกจิตสานึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ควบคุมและลดมลพิษทางอากาศ
และเสียง
3. การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ
ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และของเสีย
4. การป้องกันปัญหาน้าท่วมขังและ
ปรับปรุงคุณภาพน้า
5. การดูแลรักษาและพัฒนาพื้นที่สี
เขียวให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อสร้างโอกาส
ทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนในท้องถิ่น
ควบคู่กับการรักษาศิลปวัฒนธรรม และ
ประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป

เทศบาลเป็นเมืองน่าท่องเที่ยว
โดยประชาชนร่วมกันอนุรักษ์
ฟื้นฟู และเผยแพร่ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตสานึกด้าน
ศิลปวัฒนธรรม

เสริมสร้างความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินให้กับ
ประชาชนในท้องถิ่น

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

การเสริมสร้างความปลอดภัย
และบรรเทาสาธารณภัย

1.การพัฒนาสุขภาพและสร้างสังคมแห่งสุขภาวะ 1. การป้องกันและรักษา
2. การพัฒนาด้านการกีฬาและ
ความสงบความปลอดภัย
นันทนาการ
ในชุมชน
3. การพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้
2. เพิ่มประสิทธิภาพใน
อย่างมีคุณภาพ
การป้องกันและบรรเทา
3. การสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
สาธารณภัย
และสวัสดิการสังคมสงเคราะห์
4. การส่งเสริมเศรษฐกิจเมืองและการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
5. การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
และเอกลักษณ์ความเป็นล้านนา

พัฒนาการให้บริการ
ประชาชนอย่างถูกต้อง ทั่วถึง
และเป็นธรรม เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน

เทศบาลนครเชียงใหม่มีการบริหาร
จัดการในการให้บริการสาธารณะที่
ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย
และที่มีประสิทธิภาพ สร้างความ
ประทับใจให้แก่ประชาชน

การบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร
1. การส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนาเทศบาล
2. การพัฒนาประสิทธิภาพในการให้ข้อมูลข่าวสาร
3. การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
และการให้บริการแก่ประชาชน
4. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้าน
การคลัง การพาณิชย์ และงบประมาณ
5. การเสริมสร้างบุคลากรของเทศบาลให้พร้อม
บริการอย่างเต็มใจและทุ่มเท
6. การส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อ
ขยายความร่วมมือในการพัฒนาเมือง
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เป้าประสงค์

พัฒนาสิ่งอานวย
ความสะดวกพื้นฐาน
ของเมืองให้ได้
มาตรฐาน

-2/32รายละเอียดยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
กลยุทธ์/
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
แนวทางการพัฒนา
1. การใช้ประโยชน์ที่ดิน มีการดาเนินการเพื่อ
ให้เป็นไปตามผังเมือง
ให้เกิดการใช้ประโยชน์
ที่ดิน/พัฒนาเมืองให้
เป็นไปตามข้อกาหนด
ในผังเมือง

2. การปรับปรุงโครงสร้าง
พื้นฐานที่มีอยู่และการ
พัฒนาสิ่งอานวยความ
สะดวกพื้นฐานแก่
ประชาชนเพื่อรองรับ
การพัฒนาเมือง

ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
ดาเนินโครงการที่จัดขึ้น
เพื่อปรับปรุงโครงสร้าง
พื้นฐานและการพัฒนา
สิ่งอานวยความสะดวก
พื้นฐานแก่ประชาชน
จานวนโครงการภายใต้
กลยุทธ์การปรับปรุง
โครงสร้าง พื้นฐานที่มีอยู่
และการพัฒนาสิ่งอานวย
ความสะดวกพื้นฐานแก่
ประชาชนเพื่อรองรับ
การพัฒนาเมืองถูก
นาไปดาเนินการ

ค่าเป้าหมายรวม
ปี 2565
ตามข้อกาหนด
ในผังเมือง

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

โครงการ/กิจกรรมสาคัญ
-กิจกรรมการควบคุมการใช้
ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไปตาม
ผังเมือง
-กิจกรรมการส่งเสริมความรู้ความ
เข้าใจการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไป
ตามผังเมือง
-กิจกรรมให้คาปรึกษา แนะนาแก่
ประชาชนในการใช้ประโยชน์ที่ดิน
-โครงการก่อสร้างถนนพร้อมระบบ
ระบายน้าถนนเมืองสาตร
-โครงการก่อสร้างผิวจราจรพร้อม
ระบบระบายน้าถนนเทพารักษ์
-โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน
วัวลาย (ตั้งแต่ถนนราชเชียงแสนถึง
ถนนทิพย์เนตร)
-โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน
ช้างม่อยตัดใหม่ (ตั้งแต่ถนนท่าแพถึง
ถนนช้างม่อย)
-โครงการซ่อมแซมบารุงรักษาถนน
และสะพานในเขตเทศบาล
-โครงการปรับปรุงทางเดินถนนห้วยแก้ว
-โครงการปรับปรุงทางเดินเท้าถนน
ราชมรรคาตลอดสาย
-โครงการวางท่อร้อยสายไฟฟูา
ใต้ดินถนนช่วงระหว่างแจ่งศรีภูมิแจ่งกะต๊า (คูเมืองด้านนอกและ
ด้านใน)
-โครงการ Smart City เทศบาลนคร
เชียงใหม่
-โครงการติดตั้งไฟฟูาและขยายเขต
ไฟฟูาสาธารณะภายในเขตเทศบาล
นครเชียงใหม่
-โครงการซ่อมบารุงไฟฟูาสาธารณะ
ตามถนนสายต่างๆ ภายในเขต
เทศบาลนครเชียงใหม่
-โครงการก่อสร้างห้องน้าสาธารณะ
ภายในสวนสาธารณะล้านนา ร.9
-โครงการก่อสร้างห้องน้าสาธารณะ
ภายในสุสานช้างเผือก

ผู้รับผิดชอบ
สานักการช่าง
สานักการช่าง
สานักการช่าง
สานักการช่าง
สานักการช่าง
สานักการช่าง
สานักการช่าง
สานักการช่าง
สานักการช่าง
สานักการช่าง
สานักการช่าง

สานักการช่าง
สานักการช่าง
สานักการช่าง
สานักการช่าง
แขวงศรีวิชัย

-2/33ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ)
กลยุทธ์/
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
แนวทางการพัฒนา
3. การพัฒนาระบบ
 ร้อยละความพึงพอใจ
การจราจรและระบบ
ของประชาชนต่อการ
ขนส่งสาธารณะให้มี
ดาเนินโครงการที่จัดทา
ประสิทธิภาพ
ขึ้นเพื่อพัฒนาระบบ
การจราจร
 ร้อยละของอุบัติเหตุ
จากการเดินทางทางถนน
ลดลง
ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการสถานี
ขนส่งผู้โดยสารจังหวัด
เชียงใหม่
ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการรถ
โดยสารประจาทาง
เทศบาลนครเชียงใหม่
4. การปรับปรุงสภาพ
ภูมิทัศน์ของเมือง
โดยรวมให้เป็นระเบียบ
เรียบร้อยสวยงาม

ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อสภาพ
ภูมิทัศน์ของเมือง
จานวนบริเวณที่ได้รับ
การปรับปรุง

ค่าเป้าหมายรวม
ปี 2565
ร้อยละ 80

ลดลงร้อยละ 2/ปี
ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80
อย่าน้อย 5
บริเวณ/ปี

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์/
ค่าเป้าหมายรวม
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
แนวทางการพัฒนา
ปี 2565
1. การปลูกจิตสานึกใน ร้อยละความพึงพอใจ
ร้อยละ 80
การอนุรักษ์ทรัพยากร
ต่อการดาเนินโครงการที่
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดทาขึ้นเพื่อปลูกจิตสานึก
ในการอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ร้อยละ 80
จานวนโครงการภายใต้
กลยุทธ์การปลูกจิตสานึก
ในการอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ถูกนาไปดาเนินการ

โครงการ/กิจกรรมสาคัญ

ผู้รับผิดชอบ

-โครงการทาสีตีเส้นเครื่องหมายจราจร
-โครงการติดตั้งปูายเครื่องหมายจราจร
-โครงการติดตั้งโคมสัญญาณไฟ
กระพริบพลังงานแสงอาทิตย์
-โครงการเปลี่ยนโคมสัญญาณไฟ
จราจรและสัญญาณไฟจราจรทางข้าม
-โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟ
จราจร
-โครงการจ้างเหมาทาความสะอาด
สถานีขนส่งผู้โดยสาร

สานักการช่าง
สานักการช่าง
สานักการช่าง
สานักการช่าง
สานักการช่าง
สานักการช่าง

-โครงการจ้างเหมาแรงงานในกิจการ สานักการช่าง
เดินรถประจาทาง
-โครงการจัดหารถโดยสารประจาทาง สานักการช่าง
-โครงการติดตั้งปูายรถประจาทาง
สานักการช่าง
แบบเชื่อมต่อโครงข่าย GPS แสดง
สถานะรถประจาทาง
-โครงการตกแต่งภูมิทัศน์เมือง
สานักการช่าง
-โครงการตกแต่งเมืองเพื่อต้อนรับ
สานักการช่าง
เทศกาล ประเพณีและวันสาคัญต่างๆ
-โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
สานักการช่าง
สวนสาธารณะล้านนา ร.9
-โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สุสานช้างคลานแขวงเม็งราย
-โครงการตัดแต่งไม้ใหญ่ภายในเขต
เทศบาลนครเชียงใหม่
สานักการช่าง

โครงการ/กิจกรรมสาคัญ
-โครงการรณรงค์วันสิ่งแวดล้อม
-โครงการส่งเสริมการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม เมืองอย่างยั่งยืน
-โครงการรณรงค์รักษาสภาพ
ภูมิอากาศเพื่อเมืองน่าอยู่
-โครงการส่งเสริมการเกษตรในเขตเมือง
-โครงการรวมใจรักษ์สิ่งแวดล้อม

ผู้รับผิดชอบ
สานักการช่าง
สานักการช่าง
สานักการช่าง
สานักการช่าง
สานักการ
สาธารณสุขฯ

-2/34ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ต่อ)
กลยุทธ์/
ค่าเป้าหมายรวม
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
แนวทางการพัฒนา
ปี 2565
2. การเพิ่มประสิทธิภาพ ร้อยละความพึงพอใจ
ร้อยละ 80
การควบคุมและลด
ของประชาชนต่อการ
มลพิษทางอากาศ
ดาเนินโครงการที่จัดทา
และเสียง
ขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การควบคุมและลด
มลพิษทางอากาศ
และเสียง
ร้อยละ 80
จานวนโครงการ
ภายใต้กลยุทธ์การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการควบคุม
และลดมลพิษทางอากาศ
และเสียงถูกนาไป
ดาเนินการ

3. การเพิ่มประสิทธิภาพ ร้อยละความพึงพอใจ
ร้อยละ 80
การจัดการขยะมูลฝอย ของประชาชนต่อการ
สิ่งปฏิกูล และของเสีย
ดาเนินโครงการที่จัดทา
ขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดการขยะมูลฝอย
สิ่งปฏิกูล และของเสีย
ร้อยละ 100
กิ่งไม้ใบไม้/ขยะมูล
ฝอย/ขยะอันตรายได้รับ
การกาจัดอย่างถูก
สุขลักษณะ
4. การป้องกันปัญหาน้า ร้อยละความพึงพอใจ
ร้อยละ 80
ท่วมขังและปรับปรุง
ของประชาชนต่อการ
คุณภาพน้า
ดาเนินโครงการที่จัดทาขึ้น
ค่าออกซิเจนละลายน้า:
คลอง/ลาเหมือง
DO เป็น >2 มก./ลิตร
เปูาหมายที่ได้รับการ
พัฒนามีคุณภาพน้าอยู่ใน
เกณฑ์ที่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของการใช้

โครงการ/กิจกรรมสาคัญ

ผู้รับผิดชอบ

-โครงการเฝูาระวังและแก้ไขปัญหา
สานักการช่าง
หมอกควันเทศบาลนครเชียงใหม่
-โครงการเมืองเชียงใหม่สะอาด
สานักการช่าง
-โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหา
สานักการช่าง
มลพิษทางเสียง
-โครงการจัดทาแผนพัฒนาเมือง
สานักการช่าง
อัจฉริยะด้านสิ่งแวดล้อมเทศบาล
นครเชียงใหม่
-โครงการปรับปรุงระบบเตาเผา
แขวงกาวิละ
ไร้มลพิษสุสานสันกู่เหล็ก
-โครงการปรับปรุงระบบเตาเผา
แขวงกาวิละ
ไร้มลพิษสุสานบ้านเด่น
-โครงการปรับปรุงระบบเตาเผา
แขวงนครพิงค์
ไร้มลพิษสุสานบ้านท่อเมืองลัง
-โครงการปรับปรุงระบบเตาเผา
แขวงนครพิงค์
ไร้มลพิษสุสานปุาตัน
-โครงการปรับปรุงระบบเตาเผา
แขวงศรีวิชัย
ไร้มลพิษสุสานช้างเผือก
-โครงการปรับปรุงระบบเตาเผา
แขวงเม็งราย
ไร้มลพิษสุสานหายยา
-โครงการปรับปรุงระบบเตาเผา
แขวงเม็งราย
ไร้มลพิษสุสานช้างคลาน
-โครงการ
รณรงค์การคัดแยกขยะจากชุมชน สานักการช่าง
-โครงการผลิตปุ๋ยหมักและเกษตรอินทรีย์ สานักการช่าง
-โครงการจ้างเหมาเอกชนดาเนิน
การจัดเก็บขยะในเขตเทศบาลนคร
สานักการช่าง
เชียงใหม่
-โครงการจ้างเหมาเอกชนดาเนินการ
กาจัดขยะ
สานักการช่าง
-โครงการจ้างเหมาเอกชนดาเนินการ
กาจัดขยะอันตราย
สานักการช่าง
-โครงการขุดลอกคลอง
แม่ข่าในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
-โครงการขุดลอกลาเหมืองแม่หยวก
-โครงการขุดลอกลาเหมืองห้วยแก้ว
-โครงการขุดลอกลาคูไหว
-โครงการดูดฉีดล้างท่อระบายน้าและ
ท่อรวบรวมน้าเสียฝั่งตะวันตกของ
แม่น้าปิงในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่

สานักการช่าง
สานักการช่าง
สานักการช่าง
สานักการช่าง
สานักการช่าง

-2/35ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ต่อ)
กลยุทธ์/
ค่าเป้าหมายรวม
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
แนวทางการพัฒนา
ปี 2565
4. การป้องกันปัญหาน้า
ท่วมขังและปรับปรุง
คุณภาพน้า(ต่อ)

5. การดูแลรักษาและ
พัฒนาพื้นที่สีเขียวให้
คงอยู่อย่างยั่งยืน

ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
ดาเนินโครงการที่จัดทา
ขึ้นเพื่อดูแลรักษาและ
พัฒนาพื้นที่สีเขียว

ร้อยละ 80

โครงการ/กิจกรรมสาคัญ

ผู้รับผิดชอบ

-โครงการก่อสร้างพนังกันตลิ่งพร้อม
ขุดลอกลาเหมืองห้วยแก้ว
-โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้า
เสียบริเวณร่องกระแจะ
-โครงการก่อสร้างท่อรับน้าเสีย
ถนนหมื่นด้ามพร้าคต
-โครงการก่อสร้างท่อรับน้าเสีย
ถนนอัษฎาธร
-โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้า
เสียสองฝั่งคลองแม่ข่าพร้อมปรับปรุง
ภูมิทัศน์
-โครงการฟื้นฟูและพัฒนาคลองแม่
ข่าเพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก
-โครงการจ้างเหมาดูแลรักษาสวน
สาธารณะล้านนา ร.9
-โครงการจ้างเหมาดูแลรักษา
สวนสาธารณะหนองบวกหาด
-โครงการจ้างเหมาดูแลรักษาสวน
กาญจนาภิเษก
-โครงการจ้างเหมาดูแลรักษาสวน
สุขภาพบ้านเด่น
-โครงการจ้างเหมาดูแลรักษาสวน
สาธารณะเจริญประเทศและสวน
สัตตมังคละ
-โครงการวันต้นไม้ประจาปีแห่งชาติ
-โครงการอนุรักษ์ต้นยางนา

สานักการช่าง
สานักการช่าง
สานักการช่าง
สานักการช่าง
สานักการช่าง
สานักการช่าง

สานักการช่าง
สานักการช่าง
สานักการช่าง
สานักการช่าง
สานักการช่าง
สานักการช่าง
สานักการช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตสานึกด้านศิลปวัฒนธรรม
กลยุทธ์/
ค่าเป้าหมายรวม
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
โครงการ/กิจกรรมสาคัญ
ผู้รับผิดชอบ
แนวทางการพัฒนา
ปี 2565
1. การพัฒนาสุขภาพ อัตราการตายด้วยโรค ลดลงจากปีที่ผ่านมา -โครงการเฝูาระวังปูองกันโรคไม่ติดต่อ สานักการ
และสร้างสังคมแห่งสุข ความดันโลหิต เบาหวาน
สาธารณสุขฯ
ภาวะ
-โครงการปูองกันและควบคุม
สานักการ
โรคเอดส์ ลดลงจาก
โรคติดต่อทั่วไป
สาธารณสุขฯ
ปีที่ผ่านมา
-โครงการบริการผู้ปุวยโรคเรื้อรัง
สานักการ
(เบาหวานและความดันสูง)
สาธารณสุขฯ

-2/36ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตสานึกด้านศิลปวัฒนธรรม(ต่อ)
กลยุทธ์/
ค่าเป้าหมายรวม
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
แนวทางการพัฒนา
ปี 2565
1. การพัฒนาสุขภาพ
และสร้างสังคมแห่งสุข
ภาวะ(ต่อ)
อัตราการปุวยด้วยโรค ลดลงจากปีที่ผ่านมา
ไข้เลือดออกลดลงจาก
ปีที่ผ่านมา
เด็กและเยาวชนใน
โรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ
และนอกสังกัดเทศบาลฯ
มีสุขภาพตามมาตรฐานที่
กาหนด

มีสุขภาพตาม
มาตรฐานที่กาหนด

โครงการ/กิจกรรมสาคัญ

ผู้รับผิดชอบ

-โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหา
โรคเอดส์และโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์
-โครงการปูองกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก
-โครงการปูองกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออกโดยใช้นวัตกรรมกับดัก
ไข่ยุงลาย
-โครงการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก

สานักการ
สาธารณสุขฯ

-โครงการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ
-โครงการบริการอนามัยโรงเรียน
-โครงการบริการอนามัยชุมชน

จานวนกิจกรรมที่จัดขึ้น
เพื่อปูองกันปัญหายาเสพ
ติด

อย่าน้อย 5
กิจกรรม/ปี
อย่างต่อเนื่อง

อย่าน้อย 4
จานวนกิจกรรมที่จัดขึ้น
กิจกรรม/ปี
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
อย่างต่อเนื่อง
ผู้สูงอายุ
อย่าน้อย 3
จานวนกิจกรรมที่จัดขึ้น
กิจกรรม/ปี
เพื่อส่งเสริมสุขภาพจิต
การระบาดของโรคพิษ การระบาดของโรค
สุนัขบ้าภายในเขตเทศบาลฯ พิษสุนัขบ้าภายในเขต
เทศบาลฯ เป็นศูนย์
เป็นศูนย์
ดาเนินการควบคุม
ปูองกันการเกิดโรค
ระบาดในสัตว์เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐาน

-โครงการเฝูาระวังและส่งเสริม
ปูองกันทันตสุขภาพในเด็ก 3-5 ปี
ในศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล
เทศบาล
-โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพ
นักเรียนประถมศึกษา
-โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด
-โครงการรณรงค์ปูองกันยาเสพติด
-โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดใน
เด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา
-โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ
-โครงการส่งเสริมสุขภาพจิต
ประชาชนทุกเพศทุกวัย
-โครงการปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า
ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

ตามเกณฑ์มาตรฐาน -โครงการปูองกันโรคระบาดในสัตว์
ที่กาหนด
-โครงการโรคติดต่อโดยแมลงและ
สัตว์พาหะ

สานักการ
สาธารณสุขฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ
สานักการศึกษา
สานักการศึกษา
สานักการ
สาธารณสุขฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ

-2/37ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตสานึกด้านศิลปวัฒนธรรม(ต่อ)
กลยุทธ์/
ค่าเป้าหมายรวม
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
โครงการ/กิจกรรมสาคัญ
แนวทางการพัฒนา
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1. การพัฒนาสุขภาพ ร้อยละความพึงพอใจ
ร้อยละ 80
-โครงการสร้างเสริมการคุ้มครอง
และสร้างสังคมแห่งสุข ของประชาชนด้านการ
ผู้บริโภค
ภาวะ(ต่อ)
-โครงการรณรงค์วันคุ้มครองผู้บริโภค
คุ้มครองผู้บริโภค
แหล่งอาหารที่ตรวจ
ประเมินผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน

2. การพัฒนาด้านการ
กีฬาและนันทนาการ

ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน -โครงการตลาดสะอาดอาหาร
ที่กาหนด
ปลอดภัยตลาดสด
-โครงการปฏิวัติน้ามันทอดซ้าเพื่อ
การคุ้มครองผู้บริโภค
-โครงการอาหารปลอดภัยในเขต
เทศบาลนครเชียงใหม่
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน -โครงการโรงแรมน่าอยู่ น่าพัก
สถานที่และสถาน
ที่กาหนด
ประกอบการที่ตรวจ
-โครงการพัฒนาร้านอาหารและ
ประเมินผ่านเกณฑ์
แผงลอยให้ได้มาตรฐานร้านอาหาร
มาตรฐาน
สะอาดรสชาติอร่อย
-โครงการพัฒนาโรงอาหารใน
โรงเรียนให้ได้มาตรฐานสุขาภิบาล
โรงอาหาร
-โครงการสถานที่ทางานน่าอยู่
น่าทางาน
-โครงการพัฒนาส้วมสาธารณะใน
เขตเทศบาล
ร้อยละ 80
-โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์
ร้อยละความพึงพอใจ
สุขภาพชุมชนศรีวิชัย
ของผู้รับบริการ
-โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์บริการ
โรงพยาบาลเทศบาลฯ
สาธารณสุขช้างคลาน
และศูนย์บริการ
-โครงการปรับปรุงห้องกายภาพศูนย์
สาธารณสุขสังกัด
สุขภาพชุมชนหนองหอย
เทศบาลฯ
-โครงการปรับปรุงห้องทันตกรรม
โรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่
อย่าน้อย 5
-โครงการส่งเสริมกิจกรรมของศูนย์
จานวนกิจกรรมที่จัดขึ้น
กิจกรรม/ปี
เยาวชน-ประชาชนสนามกีฬา
เพื่อการส่งเสริมการกีฬา
อย่างต่อเนื่อง
เทศบาลนครเชียงใหม่
และการออกกาลังกาย
-โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสู่ความ
เป็นเลิศด้านกีฬา
-โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาเด็ก
และเยาวชนภาคฤดูร้อน
-โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลนคร
เชียงใหม่โอเพ่น

ผู้รับผิดชอบ
สานักการ
สาธารณสุขฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ
สานักการศึกษา
สานักการศึกษา
สานักการศึกษา
สานักการศึกษา
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กลยุทธ์/
ค่าเป้าหมายรวม
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
แนวทางการพัฒนา
ปี 2565
2. การพัฒนาด้านการ
ร้อยละ 80
ร้อยละความพึงพอใจ
กีฬาและนันทนาการ(ต่อ) ของผูใ้ ช้บริการสนาม
กีฬาเทศบาลนคร
เชียงใหม่

ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
นันทนาการที่เทศบาลฯ
จัดขึ้น
3. การพัฒนาคุณภาพ
ร้อยละของโรงเรียน
การศึกษาและการเรียนรู้ ในสังกัดเทศบาลที่ผ่าน
อย่างมีคุณภาพ
เกณฑ์การประเมิน
คุณภาพการศึกษา
จากสานักงานรับรอง
มาตรฐานการประเมิน
คุณภาพการศึกษา
(สมศ.)

ร้อยละ 80

ร้อยละ 100

โครงการ/กิจกรรมสาคัญ

ผู้รับผิดชอบ

-โครงการปรับปรุงพื้นสนามฟุตบอล1
สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
-โครงการรื้อถอนและติดตั้งลู่วิ่งยาง
สังเคราะห์รอบบริเวณสนามฟุตบอล1
-โครงการปรับปรุงสนามเทนนิส
สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
-โครงการปรับปรุงพื้นสนามเด็กเล่น
สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
-โครงการปรับปรุงระบบไฟฟูา
ส่องสว่างภายในสนามกีฬาเทศบาล
นครเชียงใหม่
-โครงการวันเด็กแห่งชาติ
-โครงการวันเยาวชนแห่งชาติ

สานักการศึกษา

-โครงการจัดทาแผนยุทธศาสตร์
และแผนพัฒนาประจาปีของ รร.
-โครงการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา
-โครงการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น
-โครงการประเมินคุณภาพการศึกษา
สู่การประกันคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ
-โครงการวิจัยในชั้นเรียน
-โครงการพัฒนาการจัดการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดย
ใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา
ท้องถิ่น (SBMLD)
–โครงการเสริมทักษะภาษา
ต่างประเทศ
-โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสาหรับ
เด็กปฐมวัย
-โครงการพัฒนาการเรียนรู้เทคโนโลยี
สารสนเทศของนักเรียน
-โครงการจัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์
ปฏิบัติการ
-โครงการผลิตและจัดหาสื่อการเรียน
การสอน
-โครงการนิเทศการเรียนการสอน

สานักการศึกษา

สานักการศึกษา
สานักการศึกษา
สานักการศึกษา
สานักการศึกษา
สานักการศึกษา
สานักการศึกษา

สานักการศึกษา
สานักการศึกษา
สานักการศึกษา
สานักการศึกษา
สานักการศึกษา

สานักการศึกษา
สานักการศึกษา
สานักการศึกษา
สานักการศึกษา
สานักการศึกษา
สานักการศึกษา
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กลยุทธ์/
ค่าเป้าหมายรวม
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
โครงการ/กิจกรรมสาคัญ
แนวทางการพัฒนา
ปี 2565
3. การพัฒนาคุณภาพ
-โครงการพัฒนางานวิชาการของ
การศึกษาและการเรียนรู้
โรงเรียน
อย่างมีคุณภาพ(ต่อ)
-โครงการส่งเสริมกิจกรรมของพ่อ
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
-โครงการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น
-โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอก
สถานที่ของนักเรียน
-โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ของนักเรียน
-โครงการปูองกันทุจริตปลูกจิตสานึก
ในสถานศึกษา
-โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน
สังกัดเทศบาล
ผ่านเกณฑ์ประเมิน -โครงการปรับปรุงและจัดการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
คุณภาพการศึกษา ดาเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลนครเชียงใหม่
-โครงการจัดทาศูนย์การเรียนรู้
ผ่านเกณฑ์ประเมิน
สาหรับเด็กปฐมวัย
คุณภาพการศึกษา
-โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และ
พัฒนาผู้เรียนของเด็กเล็ก
-โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV
ร้อยละ 100
-โครงการพัฒนาบุคลากรด้าน
ร้อยละของครู บุคลากร
การศึกษา
ทางการศึกษาและผู้ที่
-โครงการพัฒนาข้าราชการครู
เกี่ยวข้องได้รับการ
-โครงการพัฒนาระบบการเรียนการ
พัฒนาศักยภาพ
สอนตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
-โครงการพัฒนาระบบการเรียนการ
สอน E-Learning
-โครงการอบรมทบทวนและพัฒนา
ความรู้ระบบคลังข้อสอบ
อย่าน้อย 4
-โครงการจัดการศึกษาให้แก่เด็กด้อย
จานวนกิจกรรมที่จัดขึ้น
กิจกรรม/ปี
โอกาสและเด็กเร่ร่อนในเขตเทศบาล
เพื่อส่งเสริมการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง
นครเชียงใหม่
นอกระบบหรือตาม
-โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น
อัธยาศัย
ร้อยละ 80
-โครงการจัดกิจกรรมห้องสมุด
ร้อยละความพึงพอใจ
ศาลาแดง
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
-โครงการส่งเสริมการอ่านและการ
ส่งเสริมการศึกษานอก
เรียนรู้
ระบบหรือตามอัธยาศัยที่
เทศบาลฯจัดขึ้น

ผู้รับผิดชอบ
สานักการศึกษา
สานักการศึกษา
สานักการศึกษา
สานักการศึกษา
สานักการศึกษา
สานักการศึกษา
สานักการศึกษา
สานักการศึกษา
สานักการศึกษา
สานักการศึกษา
สานักการศึกษา
สานักการศึกษา
สานักการศึกษา

สานักการศึกษา
สานักการศึกษา
สานักการศึกษา
สานักการศึกษา
สานักการศึกษา
สานักการศึกษา

-2/40ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตสานึกด้านศิลปวัฒนธรรม(ต่อ)
กลยุทธ์/
ค่าเป้าหมายรวม
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
แนวทางการพัฒนา
ปี 2565
4. การสร้างเสริมความ ร้อยละของกลุ่ม
ร้อยละ 80
เข้มแข็งของชุมชนและ เปูาหมายเข้าร่วม
สวัสดิการสังคม
กิจกรรมที่เทศบาลฯ
สงเคราะห์
จัดขึ้นเพื่อสร้างเสริม
ความเข้มแข็งของชุมชน
ร้อยละ 80
ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

โครงการ/กิจกรรมสาคัญ

ผู้รับผิดชอบ

-โครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมและ
การพึ่งพาตนเองขององค์กรชุมชนใน
แขวงนครพิงค์
-โครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมและ
การพึ่งพาตนเองขององค์กรชุมชนใน
แขวงกาวิละ
-โครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมและ
การพึ่งพาตนเองขององค์กรชุมชนใน
แขวงเม็งราย
-โครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมและ
การพึ่งพาตนเองขององค์กรชุมชนใน
แขวงศรีวิชัย
-โครงการพัฒนาองค์กรชุมชน
-โครงการประชุมประจาเดือน
คณะกรรมการชุมชนเทศบาลนคร
เชียงใหม่
-โครงการศูนย์สร้างสุขผู้สูงอายุ
แขวงเม็งราย
-โครงการอบรมกลุ่มพัฒนาสตรี
ชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
-โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนา
วิสาหกิจชุมชนในเขตเทศบาลนคร
เชียงใหม่
-โครงการพัฒนาอาชีพและธุรกิจ
ชุมชนแขวงเม็งราย
-โครงการงเสริมอาชีพและธุรกิจ
ชุมชนแขวงกาวิละ
-โครงการส่งเสริมอาชีพองค์กรชุมชน
แขวงนครพิงค์
-โครงการส่งเสริมอาชีพองค์กรชุมชน
แขวงศรีวิชัย
-โครงการส่งเสริมการจัดทาบัญชี
ครัวเรือนให้แก่ประชาชนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด
เชียงใหม่
-โครงการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน

แขวงนครพิงค์
แขวงกาวิละ
แขวงเม็งราย
แขวงศรีวิชัย
กองสวัสดิการสังคม
กองสวัสดิการสังคม
แขวงเม็งราย
กองสวัสดิการสังคม
กองสวัสดิการสังคม
แขวงเม็งราย
แขวงกาวิละ
แขวงนครพิงค์
แขวงศรีวิชัย
กองสวัสดิการสังคม

สานักการศึกษา

-2/41ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตสานึกด้านศิลปวัฒนธรรม(ต่อ)
กลยุทธ์/
ค่าเป้าหมายรวม
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
แนวทางการพัฒนา
ปี 2565
4. การสร้างเสริมความ จานวนโครงการที่จัด
อย่าน้อย 3
เข้มแข็งของชุมชนและ ขึ้นเพื่อพัฒนาเด็กและ
โครงการ/ปีอย่าง
สวัสดิการสังคม
ต่อเนื่อง
เยาวชน
สงเคราะห์(ต่อ)
ร้อยละ 80
ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่
เทศบาลฯจัดขึ้น
ร้อยละความพึงพอใจ
ของผูท้ ี่ได้รับสวัสดิการ
และการสงเคราะห์

5. การส่งเสริมเศรษฐกิจ
เมืองและการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ศิลป
วัฒนธรรม

6. การส่งเสริมศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม และ
เอกลักษณ์ความเป็น
ล้านนา

ร้อยละความพึงพอใจ
ต่อการดาเนินโครงการ
เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

ร้อยละความพึงพอใจที่
มีต่อการเข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมส่งเสริมพระพุทธ
ศาสนา วันสาคัญทาง
ศาสนา และวันสาคัญ
ทางประเพณีวัฒนธรรม

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

โครงการ/กิจกรรมสาคัญ

ผู้รับผิดชอบ

-โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ
สภาเด็กและเยาวชน
-โครงการอบรมแกนนาเด็กและ
เยาวชนในชุมชนเขตเทศบาลนคร
เชียงใหม่
-โครงการให้ความช่วยเหลือนักเรียน/
นักศึกษาในช่วงปิดภาคเรียน
-โครงการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน
ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน
-โครงการสงเคราะห์ประชาชนผู้
ประสบปัญหาความเดือดร้อนและ
ผู้ด้อยโอกาส
-โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
สาหรับบุคคลซึ่งไม่สามารถช่วยเหลือ
ตนเองได้ในสังคมในเขตเทศบาลนคร
เชียงใหม่
-โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ติด
เชื้อ/ผู้ปุวยเอดส์
-โครงการถนนคนเดินเชียงใหม่

สานักการศึกษา

-โครงการเชียงใหม่เคาท์ดาวน์
-โครงการเทศกาลไชน่าทาวน์เมือง
เชียงใหม่
-โครงการจัดงานมหกรรมไม้ดอก
ไม้ประดับ
-โครงการจัดงานวันลานนาพฤกษาชาติ
-โครงการประชาสัมพันธ์แอ่วเมืองเก่า

ร้อยละ 80

-โครงการจัดทาคู่มือสื่อประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยวในเขตเทศบาลนคร
เชียงใหม่และจังหวัดเชียงใหม่
-โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อการ
ท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย
-โครงการศึกษาพระพุทธศาสนาและ
วัฒนธรรมเวียงเชียงใหม่
-โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม
-โครงการจัดงานวันวิสาขบูชา
-โครงการจัดงานวันเข้าพรรษาและ
วันอาฬาหบูชา

สานักการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
กองสวัสดิการสังคม
กองสวัสดิการสังคม
กองสวัสดิการสังคม

กองสวัสดิการสังคม
สานักปลัด
เทศบาล
สานัก
ปลัดเทศบาล
สานักปลัด
เทศบาล
สานักการช่าง
สานักการช่าง
สานักปลัด
เทศบาล
สานักปลัด
เทศบาล
กองวิชาการ
และแผนงาน
สานักการศึกษา
สานักการศึกษา
สานักการศึกษา
สานักการศึกษา

-2/42ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตสานึกด้านศิลปวัฒนธรรม(ต่อ)
กลยุทธ์/
ค่าเป้าหมายรวม
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
แนวทางการพัฒนา
ปี 2565
6. การส่งเสริมศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม และ
เอกลักษณ์ความเป็น
ล้านนา(ต่อ)

ร้อยละความพึงพอใจ
ที่มีต่อการเข้าร่วม
กิจกรรม/โครงการ
การอนุรักษ์เอกลักษณ์
ทางวัฒนธรรม

จานวนผู้เข้าชมแหล่ง
เรียนรู้ทางวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ที่เพิ่มขึ้น

ร้อยละ 80

เพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกปี

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างความปลอดภัยและบรรเทาสาธารณภัย
กลยุทธ์/
ค่าเป้าหมายรวม
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
แนวทางการพัฒนา
ปี 2565
1. การป้องกันและรักษา ร้อยละของผู้เข้าอบรม
ร้อยละ 80
ความสงบปลอดภัยใน
ผ่านเกณฑ์ที่กาหนด
ชุมชน
ร้อยละ 100
จานวนพื้นที่เสี่ยงได้รับ
การติดตั้งกล้องวงจรปิด

โครงการ/กิจกรรมสาคัญ

ผู้รับผิดชอบ

-โครงการจัดงานวันออกพรรษา
-โครงการจัดงานประเพณีทา
บุญเมือง
-โครงการจัดงานประเพณีเดือนยี่เป็ง
เชียงใหม่
-โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์
-โครงการส่งเสริมประเพณีรดน้า
ดาหัวผู้สูงอายุในชุมชน
-โครงการรณรงค์เพื่อการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาและอนุรักษ์เมือง
ประวัติศาสตร์เชียงใหม่
-โครงการจัดทาแผนพัฒนาเมืองเก่า
เชียงใหม่ในเขตเทศบาลนคร
เชียงใหม่
-โครงการบริหารเครือข่ายพิพิธภัณฑ์
กลางเวียงเชียงใหม่
-โครงการอนุรักษ์ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
-โครงการปรับปรุงห้องนิทรรศการ
หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่

สานักการศึกษา
สานักการศึกษา

โครงการ/กิจกรรมสาคัญ

ผู้รับผิดชอบ

-โครงการอบรมการรักษาความสงบ
เรียบร้อยและความมั่นคง
-โครงการ Chiangmai Smart

สานักปลัด
เทศบาล
สานักการช่าง

สานักการศึกษา
สานักการศึกษา
สานักปลัด
เทศบาล
กองวิชาการ
และแผนงาน
กองวิชาการ
และแผนงาน
กองวิชาการ
และแผนงาน
สานักการศึกษา
กองวิชาการ
และแผนงาน

Security

-โครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด
ในสวนสาธารณะในเขตเทศบาล
นครเชียงใหม่
-โครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดในโรงเรียนสังกัดเทศบาล
นครเชียงใหม่
-โครงการจัดซื้อและติดตั้งระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่

สานักการช่าง
สานักการศึกษา
สานักการศึกษา

-2/43ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างความปลอดภัยและบรรเทาสาธารณภัย(ต่อ)
กลยุทธ์/
ค่าเป้าหมายรวม
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
แนวทางการพัฒนา
ปี 2565
1. การป้องกันและรักษา
ความสงบปลอดภัยใน
ชุมชน(ต่อ)

ร้อยละความพึงพอใจ
ที่มีต่อการดูแลรักษา
ความปลอดภัยในสถานที่
ราชการ

ร้อยละความสาเร็จของ
การจัดระเบียบการค้าใน
ที่สาธารณะ

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

โครงการ/กิจกรรมสาคัญ

ผู้รับผิดชอบ

-โครงการจัดซื้อและติดตั้งระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดศูนย์
สาธารณสุขบ้านเด่น
-โครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดห้องแสดงนิทรรศการหอ
ศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่
-โครงการจัดซื้อและติดตั้งระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดบริเวณลาด
จอดรถชั้น BและB1 อาคาร 5
สานักงานเทศบาลนครเชียงใหม่
-โครงการจ้างเหมายามรักษาความ
ปลอดภัยสานักงานเทศบาลนคร
เชียงใหม่
-โครงการจ้างเหมายามรักษาความ
ปลอดภัยเครือข่ายพิพิธภัณฑ์กลาง
เวียงเชียงใหม่
-โครงการจ้างเหมารักษาความ
ปลอดภัยโรงพยาบาลเทศบาลนคร
เชียงใหม่
-โครงการจ้างเหมารักษาความ
ปลอดภัยศูนย์สุขภาพชุมชน
หนองหอย
-โครงการจ้างเหมารักษาความ
ปลอดภัยและดูแลทรัพย์สิน
โรงผสมยางแอสฟัลท์
-โครงการจ้างเหมารักษาความ
ปลอดภัยและดูแลทรัพย์สินศูนย์
ฝึกอบรมและควบคุมสัญญาณไฟ
จราจร
-โครงการจ้างเหมารักษาความ
ปลอดภัยโรงงานปรับปรุงคุณภาพน้า
เทศบาลนครเชียงใหม่
-โครงการจ้างเหมารักษาความ
ปลอดภัยสนามกีฬาเทศบาลนคร
เชียงใหม่
-โครงการจัดระเบียบการค้าในที่
สาธารณะ

สานักการ
สาธารณสุขฯ
กองวิชาการ
และแผนงาน
สานักปลัด
เทศบาล
สานักปลัด
เทศบาล
กองวิชาการ
และแผนงาน
สานักการ
สาธารณสุขฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ
สานักการช่าง
สานักการช่าง

สานักการช่าง
สานักการช่าง
สานักปลัด
เทศบาล

-2/44ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างความปลอดภัยและบรรเทาสาธารณภัย(ต่อ)
กลยุทธ์/
ค่าเป้าหมายรวม
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
แนวทางการพัฒนา
ปี 2565
2. การเพิ่มประสิทธิภาพ ร้อยละของผู้เข้าอบรม
ร้อยละ 80
ในการป้องกันและ
ผ่านเกณฑ์ที่กาหนด
บรรเทาสาธารณภัย

ร้อยละความสาเร็จของ
โครงการที่จัดขึ้นเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพใน
การปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัยเป็นไปตาม
เปูาหมายที่กาหนด

โครงการ/กิจกรรมสาคัญ
-.โครงการฝึกอบรมสัมมนาและ
ส่งเสริมสมรรถภาพของเจ้าหน้าที่
ในหน่วยงานปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย
-โครงการฝึกอบรมและสาธิตการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
-โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุายพลเรือน
-โครงการก่อสร้างสถานีดับเพลิง

-โครงการจัดซื้อเครื่องดับเพลิง-โฟม
แบบสะพายหลังช่วยเหลือกู้ภัย
-โครงการจัดซื้อชุดไฟเดรส
(ชุดผจญเพลิง)

โครงการ/กิจกรรมสาคัญ

ผู้รับผิดชอบ

ร้อยละ 100
ของเปูาหมาย
โครงการที่กาหนดไว้ -โครงการปรับปรุงอาคารสถานี
(รายโครงการ)
ดับเพลิงหน่วยบ้านเด่น
-โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ในการ
ดับเพลิงและบรรเทาสาธารณภัย
-โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้า

-โครงการจัดซื้อรถยนต์ดับเพลิง
อาคาร
-โครงการจัดซื้อรถยนต์กู้ภัย
-โครงการจัดซื้อรถยนต์ดับเพลิง
กระเช้ากู้ภัยอเนกประสงค์
-โครงการจัดซื้อเรือดับเพลิง

ค่าเป้าหมายรวม
ปี 2565
ร้อยละ 80

สานักปลัด
เทศบาล
สานักปลัด
เทศบาล
สานักปลัด
เทศบาล
สานักปลัด
เทศบาล
สานักปลัด
เทศบาล
สานักปลัด
เทศบาล
สานักปลัด
เทศบาล
สานักปลัด
เทศบาล
สานักปลัด
เทศบาล
สานักปลัด
เทศบาล
สานักปลัด
เทศบาล
สานักปลัด
เทศบาล
สานักปลัด
เทศบาล
สานักปลัด
เทศบาล

-โครงการจัดซื้อรถกู้ภัยอเนกประสงค์

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร
กลยุทธ์/
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
แนวทางการพัฒนา
1. การส่งเสริม
ร้อยละความพึงพอใจที่
ประชาธิปไตยและ
มีต่อการเข้าร่วมกิจกรรม
กระบวนการมีส่วนร่วม ส่งเสริมประชาธิปไตย
ของทุกภาคส่วนในการ และความปรองดอง
พัฒนาเทศบาล
สมานฉันท์

ผู้รับผิดชอบ

-โครงการศูนย์ปรองดองสมานฉันท์
-โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่อง
ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามา
ธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

สานักปลัด
เทศบาล
สานักปลัด
เทศบาล

-2/45ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร(ต่อ)
กลยุทธ์/
ค่าเป้าหมายรวม
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
แนวทางการพัฒนา
ปี 2565
1. การส่งเสริม
ประชาธิปไตยและ
กระบวนการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนในการ
พัฒนาเทศบาล(ต่อ)

ร้อยละความสาเร็จของ
โครงการที่จัดขึ้นเพื่อ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนเป็นไป
ตามเปูาหมายที่กาหนด

2. การพัฒนาประสิทธิภาพ ร้อยละความสาเร็จของ
ในการให้ข้อมูลข่าวสาร โครงการที่จัดขึ้นเพื่อ
แก่ประชาชน
เพิ่มประสิทธิภาพใน
การให้ข้อมูลข่าวสาร
แก่ประชาชนเป็นไป
ตามเปูาหมายที่กาหนด
ระดับการรับรู้ของ
ประชาชนเกี่ยวกับข้อมูล
ข่าวสารและนโยบายของ
เทศบาลที่ได้ดาเนินการ
ประชาสัมพันธ์

โครงการ/กิจกรรมสาคัญ

ผู้รับผิดชอบ

-โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่อง
ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธา
พิมลักษณพระบรมราชินี
-โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่อง
ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
และวันแม่แห่งชาติ
-โครงการจัดงานวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม
นาถบพิตร
-โครงการจัดงานวันคล้ายวันพระ
บรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดชมหาราชบรมราชบพิตร
วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ
-โครงการจัดกิจกรรมพิเศษหรือ
โครงการพิเศษตามนโยบายรัฐบาล
จังหวัดและเทศบาล
-โครงการจัดทาแผนชุมชน

สานักปลัด
เทศบาล

ร้อยละ 100
ของเปูาหมาย
โครงการที่กาหนดไว้ -โครงการจัดทาและทบทวน
(รายโครงการ)
แผนพัฒนาท้องถิ่น
-โครงการจัดทาแผนดาเนินงาน
ประจาปี
-โครงการติดตามและประเมินผลการ
ดาเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
ประจาปี
ร้อยละ 100
-โครงการจ้างเหมาเอกชนดาเนินการ
ของเปูาหมาย
จัดทาวีดีทัศน์และเผยแพร่ผ่าน
โครงการที่กาหนดไว้ สถานีโทรทัศน์
(รายโครงการ)
-โครงการจ้างเหมาเอกชนดาเนินการ
จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ
-โครงการจ้างเหมาเอกชนดาเนินการ
ระดับมากขึ้นไป
ถ่ายทอดสดผ่านสถานีวิทยุ สถานี
โทรทัศน์ ทีวีอินเตอร์เน็ต และ
จอโทรทัศน์ LED ขนาดใหญ่
-โครงการประชาสัมพันธ์กิจการของ
เทศบาลฯ ผ่านสถานีวิทยุ

สานักปลัด
เทศบาล
สานักปลัด
เทศบาล
สานักปลัด
เทศบาล

สานักปลัด
เทศบาล
กองวิชาการ
และแผนงาน
กองวิชาการ
และแผนงาน
กองวิชาการ
และแผนงาน
กองวิชาการ
และแผนงาน
กองวิชาการ
และแผนงาน
กองวิชาการ
และแผนงาน
กองวิชาการ
และแผนงาน
กองวิชาการ
และแผนงาน

-2/46ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร(ต่อ)
กลยุทธ์/
ค่าเป้าหมายรวม
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
แนวทางการพัฒนา
ปี 2565
3. การพัฒนาและเพิ่ม ร้อยละ ความพึงพอใจ
ร้อยละ 80
ประสิทธิภาพการบริหาร ขอผู้รับบริการที่มีต่อการ
และการให้บริการแก่
บริการของเทศบาลนคร
ประชาชน
เชียงใหม่

โครงการ/กิจกรรมสาคัญ

ผู้รับผิดชอบ

-โครงการเทศบาลพบประชาชน

สานักปลัด
เทศบาล
สานักปลัด
เทศบาล

-โครงการให้บริการจัดทาบัตร
ประจาตัวประชาชนเคลื่อนที่
(M0bile Unit)
-โครงการจัดซื้อชุดอุปกรณ์ระบบ
คอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารข้อมูล
เพื่อบริการประชาชนด้านงาน
ทะเบียนและงานบัตรประจาตัว
ประชาชน
-โครงการจัดซื้อระบบบัตรคิว
อัตโนมัติ
-โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
เพื่อให้บริการประชาชน
-โครงการจ้างเหมาเอกชนดูแลความ
สะอาดภายในอาคารสานักงาน
เทศบาลนครเชียงใหม่
-โครงการจ้างเหมาทาความสะอาด
โรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่
-โครงการจ้างเหมาเอกชนทาความ
สะอาดสานักงานแขวง

4. การเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการด้าน
การคลัง การพาณิชย์
และงบประมาณ

จานวนช่องทางการ
บริการประชาชน
ร้อยละของเงิน รายได้
จากการจัดเก็บภาษีโดย
เทศบาลเพิ่มขึ้น

มากกว่า 1 ช่องทาง
ร้อยละ 5/ปี

-โครงการก่อสร้างโรงจอดรถภายใน
สานักงานแขวงนครพิงค์
-ก่อสร้างโรงจอดรถสานักงาน
แขวงศรีวิชัย
-กิจกรรมขยายช่องทางในการรับ
ชาระภาษี
-โครงการจ้างเหมาดูแลระบบแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
-โครงการสารวจข้อมูลแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สินเทศบาลนคร
เชียงใหม่
-โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สินเทศบาลนคร
เชียงใหม่

แขวงเม็งราย

แขวงเม็งราย
แขวงศรีวิชัย
แขวงนครพิงค์
แขวงกาวิละ
แขวงเม็งราย
แขวงศรีวิชัย
สานักปลัด
เทศบาล
สานักการ
สาธารณสุขฯ
แขวงนครพิงค์
แขวงกาวิละ
แขวงเม็งราย
แขวงศรีวิชัย
แขวงนครพิงค์
แขวงศรีวิชัย
สานักการคลัง
แขวง
สานักการคลัง
สานักการคลัง
สานักการคลัง

-2/47ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร(ต่อ)
กลยุทธ์/
ค่าเป้าหมายรวม
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
แนวทางการพัฒนา
ปี 2565
4. การเพิ่มประสิทธิภาพ จานวนสถานธนานุบาล
2 แห่ง
การบริหารจัดการด้าน เทศบาลนครเชียงใหม่ที่
การคลัง การพาณิชย์
เพิ่มขึ้น
และงบประมาณ(ต่อ)
5. การเสริมสร้าง
ร้อยละ 80/ปี
ร้อยละของบุคลากร
บุคลากรของเทศบาล
ของเทศบาลได้รับการ
ให้พร้อมบริการอย่าง
พัฒนาศักยภาพ
เต็มใจและทุ่มเท

6. การส่งเสริมความ
สัมพันธ์ระหว่างประเทศ
เพื่อขยายความร่วมมือ
ในการพัฒนาเมือง

จานวนครั้งในการจัด
กิจกรรมเพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่าง
เทศบาลนครเชียงใหม่
และเมืองต่างๆ

โครงการ/กิจกรรมสาคัญ

-โครงการจัดตั้งสถานธนานุบาล
เทศบาลนครเชียงใหม่ แห่งที่ 5
-โครงการก่อสร้างสถานธนานุบาล
เทศบาลนครเชียงใหม่ แห่งที่ 6
-โครงการสัมมนาองค์กรแห่งการ
เรียนรู้
-โครงการพัฒนาพนักงานเทศบาล
เทศบาลนครเชียงใหม่
-โครงการอบรมให้ความรู้ปลุกจิต
สานึกต่อต้านการทุจริต
-โครงการอบรมตามพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.
2540
-โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการ
บริการของโรงพยาบาลเทศบาลนคร
เชียงใหม่
-โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน
การช่วยฟื้นคืนชีพแก่บุคลากรของ
โรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่
ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง/ปี -โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์เมือง
พี่เมืองน้อง (Sister Cities)

ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด
เทศบาล
สานักปลัด
เทศบาล
สานักปลัด
เทศบาล
สานักปลัด
เทศบาล
กองวิชาการ
และแผนงาน
กองวิชาการ
และแผนงาน
สานักการ
สาธารณสุขฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ
กองวิชาการ
และแผนงาน

-3/1ส่วนที่ 3 การนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน
ที่
1.

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ด้าน
ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงาน
แผนงานสาธารณสุข

แผนงานเคหะชุมชน

ด้านเศรษฐกิจ

2.

ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ด้านการดาเนินการอื่นๆ
ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา
แผนงานการพาณิชย์
แผนงานงบกลาง
แผนการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
-สานักการสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
-แขวงนครพิงค์
-แขวงกาวิละ
-แขวงเม็งราย
-แขวงศรีวิชัย
-สานักการช่าง
-แขวงนครพิงค์
-แขวงกาวิละ
-แขวงเม็งราย
-แขวงศรีวิชัย
-สานักการช่าง
-สานักการช่าง
-สานักการช่าง
-สานักการศึกษา
-สานักการสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
-แขวงนครพิงค์
-แขวงกาวิละ
-แขวงเม็งราย
-แขวงศรีวิชัย

หน่วยงาน
สนับสนุน

-3/2ที่

ยุทธศาสตร์

ด้าน

2.

ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ต่อ)

ด้านบริการชุมชนและสังคม
ด้านเศรษฐกิจ

3.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตสานึกด้าน
ศิลปวัฒนธรรม

ด้านบริหารทั่วไป
ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงาน
แผนงานเคหะชุมชน
แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา
แผนงานบริหารงานทั่วไป
แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสังคมสงเคราะห์
แผนงานเคหะชุมชน

แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน

ด้านการดาเนินงานอื่นๆ

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ
แผนงานงบกลาง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
-สานักการช่าง
-สานักการช่าง
-กองวิชาการและแผนงาน
-สานักการศึกษา
-สานักการสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
-กองสวัสดิการสังคม
-สานักการช่าง
-แขวงนครพิงค์
-แขวงกาวิละ
-แขวงเม็งราย
-แขวงศรีวิชัย
-กองสวัสดิการสังคม
-แขวงนครพิงค์
-แขวงกาวิละ
-แขวงเม็งราย
-แขวงศรีวิชัย
-สานักปลัดเทศบาล
-สานักการศึกษา
-สานักการสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
-กองสวัสดิการสังคม

หน่วยงาน
สนับสนุน
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4.

ยุทธศาสตร์

ด้าน

ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความปลอดภัยและบรรเทาสาธารณภัย ด้านบริหารทั่วไป
ด้านบริการชุมชนและสังคม

5.

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร

ด้านบริหารทั่วไป

ด้านบริการชุมชนและสังคม

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
แผนงานบริหารงานทั่วไป
-สานักปลัดเทศบาล
แผนงานรักษาความสงบภายใน -สานักปลัดเทศบาล
แผนงานการศึกษา
-สานักการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
-สานักการสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
แผนงานเคหะชุมชน
-สานักการช่าง
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม -สานักการช่าง
และนันทนาการ
แผนงานบริหารงานทั่วไป
-สานักปลัดเทศบาล
-สานักการคลัง
-กองวิชาการและแผนงาน
-แขวงนครพิงค์
-แขวงกาวิละ
-แขวงเม็งราย
-แขวงศรีวิชัย
แผนงานรักษาความสงบภายใน -สานักปลัดเทศบาล
แผนงานการศึกษา
-สานักการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
-สานักการสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
-แขวงนครพิงค์
-แขวงกาวิละ
-แขวงเม็งราย
-แขวงศรีวิชัย
แผนงานสังคมสงเคราะห์
-กองสวัสดิการสังคม
แผนงาน

หน่วยงาน
สนับสนุน
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5.

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร(ต่อ)

ด้าน
ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงาน
แผนงานเคหะและชุมชน

แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน

ด้านเศรษฐกิจ

รวม

5 ยุทธศาสตร์

4 ด้าน

แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม
และนันทนาการ
แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา
แผนงานการพาณิชย์

11 แผนงาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
-สานักการช่าง
-แขวงนครพิงค์
-แขวงกาวิละ
-แขวงเม็งราย
-แขวงศรีวิชัย
-กองสวัสดิการสังคม
-แขวงนครพิงค์
-แขวงกาวิละ
-แขวงเม็งราย
-แขวงศรีวิชัย
-สานักปลัดเทศบาล
-สานักการศึกษา
-สานักการช่าง
-สถานธนานุบาลเทศบาล
นครเชียงใหม่ 1
-สถานธนานุบาลเทศบาล
นครเชียงใหม่ 2
-สถานธนานุบาลเทศบาล
นครเชียงใหม่ 3
-สถานธนานุบาลเทศบาล
นครเชียงใหม่ 4
-สถานธนานุบาลเทศบาล
นครเชียงใหม่ 5
16 หน่วยงาน

หน่วยงาน
สนับสนุน

ยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- แผนงานสาธารณสุข
- แผนงานเคหะและชุมชน
- แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา
- แผนงานการพาณิชย์
- แผนงานงบกลาง
รวม
2. ยุทธศาสตร์การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
- แผนงานการศึกษา
- แผนงานสาธารณสุข
- แผนงานเคหะและชุมชน
- แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา
รวม

-3/5แบบ ผ.01
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลนครเชียงใหม่
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
รวม 5 ปี
จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ
โครงการ (บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
7 5,933,000
50 93,868,800
15 42,411,000

12 6,458,960
44 105,852,340
29 63,207,000

7 3,588,500
53 128,149,900
51 218,639,000

4 3,028,500
23 108,048,500
12 38,752,000

3 3,000,000
16 68,193,000
12 48,203,000

33 22,008,960
186 504,112,540
119 411,212,000

9 7,207,369
5 9,717,200
86 159,137,369

6 7,725,500
8 14,758,546
99 198,002,346

6 8,370,200
11 13,747,200
128 372,494,800

5 9,596,600
9 13,047,200
53 172,472,800

5 9,596,600
6 11,074,200
42 140,066,800

31 42,496,269
39 62,344,346
408 1,042,174,115

1
10,000
4 4,530,000
32 246,112,000
17 40,960,000

1
10,000
2 2,300,000
39 320,151,196
33 76,913,500

1
10,000
7 14,320,000
46 435,791,000
14 28,512,000

1
10,000
3 2,700,000
39 883,045,000
14 23,660,000

1
10,000
2 2,600,000
36 435,265,000
8 7,660,000

5
50,000
18 26,450,000
192 2,320,364,196
86 177,705,500

54 291,612,000

75 399,374,696

68 478,633,000

57 909,415,000

47 445,535,000

301 2,524,569,696

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์

-3/6ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
รวม 5 ปี
จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ
โครงการ (บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ (บาท)
โครงการ
(บาท)

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและจิตสานึก
ด้านศิลปวัฒนธรรม
- แผนงานบริหารงานทั่วไป 15 4,317,600
- แผนงานการศึกษา
129 166,126,040
- แผนงานสาธารณสุข
102 21,498,827
- แผนงานสังคมสงเคราะห์
6 1,706,000
- แผนงานเคหะและชุมชน
9 8,174,000
- แผนงานสร้างความ
20 10,723,200
เข้มแข็งของชุมชน
- แผนงานการศาสนา
50 88,248,060
วัฒนธรรมและนันทนาการ
- แผนงานงบกลาง
4 189,814,000
รวม 335 490,607,727
4. ยุทธศาสตร์การ
เสริมสร้างความปลอดภัย
และบรรเทาสาธารณภัย
- แผนงานบริหารงานทั่วไป
3 1,927,850
- แผนงานการรักษา
19 79,557,500
ความสงบภายใน
- แผนงานการศึกษา
1 1,089,000
- แผนงานสาธารณสุข
3
980,000
- แผนงานเคหะและชุมชน
6 21,267,600
- แผนงานการศาสนา
2
724,840
วัฒนธรรมและนันทนาการ
รวม
34 105,546,790

22
162
98
5
8
18

15,334,850
189,745,090
23,711,620
1,315,000
7,479,000
11,974,200

29 17,880,470
162 181,409,570
65 14,815,000
4 1,235,000
5 4,827,000
20 4,275,000

21 6,053,450
142 161,464,470
51 13,410,000
5 1,306,000
5 4,429,400
24 10,979,000

21 4,962,950
114 153,754,670
50 11,533,000
5 1,306,000
3 4,034,200
23 10,172,000

48 64,351,800

50 44,132,200

41 58,033,750

34 29,656,400

4 197,608,800
365 511,520,360

4 207,493,800
339 476,068,040

4 217,993,800
293 473,669,870

4 2,473,250
27 68,281,000

3 2,037,350
36 107,864,100

2 2,176,970
33 82,185,000

1 1,089,000
4 1,540,000
5 14,134,600
1
233,600

1
180,000
2
900,000
6 61,138,600
1
233,600

42 87,751,450

49 172,353,650

-

2
900,000
5 15,138,600
3
783,600
45 101,184,170

108
709
366
25
30
105

48,549,320
852,499,840
84,968,447
6,868,000
28,943,600
48,123,400

223 284,422,210

4 240,467,400
20 1,053,377,800
254 455,886,620 1,586 2,407,752,617

-

2 2,176,970
26 169,604,500

14 10,792,390
141 507,492,100

2
900,000
5 15,138,600
1
233,600

3 2,358,000
13 5,220,000
27 126,818,000
8 2,209,240

36 188,053,670

206 654,889,730

แบบ ผ.01
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5. ยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการและ
พัฒนาองค์กร
- แผนงานบริหารงานทั่วไป
- แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน
- แผนงานการศึกษา
- แผนงานสาธารณสุข
- แผนงานสังคมสงเคราะห์
- แผนงานเคหะและชุมชน
- แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน
- แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ
- แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา
- แผนงานการพาณิชย์
รวม
รวมทั้งหมด

ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
รวม 5 ปี
จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)

126 31,383,200
17 2,766,000

141 28,897,420
9
443,600

8 14,473,100
114 8,233,000
2
852,000
22 5,927,900
10
117,800

7 1,500,900
135 10,200,810
5
311,330
43 12,481,370
15 1,651,100

104 25,092,400
7
447,700
4
54
1
34
10

574,900
6,317,800
15,000
6,477,300
227,500

73 34,101,950
4
87,000

50 18,440,200
-

494 137,915,170
37 3,744,300

7
38

3
22

29 17,774,900
363 36,190,010
8 1,178,330
115 39,265,570
39 2,115,900

651,000
6,581,300
11 10,464,000
4
119,500

5
-

575,000
4,857,100
3,915,000
-

12

480,900

9

431,200

12

644,800

4

279,700

1

156,000

4

534,000

14

3,770,900

14

6,374,500

2

1,075,000

1

11,000

7
86,650
322 64,854,550
831 1,111,758,436

10 3,198,000
388 62,886,630
969 1,259,535,482

1
290,000
241 46,461,900
825 1,546,011,390

3
44,750
146 53,404,200
594 1,710,146,040

38

1,992,600

35 11,765,400

1
15,000
22 3,634,400
83 27,969,300 1,180 255,576,580
462 1,257,511,390 3,681 6,884,962,738

-3/8รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลนครเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1.4 แผนงานสาธารณสุข
งบประมาณ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
2564
2565
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 ก่อสร้างอาคาร
-เพื่อก่อสร้างศาลา
ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 1,000,000
อเนกประสงค์
อเนกประสงค์สุสาน
จานวน 1 หลัง
ภายในสุสาน
หายยาให้ได้มาตรฐาน
หายยา
-เพื่ออานวยความสะดวก
ให้กับประชาชนที่มา
ประกอบพิธีฌาปนกิจศพ
2 ก่อสร้างอาคาร
-เพื่อก่อสร้างศาลา
ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 1,000,000
อเนกประสงค์
อเนกประสงค์สุสาน
จานวน 1 หลัง
ภายในสุสาน
ช้างคลานให้ได้มาตรฐาน
ช้างคลาน
-เพื่ออานวยความสะดวก
ให้กับประชาชนที่มา
ประกอบพิธีฌาปนกิจศพ
3 ก่อสร้างอาคาร
-เพื่อก่อสร้างศาลา
ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 3,014,000
อเนกประสงค์
อเนกประสงค์สุสาน
ขนาด 8X22 เมตร จานวน
ภายในสุสาน
บ้านท่อเมืองลังให้ได้
1 หลัง
บ้านท่อเมืองลัง
มาตรฐาน
-เพื่ออานวยความสะดวก
ให้กับประชาชนที่มา
ประกอบพิธีฌาปนกิจศพ

แบบ ผ.02

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่ต่อ
การดาเนิน
โครงการ
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่ต่อ
การดาเนิน
โครงการ
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่ต่อ
การดาเนิน
โครงการ

ประชาชนทีม่ า
ร่วมพิธีฌาปนกิจ
ศพได้รับความ
สะดวก

งานสุขาภิบาล
และสิ่งแวดล้อม
แขวงเม็งราย

ประชาชนทีม่ า
ร่วมพิธีฌาปนกิจ
ศพได้รับความ
สะดวก

งานสุขาภิบาล
และสิ่งแวดล้อม
แขวงเม็งราย

ประชาชนทีม่ า
ร่วมพิธีฌาปนกิจ
ศพได้รับความ
สะดวก

งานสุขาภิบาล
และสิ่งแวดล้อม
แขวงนครพิงค์

แบบ ผ.02

-3/9ที่
โครงการ
4

ก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์
ภายในสุสาน
บ้านเด่น

5

ปรับปรุงศาลา
อเนกประสงค์
สุสานช้างเผือก

6

ก่อสร้างศาลา
อเนกประสงค์
ภายในสุสาน
แม่หยวก

7

ปรับปรุงศาลา
อเนกประสงค์
สุสานสันกู่เหล็ก

วัตถุประสงค์
-เพื่อก่อสร้างศาลา
อเนกประสงค์สุสาน
บ้านเด่นให้ได้มาตรฐาน
-เพื่ออานวยความสะดวก
ให้กับประชาชนที่มา
ประกอบพิธีฌาปนกิจศพ
-เพื่อปรับปรุงศาลา
อเนกประสงค์สุสาน
ช้างเผือกให้ได้มาตรฐาน
-เพื่ออานวยความสะดวก
ให้กับประชาชนที่มา
ประกอบพิธีฌาปนกิจศพ

-เพื่อก่อสร้างศาลา
อเนกประสงค์สุสาน
แม่หยวกให้ได้มาตรฐาน
-เพื่ออานวยความสะดวก
ให้กับประชาชนที่มา
ประกอบพิธีฌาปนกิจศพ
-เพื่อก่อสร้างศาลา
อเนกประสงค์สุสาน
สันกู่เหล็กให้ได้มาตรฐาน
-เพื่ออานวยความสะดวก
ให้กับประชาชนที่มา
ประกอบพิธีฌาปนกิจศพ

2561
(บาท)
350,000

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์
สุสานช้างเผือก จานวน 1
หลัง โดย
-เปลี่ยนหลังคาพร้อม
ฝ้าเพดานขนานพื้นที่
372 ตร.ม.
-ก่อผนังทั้ง 4 ด้าน
-เทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า
266 ตร.ม.
ตามแบบแปลนเทศบาลฯ
ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์
สุสานแม่หยวก ขนาด5x16
ม. จานวน 1 หลัง

-

1,274,660

-

-

-

-

500,000

-

-

-

ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์
สุสานสันกู่เหล็ก จานวน 1
หลัง โดย
-รื้อพื้นเดิมและตกแต่งพื้น
ใหม่โดยการปูกระเบื้อง
-ปูกระเบื้องบันได

-

436,800

-

-

-

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 8
เมตร จานวน 1 หลัง

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่ต่อ
การดาเนิน
โครงการ
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่ต่อ
การดาเนิน
โครงการ

ประชาชนทีม่ า
ร่วมพิธีฌาปนกิจ
ศพได้รับความ
สะดวก

งานสุขาภิบาล
และสิ่งแวดล้อม
แขวงกาวิละ

ประชาชนทีม่ า
ร่วมพิธีฌาปนกิจ
ศพได้รับความ
สะดวก

งานสุขาภิบาล
และสิ่งแวดล้อม
แขวงศรีวิชัย

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่ต่อ
การดาเนิน
โครงการ
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่ต่อ
การดาเนิน
โครงการ

ประชาชนทีม่ า
ร่วมพิธีฌาปนกิจ
ศพได้รับความ
สะดวก

งานสุขาภิบาล
และสิ่งแวดล้อม
แขวงนครพิงค์

ประชาชนทีม่ า
ร่วมพิธีฌาปนกิจ
ศพได้รับความ
สะดวก

งานสุขาภิบาล
และสิ่งแวดล้อม
แขวงกาวิละ

แบบ ผ.02

-3/10เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

8

ปรับปรุงศาลา
อเนกประสงค์
ห้องน้าและ
ทางเท้า
สุสานเสาหิน

-เพื่อปรับปรุงศาลา
อเนกประสงค์ ห้องน้า
และทางเท้า สุสานเสาหิน
ให้ได้มาตรฐาน
-เพื่ออานวยความสะดวก
ให้กับประชาชนที่มา
ประกอบพิธีฌาปนกิจศพ

-ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์
ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 22.2
ม. จานวน 1 หลัง
-ปรับปรุงห้องน้าโดยการ
ติดตั้งสุขภัณฑ์ใหม่
-เททางเท้า ค.ส.ล.

8

ก่อสร้างห้องน้า
สาธารณะภายใน
สุสานช้างเผือก

-เพื่อก่อสร้างห้องน้า
สาธารณะให้ได้มาตรฐาน
-เพื่ออานวยความสะดวก
ให้กับประชาชนที่มา
ประกอบพิธีฌาปนกิจศพ

ก่อสร้างห้องน้าสาธารณะ
ขนาด 7 ที่นั่ง จานวน 1
หลัง

10

ก่อสร้างป้ายสุสาน
ช้างเผือกพร้อม
ปรับปรุงรั้วและ
ประตู

-เพื่ออานวยความสะดวก
แก่ประชาชนที่เดินทางมา
สุสานช้างเผือก
-เพื่อให้สุสานช้างเผือกมี
ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยและสวยงาม

-จัดทาป้ายชื่อสุสานช้างเผือก
จานวน 1 ป้าย โดยเป็น
โครงสร้างเสาคอนกรีตเสริม
เหล็ก ความสูงประมาณ
3.88 ม.
-ปรับปรุงรั้วสุสาน ความยาว
ประมาณ 160 ม.
-ปรับปรุงประตูสุสาน ขนาด
ประมาณ 3.60x2.20 ม.
จานวน 2 ประตู

วัตถุประสงค์

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
186,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

542,000

-

-

-

-

500,000

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่ต่อ
การดาเนิน
โครงการ

ประชาชนทีม่ า
ร่วมพิธีฌาปนกิจ
ศพได้รับความ
สะดวก

งานสุขาภิบาล
และสิ่งแวดล้อม
แขวงกาวิละ

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่ต่อ
การดาเนิน
โครงการ

ประชาชนทีม่ า
ร่วมพิธีฌาปนกิจ
ศพได้รับความ
สะดวก

งานสุขาภิบาล
และสิ่งแวดล้อม
แขวงศรีวิชัย

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่ต่อ
การดาเนิน
โครงการ

ประชาชนทีม่ า
ร่วมพิธีฌาปนกิจ
ศพได้รับความ
สะดวก

งานสุขาภิบาล
และสิ่งแวดล้อม
แขวงศรีวิชัย

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.02

-3/11ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

11

ปรับปรุงภูมิทัศน์
สุสานช้างคลาน
โดยการก่อสร้าง
พื้นที่จอดรถ

-เพื่อปรับภูมิทัศน์สุสาน
ช้างคลานให้เป็นระเบียบ
เรียบร้อย สวยงาม
-เพื่อสร้างพื้นที่จอดรถ
สาหรับประชาชนที่มาใช้
บริการสุสานช้างคลาน

12

ปรับปรุงภูมิทัศน์
สุสานช้างคลาน
โดยการก่อสร้าง
พื้นที่จอดรถ
ช่วงที่ 2

-เพื่อปรับภูมิทัศน์สุสาน
ช้างคลานให้เป็นระเบียบ
เรียบร้อย สวยงาม
-เพื่อสร้างพื้นที่จอดรถ
สาหรับประชาชนที่มาใช้
บริการสุสานช้างคลาน

13

ปรับปรุงภูมิทัศน์
และสิ่งอานวย
ความสะดวก
โดยรอบสุสาน
ช้างเผือก

เพื่อปรับภูมิทัศน์สุสาน
ช้างคลานให้เป็นระเบียบ
เรียบร้อย สวยงาม

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดความกว้างประมาณ
21 ม. ยาวประมาณ 50 ม.
พื้นที่ใช้สอยประมาณ
1,050 ตร.ม. สาหรับใช้
เป็นสถานที่จอดรถ บริเวณ
ใกล้ศาลาไม้ภายในสุสาน
ช้างคลาน จานวน 1 แห่ง
เทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดความกว้างประมาณ
21 ม. ยาวประมาณ 50 ม.
พื้นที่ใช้สอยประมาณ
1,050 ตร.ม. สาหรับใช้
เป็นสถานที่จอดรถ (ต่อเนื่อง
จากบริเวณที่ดาเนินการไป
แล้ว) จานวน 1 แห่ง
ปรับปรุงสวนหย่อม ต้นไม้
ประดับ และสิ่งอานวยความ
สะดวกโดยรอบ

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
525,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-

-

525,000

-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่ต่อ
การดาเนิน
โครงการ

ภูมิทัศน์ภายใน
สุสานช้างคลานมี
ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยและมี
สถานที่จอดรถที่
เพียงพอแก่
ประชาชนที่มา
ใช้บริการ
ภูมิทัศน์ภายใน
สุสานช้างคลานมี
ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยและมี
สถานที่จอดรถที่
เพียงพอแก่
ประชาชนที่มา
ใช้บริการ
ภูมิทัศน์ภายใน
สุสานช้างเผือกมี
ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย สวยงาม
สร้างความ
ประทับใจต่อ
ประชาชนที่มา
ใช้บริการ

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่ต่อ
การดาเนิน
โครงการ

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่ต่อ
การดาเนิน
โครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานสุขาภิบาล
และสิ่งแวดล้อม
แขวงเม็งราย

งานสุขาภิบาล
และสิ่งแวดล้อม
แขวงเม็งราย

งานสุขาภิบาล
และสิ่งแวดล้อม
แขวงศรีวิชัย

แบบ ผ.02

-3/12งบประมาณ
ตัวชี้วัด
2562
2563
2564
2565
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่ต่อ
การดาเนิน
โครงการ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

14

ปรับปรุงภูมิทัศน์
และสิ่งอานวย
ความสะดวก
โดยรอบสุสาน
ช้างคลาน

เพื่อปรับภูมิทัศน์สุสาน
ช้างคลานให้เป็นระเบียบ
เรียบร้อย สวยงาม

ปรับปรุงสวนหย่อม ต้นไม้
ประดับ และสิ่งอานวยความ
สะดวกโดยรอบ

15

ปรับปรุงภูมิทัศน์
และสิ่งอานวย
ความสะดวก
โดยรอบสุสาน
หายยา

เพื่อปรับภูมิทัศน์สุสาน
หายยาให้เป็นระเบียบ
เรียบร้อย สวยงาม

ปรับปรุงสวนหย่อม ต้นไม้
ประดับ และสิ่งอานวยความ
สะดวกโดยรอบ

16

จัดซื้อรถเข็น
ลากพ่วง 2 ล้อ
แขวงเม็งราย

มีรถเข็นลากพ่วง 2 ล้อ
จานวน 6 คัน

8,000
(2 คัน)

-

16,000
(4 คัน)

-

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการ
ปฏิบัติงาน

17

จัดซื้อรถเข็น
ลากพ่วง 2 ล้อ
แขวงศรีวิชัย

เพื่อใช้ในการขนย้าย
อุปกรณ์ เครื่องมือ วัสดุ
ต่างๆ ที่ใช้ในการปรับปรุง
ซ่อมแซมสิ่งสาธารณะ
ประโยชน์ภายในสุสาน
หายยาและสุสานช้าง
คลาน
เพื่อใช้ในการขนย้าย
อุปกรณ์ เครื่องมือ วัสดุ
ต่างๆ ที่ใช้ในการปรับปรุง
ซ่อมแซมสิ่งสาธารณะ
ประโยชน์ภายในสุสาน
ช้างเผือก

มีรถเข็นลากพ่วง 2 ล้อ
จานวน 2 คัน

-

8,000

-

-

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการ
ปฏิบัติงาน

2561
(บาท)
-

-

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่ต่อ
การดาเนิน
โครงการ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
ภูมิทัศน์ภายใน
สุสานช้างคลานมี
ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย สวยงาม
สร้างความ
ประทับใจต่อ
ประชาชนที่มา
ใช้บริการ
ภูมิทัศน์ภายใน
สุสานหายยามี
ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย สวยงาม
สร้างความ
ประทับใจต่อ
ประชาชนที่มา
ใช้บริการ
สิ่งสาธารณะ
ประโยชน์ต่างๆ
ได้รับการซ่อมแซม
บารุงรักษาให้อยู่
ในสภาพเรียบร้อย
และใช้งานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
สิ่งสาธารณะ
ประโยชน์ต่างๆ
ได้รับการซ่อมแซม
บารุงรักษาให้อยู่
ในสภาพเรียบร้อย
และใช้งานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานสุขาภิบาล
และสิ่งแวดล้อม
แขวงเม็งราย

งานสุขาภิบาล
และสิ่งแวดล้อม
แขวงเม็งราย

งานสุขาภิบาล
และสิ่งแวดล้อม
แขวงเม็งราย

งานสุขาภิบาล
และสิ่งแวดล้อม
แขวงศรีวิชัย

แบบ ผ.02

-3/13ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
9,500

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการ
ปฏิบัติงาน

สิ่งสาธารณะ
ประโยชน์ต่างๆ
ได้รับการซ่อมแซม
บารุงรักษาให้อยู่
ในสภาพเรียบร้อย
และใช้งานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
สุสานในเขต
แขวงเม็งรายมี
ทัศนียภาพที่
สวยงามและเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
สร้างความ
ประทับใจต่อ
ประชาชนที่มาใช้
บริการ
สุสานในเขต
แขวงศรีวิชัยมี
ทัศนียภาพที่
สวยงามและเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
สร้างความ
ประทับใจต่อ
ประชาชนที่มาใช้
บริการ

18

จัดซื้อปั๊มน้า

เพื่อใช้ในการซ่อมแซมสิ่ง
สาธารณะประโยชน์ต่างๆ
ภายในสุสานช้างเผือก

มีปั๊มน้า จานวน 1 เครื่อง

19

จัดซื้อเครื่อง
ตัดหญ้า
แบบข้อแข็ง
งานสุขาภิบาล
และสิ่งแวดล้อม
แขวงเม็งราย

เพื่อใช้ในการดูแลรักษา
ความสะอาดภายในสุสาน
ในเขตแขวงเม็งรายให้มี
ทัศนียภาพที่สวยงามและ
เป็นระเบียบเรียบร้อย

มีเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง
จานวน 4 เครื่อง

19,000
(2 เครื่อง)

-

19,000
(2 เครื่อง)

-

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการ
ปฏิบัติงาน

20

จัดซื้อเครื่อง
ตัดหญ้า
แบบข้อแข็ง
งานสุขาภิบาล
และสิ่งแวดล้อม
แขวงศรีวิชัย

เพื่อใช้ในการดูแลรักษา
ความสะอาดภายในสุสาน
ในเขตแขวงศรีวิชัยให้มี
ทัศนียภาพที่สวยงามและ
เป็นระเบียบเรียบร้อย

มีเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง
จานวน 2 เครื่อง

-

19,000

-

-

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการ
ปฏิบัติงาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานสุขาภิบาล
และสิ่งแวดล้อม
แขวงศรีวิชัย

งานสุขาภิบาล
และสิ่งแวดล้อม
แขวงเม็งราย

งานสุขาภิบาล
และสิ่งแวดล้อม
แขวงศรีวิชัย

แบบ ผ.02

-3/14ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

21

จัดซื้อเครื่อง
ตัดหญ้า
แบบข้อแข็ง
งานสุขาภิบาล
และสิ่งแวดล้อม
แขวงกาวิละ

เพื่อใช้ในการดูแลรักษา
ความสะอาดภายในสุสาน
ในเขตแขวงกาวิละให้มี
ทัศนียภาพที่สวยงามและ
เป็นระเบียบเรียบร้อย

มีเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง
จานวน 3 เครื่อง

22

จัดซื้อเครื่อง
ตัดหญ้า
แบบข้อแข็ง
งานสุขาภิบาล
และสิ่งแวดล้อม
แขวงนครพิงค์

เพื่อใช้ในการดูแลรักษา
ความสะอาดภายในสุสาน
ในเขตแขวงนครพิงค์ให้มี
ทัศนียภาพที่สวยงามและ
เป็นระเบียบเรียบร้อย

มีเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง
จานวน 3 เครื่อง

รวม

22 โครงการ

-

-

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
28,500

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการ
ปฏิบัติงาน

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

สุสานในเขต
แขวงกาวิละมี
ทัศนียภาพที่
สวยงามและเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
สร้างความ
ประทับใจต่อ
ประชาชนที่มาใช้
บริการ
28,500
ร้อยละความ สุสานในเขต
พึงพอใจของ แขวงนครพิงค์มี
ประชาชน
ทัศนียภาพที่
ต่อการ
สวยงามและเป็น
ปฏิบัติงาน ระเบียบเรียบร้อย
สร้างความ
ประทับใจต่อ
ประชาชนที่มาใช้
บริการ
5,933,000 6,458,960 3,588,500 3,028,500 3,000,000
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานสุขาภิบาล
และสิ่งแวดล้อม
แขวงกาวิละ

งานสุขาภิบาล
และสิ่งแวดล้อม
แขวงนครพิงค์

-

-3/15-

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลนครเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1.6 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
2564
2565
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 ซ่อมบารุงไฟฟ้า
เพื่อซ่อมแซมและ
จ้างเหมาซ่อมบารุงไฟฟ้า
7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000
สาธารณะตาม
บารุงรักษาไฟฟ้า
สาธารณะตามถนนและ
ถนนสายต่างๆ
สาธารณะตามถนนและ
ซอยสายต่างๆ ภายในเขต
ภายในเขต
ซอยต่างๆ ภายในเขต
เทศบาลนครเชียงใหม่
เทศบาลนคร
เทศบาลฯ ให้มีแสงสว่าง
เชียงใหม่
ที่เพียงพอและทั่วถึง
2

ติดตั้งไฟฟ้าและ
ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะภายใน
เขตเทศบาลนคร
เชียงใหม่

-เพื่อให้มีไฟฟ้าสาธารณะ
เพียงพอและทั่วถึงต่อ
ความต้องการของ
ประชาชน
-เพื่อเป็นการอานวยความ
สะดวกและความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน

-อุดหนุนการไฟฟ้าในการ
ติดตั้งและขยายเขตระบบ
ไฟฟ้าสาธารณะภายในถนน
และซอย ในเขตเทศบาลนคร
เชียงใหม่
-อุดหนุนการไฟฟ้าในการ
ติดตั้งและขยายเขตระบบ
ไฟฟ้าสาธารณะภายใน
สวนสุขภาพบ้านเด่น

600,000

600,000

600,000

600,000

600,000

550,000

-

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการดาเนิน
โครงการ

ประชาชนและ
นักท่องเที่ยว
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

งานสถานที่และ
ไฟฟ้าสาธารณะ
ฝ่ายสาธารณูปโภค
ส่วนการโยธา
สานักการช่าง

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการดาเนิน
โครงการ

ประชาชนและ
นักท่องเที่ยว
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

งานสถานที่และ
ไฟฟ้าสาธารณะ
ฝ่ายสาธารณูปโภค
ส่วนการโยธา
สานักการช่าง

แบบ ผ.02

-3/16ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

3

ติดตั้งโคมไฟฟ้า
แสงสว่าง LED
ถนนอินทวโรรส
บริเวณด้านหน้า
วัดปราสาท

-เพื่อปรับปรุงระบบ
แสงสว่างให้ได้มาตรฐาน
-เพื่อเป็นการอานวยความ
สะดวกและความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่
ประชาชนและนักท่องเที่ยว

-ติดตั้งโคมไฟฟ้าถนนชนิด
หลอดโซเดี่ยม ขนาด 400
วัตต์
-ติดตั้งเสาไฟฟ้าชนิดเหล็ก
กลมเรียว
-ติดตั้งตู้พร้อมสวิทซ์ควบคุม
การเปิด-ปิด อัตโนมัติด้วย
แสงอาทิตย์
-ติดตั้งฐานเสาไฟฟ้าและ
สายไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์อื่น
ครบชุด

4

ติดตั้งโคมไฟฟ้า
แสงสว่าง LED
ถนนสามล้าน
บริเวณด้านหน้า
วัดพระสิงห์

-เพื่อปรับปรุงระบบ
แสงสว่างให้ได้มาตรฐาน
-เพื่อเป็นการอานวยความ
สะดวกและความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่
ประชาชนและนักท่องเที่ยว

-ติดตั้งโคมไฟฟ้าถนนชนิด
หลอดโซเดี่ยม ขนาด 400
วัตต์
-ติดตั้งเสาไฟฟ้าชนิดเหล็ก
กลมเรียว
-ติดตั้งตู้พร้อมสวิทซ์ควบคุม
การเปิด-ปิด อัตโนมัติด้วย
แสงอาทิตย์ พร้อมอุปกรณ์
ครบชุด
-ติดตั้งฐานเสาไฟฟ้าและ
สายไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์อื่น
ครบชุด

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
470,000

-

-

450,000

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการดาเนิน
โครงการ

ประชาชนและ
นักท่องเที่ยว
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

งานสถานที่และ
ไฟฟ้าสาธารณะ
ฝ่ายสาธารณูปโภค
ส่วนการโยธา
สานักการช่าง

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการดาเนิน
โครงการ

ประชาชนและ
นักท่องเที่ยว
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

งานสถานที่และ
ไฟฟ้าสาธารณะ
ฝ่ายสาธารณูปโภค
ส่วนการโยธา
สานักการช่าง

แบบ ผ.02

-3/17ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

5

ติดตั้งโคมไฟฟ้า
แสงสว่างถนน
วังสิงห์คา

-เพื่อปรับปรุงระบบ
แสงสว่างให้ได้มาตรฐาน
-เพื่อเป็นการอานวยความ
สะดวกและความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่
ประชาชนและนักท่องเที่ยว

-ติดตั้งโคมไฟฟ้าถนนชนิด
หลอดโซเดี่ยม ขนาด 150
วัตต์
-ติดตั้งเสาไฟฟ้าชนิดเหล็ก
กลมเรียว
-ติดตั้งตู้พร้อมสวิทซ์ควบคุม
การเปิด-ปิด อัตโนมัติด้วย
แสงอาทิตย์
-ติดตั้งฐานเสาไฟฟ้าและ
สายไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์อื่น
ครบชุด

6

ติดตั้งโคมไฟฟ้า
แสงสว่างถนน
ราชภาคินัย

-เพื่อปรับปรุงระบบ
แสงสว่างให้ได้มาตรฐาน
-เพื่อเป็นการอานวยความ
สะดวกและความ
ปลอดภัย ในชีวิตและ
ทรัพย์สินให้แก่ประชาชน
และนักท่องเที่ยว

-ติดตั้งโคมไฟฟ้าถนนชนิด ใช้
หลอดโซเดี่ยม ขนาด 150
วัตต์
-ติดตั้งเสาไฟฟ้าชนิดเหล็ก
กลมเรียว
-ติดตั้งตู้พร้อมสวิทซ์ควบคุม
การเปิด-ปิด อัตโนมัติด้วย
แสงอาทิตย์
-ติดตั้งฐานเสาไฟฟ้าและ
สายไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์อื่น
ครบชุด

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
260,000

-

-

318,500

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการดาเนิน
โครงการ

ประชาชนและ
นักท่องเที่ยว
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

งานสถานที่และ
ไฟฟ้าสาธารณะ
ฝ่ายสาธารณูปโภค
ส่วนการโยธา
สานักการช่าง

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการดาเนิน
โครงการ

ประชาชนและ
นักท่องเที่ยว
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

งานสถานที่และ
ไฟฟ้าสาธารณะ
ฝ่ายสาธารณูปโภค
ส่วนการโยธา
สานักการช่าง

แบบ ผ.02

-3/18ที่
7

8

โครงการ
จัดซื้อและติดตั้ง
โคมไฟฟ้าแสง
สว่างสาธารณะ
เพิ่มเติม

ปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้าและแสง
สว่างภายใน
สวนสาธารณะ
ล้านนา ร.9

วัตถุประสงค์
-เพื่อปรับปรุงระบบ
แสงสว่างให้ได้มาตรฐาน
-เพื่อเป็นการอานวยความ
สะดวกและความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่
ประชาชนและนักท่องเที่ยว

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

จัดซื้อและติดตั้งติดตั้งโคม
ไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ
เพิ่มเติมในจุดที่แสงสว่างไม่
เพียงพอ ภายในถนน และ
ซอยในเขตเทศบาลฯ โดย
-จัดซื้อโคมไฟฟ้าชนิดหลอด
ฟลูออเรสเซนต์ ขนาด
2x36 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์
อื่นครบชุด จานวน 51 ชุด
-จัดซื้อโคมไฟฟ้าชนิดหลอด
โซเดียม ขนาด 150 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์อื่นครบชุด
จานวน 14 ชุด
-จัดซื้อโคมไฟฟ้าชนิดหลอด
โซเดียม ขนาด 250 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์อื่นครบชุด
จานวน 5 ชุด
-เพื่อปรับปรุงระบบ
-ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสง
แสงสว่างให้ได้มาตรฐาน สว่างบริเวณสวนสาธารณะ
-เพื่อเป็นการอานวยความ ล้านนา ร.9 โดย
สะดวกและความปลอดภัย -ติดตั้งเสาโครงไฟฟ้าแสง
ในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ สว่าง LED
ประชาชนที่มาใช้บริการ
-ติดตั้งโคมไฟฟ้าชนิดหลอด
ภายในสวนสาธารณะ
LED แสงสีขาว
ล้านนา ร.9

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

-

45,600
(19 ชุด)

76,800
(32 ชุด)

-

-

-

39,000
(6 ชุด)

52,000
(8 ชุด)

-

-

-

-

55,000
(5 ชุด)

-

-

-

6,300,000

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการดาเนิน
โครงการ

ประชาชนและ
นักท่องเที่ยว
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

งานสถานที่และ
ไฟฟ้าสาธารณะ
ฝ่ายสาธารณูปโภค
ส่วนการโยธา
สานักการช่าง

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการดาเนิน
โครงการ

ประชาชนที่มาใช้
บริการภายใน
สวนสาธารณะ
ล้านนา ร.9 ได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

งานเรือนเพาะชา
และขยายพันธุ์
ฝ่ายสวนสาธารณะ
ส่วนการโยธา
สานักการช่าง

แบบ ผ.02

-3/192561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)

-ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสง
สว่างบริเวณสวนสาธารณะ
กาญจนาภิเษก โดย
-ติดตั้งเสาโครงไฟฟ้าแสง
สว่าง LED
-ติดตั้งโคมไฟฟ้าชนิดหลอด
LED แสงสีขาว

-

2,000,000

-

-

2565
(บาท)
-

-เพื่อปรับปรุงระบบ
แสงสว่างให้ได้มาตรฐาน
-เพื่อเป็นการอานวยความ
สะดวกและความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่
ประชาชนที่มาใช้บริการ
ภายในสวนสาธารณะ
หนองบวกหาด

ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสง
สว่างบริเวณสวนสาธารณะ
หนองบวกหาด โดย
-ติดตั้งเสาโครงไฟฟ้าแสง
สว่าง LED
-ติดตั้งโคมไฟฟ้าชนิดหลอด
LED แสงสีขาว

-

-

3,000,000

-

-เพื่อใช้ในการบรรทุก
อุปกรณ์ เครื่องมือ วัสดุ
ต่างๆ ที่ใช้ในการซ่อมแซม
ไฟฟ้าสาธารณะที่ชารุด
และที่ประชาชนร้องเรียน
-เพื่อให้การแก้ไขปัญหา
ร้องเรียนเป็นไปด้วยความ
รวดเร็วทันเหตุการณ์

มีรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1
ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่
ต่ากว่า 2,400 ซีซี
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมี
ช่องว่างด้านหลังคนขับ
จานวน 1 คัน

715,000

-

-

-

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

9

ปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้าและแสง
สว่างภายใน
สวนสาธารณะ
กาญจนาภิเษก

-เพื่อปรับปรุงระบบ
แสงสว่างให้ได้มาตรฐาน
-เพื่อเป็นการอานวยความ
สะดวกและความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่
ประชาชนที่มาใช้บริการ
ภายในสวนสาธารณะ
กาญจนาภิเษก

10

ปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้าและแสง
สว่างภายใน
สวนสาธารณะ
หนองบวกหาด

11

จัดซื้อรถบรรทุก
(ดีเซล) ขนาด 1
ตัน แบบมีช่อง
ว่างด้านหลัง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการดาเนิน
โครงการ

ประชาชนที่มาใช้
บริการภายใน
สวนสาธารณะ
กาญจนาภิเษก
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

งานตกแต่งเมือง
และพื้นที่สาธารณะ
ฝ่ายสวนสาธารณะ
ส่วนการโยธา
สานักการช่าง

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการดาเนิน
โครงการ

ประชาชนที่มาใช้
บริการภายใน
สวนสาธารณะ
หนองบวกหาด
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

งานตกแต่งเมือง
และพื้นที่สาธารณะ
ฝ่ายสวนสาธารณะ
ส่วนการโยธา
สานักการช่าง

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการดาเนิน
โครงการ

-การซ่อมแซม
ไฟฟ้าสาธารณะ
เป็นไปอย่าง
รวดเร็วทัน
เหตุการณ์
-ประชนมีความ
พึงพอใจต่อการ
ปฏิบัติงาน

งานสถานที่และ
ไฟฟ้าสาธารณะ
ฝ่ายสาธารณูปโภค
ส่วนการโยธา
สานักการช่าง

แบบ ผ.02

-3/20เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

12

ก่อสร้างบ้านต้นไม้
บริเวณสนามเด็ก
เล่นภายใน
สวนสาธารณะ
หนองบวกหาด

-เพื่อเสริมสร้างจินตนาการ
ให้แก่เยาวชนที่เข้ามาใช้
พื้นที่สนามเด็กเล่นและ
เป็นจุดพักผ่อนให้กับ
ประชาชนที่นาบุตรหลาน
มาเล่นบริเวณสนามเด็กเล่น
-เพื่อพัฒนาสิ่งอานวย
ความสะดวกให้กับ
ประชาชนที่มาใช้บริการ
ภายในสวนสาธารณะ
หนองบวกหาด

ก่อสร้างบ้านต้นไม้ ขนาด
ไม่น้อยกว่า 30 ตร.ม.
จานวน 1 หลัง พร้อม
ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ
พื้นที่บ้านต้นไม้

13

ก่อสร้างห้องน้า
สาธารณะภายใน
สวนสาธารณะ
ล้านนา ร.9

-เพื่อก่อสร้างห้องน้า
สาธารณะไว้บริการ
ประชาชนที่มาใช้บริการ
สวนสาธารณะล้านนา ร.9
-เพื่อพัฒนาสิ่งอานวย
ความสะดวกให้กับ
ประชาชนที่มาใช้บริการ
ภายในสวนสาธารณะ
ล้านนา ร.9

ก่อสร้างห้องน้าอาคาร
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ประมาณ 4.80x 13.40 ม.
ประกอบด้วยห้องน้า จานวน
7 ห้อง แยกเป็น
-ห้องน้าชาย ขนาดประมาณ
1.20x1.60 ม. จานวน 3 ห้อง
-ห้องน้าหญิง ขนาดประมาณ
1.20x1.60 ม. จานวน 3
ห้อง.60 ม. จานวน 3 ห้อง
-ห้องน้าผู้พิการ ขนาด
ประมาณ 2.20x2.20 ม.
จานวน 1 ห้อง
ตามแบบแปลนเทศบาลฯ

1,000,000

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

-

600,000

-

-

-

2561
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการดาเนิน
โครงการ

สวนสาธารณะ
หนองบวกหาด
เป็นสถานที่
พักผ่อนของ
ประชาชนทุก
เพศทุกวัย

งานตกแต่งเมือง
และพื้นที่สาธารณะ
ฝ่ายสวนสาธารณะ
ส่วนการโยธา
สานักการช่าง

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการดาเนิน
โครงการ

-มีห้องน้าที่ได้
มาตรฐานบริการ
ประชาชนที่มาใช้
บริการภายใน
สวนสาธารณะ
ล้านนา ร.9
-ประชาชนที่มาใช้
บริการภายใน
สวนสาธารณะ
หนองบวกหาด
ได้รับความ
สะดวกสบาย

งานเรือนเพาะชา
และขยายพันธุ์
ฝ่ายสวนสาธารณะ
ส่วนการโยธา
สานักการช่าง

แบบ ผ.02

-3/21ที่

โครงการ

14

ติดตั้งเก้าอี้สนาม
เหล็กดัด

15

พัฒนาเส้นทาง
จักรยานและ
ทางเดินเท้า
บริเวณชุมชน
วัดเชียงมั่น

วัตถุประสงค์
เพื่อติดตั้งเก้าอี้สนาม
เหล็กดัดสาหรับอานวย
ความสะดวกให้กับ
ประชาชนและ
นักท่องเที่ยว

เพื่อประชุมหารูปแบบ
แนวทางในการพัฒนา
ชุมชนเชียงมั่นเขตพื้นที่
เมืองเก่าให้เป็นชุมชน
ต้นแบบด้านการใช้
จักรยาน และการเดิน
รวมถึงการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวชุมชนอย่าง
ยั่งยืน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ติดตั้งเก้าอี้สนามเหล็กดัด
ขนาด 145x60x65 ซม.
ชุบสังกะสีกันสนิม และมีฐาน
ยึดพื้นคอนกรีต ดังนี้
-ภายในสวนสาธารณะ
หนองบวกหาด จานวน
30 ตัว
-ภายในสวนสาธารณะ
ล้านนา ร.9 จานวน 50 ตัว
-ภายในสวนเจริญประเทศ
และสวนสัตตะมังคละ
จานวน 50 ตัว
-บริเวณรอบคูเมือง จานวน
50 ตัว
-ภายในสวนสาธารณะ
กาญจนาภิเษก จานวน
20 ตัว
-ภายในสวนสาธารณะ
บ้านเด่น จานวน 20 ตัว
-จัดประชุมหน่วยงานภาครัฐ
สถาบันการศึกษา เอกชน
ประชาชนในชุมชนเชียงมั่น
จานวนประมาณ 150 คน
-มีข้อเสนอแนะ/แนวทางการ
พัฒนาเส้นทางจักรยานและ
ทางเดินเท้าบริเวณชุมชนวัด
เชียงมั่น

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

-

300,000

-

-

-

-

500,000

-

-

-

-

500,000

-

-

-

-

-

500,000

-

-

-

-

200,000

-

-

-

-

-

200,000

-

-

90,000

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ ประชาชนและ
ฝ่ายสวนสาธารณะ
พึงพอใจของ นักท่องเที่ยวได้รับ ส่วนการโยธา
ประชาชน
ความสะดวก
สานักการช่าง
ต่อการดาเนิน
โครงการ

ร้อยละความ เทศบาลฯ มีชุมชน
พึงพอใจของ เชียงมั่นเป็นต้น
ประชาชนใน แบบด้านการใช้
พื้นที่ต่อการ จักรยานและการ
ดาเนินโครงการ เดินภายในเขต
พื้นที่เมืองเก่า

งานคุณภาพ
อากาศและเสียง
ส่วนช่าง
สุขาภิบาล
สานักการช่าง

แบบ ผ.02

-3/22ที่

โครงการ

16

ซ่อมแซมบารุง
รักษาถนนและ
สะพานที่ชารุด
เสียหายในเขต
เทศบาลนคร
เชียงใหม่

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
2561
2562
2563
2564
2565
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการดาเนิน
โครงการ

-เพื่อบารุงรักษาถนนและ
สะพานในเขตเทศบาลให้
ให้อยู่ในสภาพที่ดี
-เพื่อเป็นการอานวยความ
สะดวกและความปลอดภัย
ให้แก่ประชาชนและ
นักท่องเที่ยวในการ
สัญจรไป-มา
จัดซื้อรถไสผิวถนน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ซ่อมแซมถนนที่ชารุดให้
อยู่ในสภาพที่ดี

ซ่อมแซมบารุงรักษาถนน
และสะพานในเขตเทศบาล
นครเชียงใหม่

มีรถไสผิวถนน ชนิด
ตีนตะขาบ 4 ล้อ เครื่องยนต์
ดีเซล มีกาลัง เครื่องยนต์ไม่
น้อยกว่า 320 แรงม้า
จานวน 2 คัน

-

18

จัดซื้อรถเกลี่ยดิน

เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ซ่อมแซมถนนที่ชารุดให้
อยู่ในสภาพที่ดี

มีรถเกลี่ยดิน ขนาด 150
แรงม้า จานวน 1 คัน

-

-

19

จัดซื้อเครื่อง
ตบดิน
ส่วนการโยธา
สานักการช่าง

เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ซ่อมแซมถนนที่ชารุดให้
อยู่ในสภาพที่ดี

มีเครื่องตบดินขนาดแรงตบ
ไม่น้อยกว่า 7 ตัน จานวน
2 เครื่อง

70,000

-

17

24,000,000 24,000,000
(1 คัน)
(1 คัน)

-

-

7,500,000

-

-

-

-

-

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนและ
นักท่องเที่ยว
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรไป-มา

งานบารุงรักษา
ทางและสะพาน
ฝ่ายสาธารณูปโภค
ส่วนการโยธา
สานักการช่าง

ถนนได้รับการ
ซ่อมแซมบารุง
รักษาให้อยู่ใน
สภาพเรียบร้อย
และใช้งานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
ร้อยละความ ถนนได้รับการ
พึงพอใจของ ซ่อมแซมบารุง
ประชาชนต่อ รักษาให้อยู่ใน
การปฏิบัติงาน สภาพเรียบร้อย
และใช้งานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
ร้อยละความ ถนนได้รับการ
พึงพอใจของ ซ่อมแซมบารุง
ประชาชนต่อ รักษาให้อยู่ใน
การปฏิบัติงาน สภาพเรียบร้อย
และใช้งานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

งานบารุงรักษา
ทางและสะพาน
ฝ่ายสาธารณูปโภค
ส่วนการโยธา
สานักการช่าง

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการ
ปฏิบัติงาน

งานบารุงรักษา
ทางและสะพาน
ฝ่ายสาธารณูปโภค
ส่วนการโยธา
สานักการช่าง
งานบารุงรักษา
ทางและสะพาน
ฝ่ายสาธารณูปโภค
ส่วนการโยธา
สานักการช่าง

แบบ ผ.02

-3/232561
(บาท)
42,000

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

21,000

-

-

-

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน

มีรถยนต์บรรทุกพร้อมชุด
สเปรย์ยางชนิด 6 ล้อ
เครื่องยนต์ดีเซลมีกาลัง
แรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า
130 แรงม้า จานวน 1 คัน

6,000,000

-

-

-

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน

เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ซ่อมแซมถนนที่ชารุดให้
อยู่ในสภาพที่ดี

มีรถยนต์บรรทุกพร้อมชุด
สเปรย์ยางชนิด 6 ล้อ
เครื่องยนต์ดีเซลมีกาลัง
แรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า
130 แรงม้า จานวน 1 คัน

-

-

6,000,000

-

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน

เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ซ่อมแซมถนนที่ชารุดให้
อยู่ในสภาพที่ดี

มีรถบดแบบล้อเหล็กเรียบ
ชนิด 2 ล้อ จานวน 1 คัน

-

3,950,000

-

-

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

20

จัดซื้อเครื่อง
ตบดิน
แขวงนครพิงค์

เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ซ่อมแซมถนนที่ชารุดให้
อยู่ในสภาพที่ดี

มีเครื่องตบดิน จานวน 2
เครื่อง

21

จัดซื้อเครื่อง
ตบดิน
แขวงเม็งราย

เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ซ่อมแซมถนนที่ชารุดให้
อยู่ในสภาพที่ดี

มีเครื่องตบดิน จานวน 1
เครื่อง

22

จัดซื้อรถยนต์
บรรทุกพร้อม
ชุดสเปรย์ยาง
ชนิด 6 ล้อ
แขวงกาวิละ

เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ซ่อมแซมถนนที่ชารุดให้
อยู่ในสภาพที่ดี

23

จัดซื้อรถยนต์
บรรทุกพร้อมชุด
สเปรย์ยางชนิด
6 ล้อ งานช่าง
แขวงนครพิงค์

24

จัดซื้อรถบดแบบ
ล้อเหล็กเรียบ
ชนิด 2 ล้อ

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน

ถนนได้รับการ
ซ่อมแซมบารุง
รักษาให้อยู่ใน
สภาพเรียบร้อย
และใช้งานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
ถนนได้รับการ
ซ่อมแซมบารุง
รักษาให้อยู่ใน
สภาพเรียบร้อย
และใช้งานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
ถนนได้รับการ
ซ่อมแซมบารุง
รักษาให้อยู่ใน
สภาพเรียบร้อย
และใช้งานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
ถนนได้รับการ
ซ่อมแซมบารุง
รักษาให้อยู่ใน
สภาพเรียบร้อย
และใช้งานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
ถนนได้รับการ
ซ่อมแซมบารุง
รักษาให้อยู่ใน
สภาพเรียบร้อย
และใช้งานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานช่าง
แขวงนครพิงค์

งานช่าง
แขวงเม็งราย

งานช่าง
แขวงกาวิละ

งานช่าง
แขวงนครพิงค์

งานช่าง
แขวงเม็งราย

แบบ ผ.02

-3/242561
(บาท)
-

2562
(บาท)
100,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

มีเครื่องสกัดคอนกรีต ขนาด
ไม่น้อยกว่า 1,130 วัตต์
จานวน 1 เครื่อง

-

25,000

-

-

-

เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ซ่อมแซมถนนที่ชารุดให้
อยู่ในสภาพที่ดี

มีเครื่องเจาะคอนกรีต
จานวน 1 เครื่อง

-

45,000

-

-

-

เพื่อใช้ในการซ่อมแซมสิ่ง
สาธารณะประโยชน์ต่างๆ
ที่ชารุดและที่ประชาชน
ร้องเรียนให้อยู่ในสภาพ
ที่ดี

มีเครื่องตัดคอนกรีตขนาดใบ
ตัด 14 นิ้ว พร้อมใบตัด
จานวน 1 เครื่อง

-

-

31,500

-

-

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

25

จัดซื้อเครื่อง
สกัดคอนกรีต
ชนิดไฟฟ้า

เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ซ่อมแซมถนนที่ชารุดให้
อยู่ในสภาพที่ดี

มีเครื่องสกัดคอนกรีตชนิด
ไฟฟ้าที่มีระบบป้องกันการ
สั่นสะเทือนของเครื่อง
ควบคุมความเร็วด้วยระบบ
ไฟฟ้า จานวน 2 เครื่อง

26

จัดซื้อเครื่อง
สกัดคอนกรีต

เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ซ่อมแซมถนนที่ชารุดให้
อยู่ในสภาพที่ดี

27

จัดซื้อเครื่อง
เจาะคอนกรีต

28

จัดซื้อเครื่อง
ตัดคอนกรีต

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ถนนได้รับการ
ซ่อมแซมบารุง
รักษาให้อยู่ใน
สภาพเรียบร้อย
และใช้งานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
ร้อยละความ ถนนได้รับการ
พึงพอใจของ ซ่อมแซมบารุง
ประชาชนต่อ รักษาให้อยู่ใน
การปฏิบัติงาน สภาพเรียบร้อย
และใช้งานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
ร้อยละความ ถนนได้รับการ
พึงพอใจของ ซ่อมแซมบารุง
ประชาชนต่อ รักษาให้อยู่ใน
การปฏิบัติงาน สภาพเรียบร้อย
และใช้งานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
ร้อยละความ สิ่งสาธารณะ
พึงพอใจของ ประโยชน์ต่างๆ
ประชาชนต่อ ได้รับการซ่อมแซม
การปฏิบัติงาน บารุงรักษาให้อยู่
ในสภาพเรียบร้อย
และใช้งานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
ฝ่ายสาธารณูปโภค
ส่วนการโยธา
สานักการช่าง

งานช่าง
แขวงกาวิละ

งานช่าง
แขวงเม็งราย

งานช่าง
แขวงนครพิงค์

แบบ ผ.02

-3/25ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
80,000

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

29

จัดซื้อเครื่อง
สกัดไฟฟ้า

เพื่อใช้ในการซ่อมแซมสิ่ง
สาธารณะประโยชน์ต่างๆ
ที่ชารุดและที่ประชาชน
ร้องเรียนให้อยู่ในสภาพ
ที่ดี

มีเครื่องสกัดไฟฟ้า น้าหนัก
12 กก. จานวน 2 เครื่อง ๆ
ละ 40,000 บาท

30

จัดซื้อเครื่อง
สกัดทาลาย

เพื่อใช้ในการซ่อมแซมสิ่ง
สาธารณะประโยชน์ต่างๆ
ที่ชารุดและที่ประชาชน
ร้องเรียนให้อยู่ในสภาพ
ที่ดี

มีเครื่องสกัดทาลาย ขนาด
น้าหนัก 5 กก. จานวน 1
เครื่อง

11,000

-

-

-

-

31

จัดซื้อรถดัมเปอร์
รถผสมปูน

เพื่อใช้ในการซ่อมแซมสิ่ง
สาธารณะประโยชน์ต่างๆ
ที่ชารุดและที่ประชาชน
ร้องเรียนให้อยู่ในสภาพ
ที่ดี

มีรถดัมเปอร์รถผสมปูน
จานวน 1 คัน

198,900

-

-

-

-

32

จัดซื้อรถกระดก
หน้า(ดั๊มเปอร์)
พร้อมหลังคา

เพื่อใช้ในการซ่อมแซมสิ่ง
สาธารณะประโยชน์ต่างๆ
ที่ชารุดและที่ประชาชน
ร้องเรียนให้อยู่ในสภาพ
ที่ดี

มีรถกระดกหน้า (ดั๊มเปอร์)
พร้อมหลังคา จานวน 2 คัน

-

-

220,000

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

สิ่งสาธารณะ
ประโยชน์ต่างๆ
ได้รับการซ่อมแซม
บารุงรักษาให้อยู่
ในสภาพเรียบร้อย
และใช้งานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
ร้อยละความ สิ่งสาธารณะ
พึงพอใจของ ประโยชน์ต่างๆ
ประชาชนต่อ ได้รับการซ่อมแซม
การปฏิบัติงาน บารุงรักษาให้อยู่
ในสภาพเรียบร้อย
และใช้งานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
ร้อยละความ สิ่งสาธารณะ
พึงพอใจของ ประโยชน์ต่างๆ
ประชาชนต่อ ได้รับการซ่อมแซม
การปฏิบัติงาน บารุงรักษาให้อยู่
ในสภาพเรียบร้อย
และใช้งานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
ร้อยละความ สิ่งสาธารณะ
พึงพอใจของ ประโยชน์ต่างๆ
ประชาชนต่อ ได้รับการซ่อมแซม
การปฏิบัติงาน บารุงรักษาให้อยู่
ในสภาพเรียบร้อย
และใช้งานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานช่าง
แขวงนครพิงค์

งานช่าง
แขวงเม็งราย

งานช่าง
แขวงศรีวิชัย

งานช่าง
แขวงเม็งราย

แบบ ผ.02

-3/262561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
3,300,000

มีรถเข็นปูนกระบะปั้ม แบบ
2 ล้อ จานวน 2 คัน

-

5,000

-

-

-

เพื่อใช้ในการซ่อมแซมสิ่ง
สาธารณะประโยชน์ต่างๆ
ที่ชารุดและที่ประชาชน
ร้องเรียนให้อยู่ในสภาพ
ที่ดี

มีรถเข็นปูนกระบะปั้ม แบบ
2 ล้อ จานวน 2 คัน

-

5,000

-

-

-

เพื่อใช้ในการซ่อมแซมสิ่ง
สาธารณะประโยชน์ต่างๆ
ที่ชารุดและที่ประชาชน
ร้องเรียนให้อยู่ในสภาพ
ที่ดี

มีคีมตัดเหล็ก ขนาดความ
ยาว 42 นิ้ว จานวน 2 อัน

7,000

-

-

-

-

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

33

จัดซื้อรถตักหน้า
ขุดหลังชนิด
ขับเคลื่อน 4 ล้อ

เพื่อใช้ในการซ่อมแซมสิ่ง
สาธารณะประโยชน์ต่างๆ
ที่ชารุดและที่ประชาชน
ร้องเรียนให้อยู่ในสภาพ
ที่ดี

มีรถตักหน้าขุดหลัง ชนิด
ขับเคลื่อน 4 ล้อ จานวน 1
คัน

34

จัดซื้อรถเข็นปูน
กระบะปั้ม แบบ
2 ล้อ งานช่าง
แขวงเม็งราย

เพื่อใช้ในการซ่อมแซมสิ่ง
สาธารณะประโยชน์ต่างๆ
ที่ชารุดและที่ประชาชน
ร้องเรียนให้อยู่ในสภาพ
ที่ดี

35

จัดซื้อรถเข็นปูน
กระบะปั้ม แบบ
2 ล้อ งานช่าง
แขวงศรีวิชัย

36

จัดซื้อคีมตัดเหล็ก

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

สิ่งสาธารณะ
ประโยชน์ต่างๆ
ได้รับการซ่อมแซม
บารุงรักษาให้อยู่
ในสภาพเรียบร้อย
และใช้งานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
ร้อยละความ สิ่งสาธารณะ
พึงพอใจของ ประโยชน์ต่างๆ
ประชาชนต่อ ได้รับการซ่อมแซม
การปฏิบัติงาน บารุงรักษาให้อยู่
ในสภาพเรียบร้อย
และใช้งานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
ร้อยละความ สิ่งสาธารณะ
พึงพอใจของ ประโยชน์ต่างๆ
ประชาชนต่อ ได้รับการซ่อมแซม
การปฏิบัติงาน บารุงรักษาให้อยู่
ในสภาพเรียบร้อย
และใช้งานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
ร้อยละความ สิ่งสาธารณะ
พึงพอใจของ ประโยชน์ต่างๆ
ประชาชนต่อ ได้รับการซ่อมแซม
การปฏิบัติงาน บารุงรักษาให้อยู่
ในสภาพเรียบร้อย
และใช้งานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานช่าง
แขวงกาวิละ

งานช่าง
แขวงเม็งราย

งานช่าง
แขวงศรีวิชัย

งานช่าง
แขวงเม็งราย

แบบ ผ.02

-3/272561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
13,000

เพื่อใช้ในการซ่อมแซมสิ่ง มีเครื่องตัดเหล็กไฟฟ้า ขนาด
สาธารณะประโยชน์ต่างๆ 14 นิ้ว จานวน 1 เครื่อง
ที่ชารุดและที่ประชาชน
ร้องเรียนให้อยู่ในสภาพที่ดี

-

-

9,000

-

-

จัดซื้อเลื่อยยนต์
งานช่าง
แขวงศรีวิชัย

เพื่อใช้ในการซ่อมแซมสิ่ง มีเลื่อยยนต์ จานวน 1 เครื่อง
สาธารณะประโยชน์ต่างๆ
ที่ชารุดและที่ประชาชน
ร้องเรียนให้อยู่ในสภาพที่ดี

-

-

10,000

-

-

จัดซื้อเลื่อยยนต์
งานรักษา
ความสะอาด
แขวงศรีวิชัย

เพื่อใช้ในการตัดแต่งกิ่งไม้
ต้นไม้บริเวณที่สาธารณะ
ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

-

-

20,000

-

-

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

37

จัดซื้อกรรไกร
ตัดเหล็ก

เพื่อใช้ในการซ่อมแซมสิ่ง มีกรรไกรตัดเหล็ก ขนาด 42
สาธารณะประโยชน์ต่างๆ นิว้ จานวน 2 อัน
ที่ชารุดและที่ประชาชน
ร้องเรียนให้อยู่ในสภาพที่ดี

38

จัดซื้อเครื่องตัด
เหล็กไฟฟ้า

39

40

มีเลื่อยยนต์ จานวน 2 เครื่อง

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

สิ่งสาธารณะ
ประโยชน์ต่างๆ
ได้รับการซ่อมแซม
บารุงรักษาให้อยู่
ในสภาพเรียบร้อย
และใช้งานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
ร้อยละความ สิ่งสาธารณะ
พึงพอใจของ ประโยชน์ต่างๆ
ประชาชนต่อ ได้รับการซ่อมแซม
การปฏิบัติงาน บารุงรักษาให้อยู่
ในสภาพเรียบร้อย
และใช้งานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
ร้อยละความ สิ่งสาธารณะ
พึงพอใจของ ประโยชน์ต่างๆ
ประชาชนต่อ ได้รับการซ่อมแซม
การปฏิบัติงาน บารุงรักษาให้อยู่
ในสภาพเรียบร้อย
และใช้งานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
ร้อยละความ ถนนและพื้นที่
พึงพอใจของ สาธารณะมีความ
ประชาชนต่อ สะอาดและเป็น
การ
ระเบียบเรียบร้อย
ปฏิบัติงาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานช่าง
แขวงนครพิงค์

งานช่าง
แขวงนครพิงค์

งานช่าง
แขวงศรีวิชัย

งานรักษา
ความสะอาด
แขวงศรีวิชัย

แบบ ผ.02

-3/28ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
10,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

41

จัดซื้อเลื่อยยนต์
งานช่าง
แขวงนครพิงค์

เพื่อใช้ในการซ่อมแซมสิ่ง มีเลื่อยยนต์ จานวน 1 เครื่อง
สาธารณะประโยชน์ต่างๆ
ที่ชารุดและที่ประชาชน
ร้องเรียนให้อยู่ในสภาพที่ดี

42

จัดซื้อเลื่อยยนต์
งานรักษา
ความสะอาด
แขวงนครพิงค์

เพื่อใช้ในการตัดแต่งกิ่งไม้
ต้นไม้บริเวณที่สาธารณะ
ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

มีเลื่อยยนต์ จานวน 1 เครื่อง

-

-

10,000

-

-

43

จัดซื้อเลื่อยยนต์
งานช่าง
แขวงเม็งราย

เพื่อใช้ในการซ่อมแซมสิ่ง มีเลื่อยยนต์ จานวน 1 เครื่อง
สาธารณะประโยชน์ต่างๆ
ที่ชารุดและที่ประชาชน
ร้องเรียนให้อยู่ในสภาพที่ดี

-

-

10,000

-

-

44

จัดซื้อเลื่อยยนต์
งานรักษา
ความสะอาด
แขวงเม็งราย
จัดซื้อเลื่อยฉลุ
ไฟฟ้า

เพื่อใช้ในการตัดแต่งกิ่งไม้
ต้นไม้บริเวณที่สาธารณะ
ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

20,000
(2 เครื่อง)

-

20,000
(2 เครื่อง)

-

-

3,900

-

-

-

-

45

มีเลื่อยยนต์ จานวน 4 เครื่อง

เพื่อใช้ในการซ่อมแซมสิ่ง มีเลื่อยฉลุไฟฟ้า จานวน 1
สาธารณะประโยชน์ต่างๆ เครือ่ ง
ที่ชารุดและที่ประชาชน
ร้องเรียนให้อยู่ในสภาพที่ดี

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน

สิ่งสาธารณะ
ประโยชน์ต่างๆ
ได้รับการซ่อมแซม
บารุงรักษาให้อยู่
ในสภาพเรียบร้อย
และใช้งานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
ถนนและพื้นที่
สาธารณะมีความ
สะอาดและเป็น
ระเบียบเรียบร้อย

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การ
ปฏิบัติงาน
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน

สิ่งสาธารณะ
ประโยชน์ต่างๆ
ได้รับการซ่อมแซม
บารุงรักษาให้อยู่
ในสภาพเรียบร้อย
และใช้งานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
ร้อยละความ ถนนและพื้นที่
พึงพอใจของ สาธารณะมีความ
ประชาชนต่อ สะอาดและเป็น
การปฏิบัติงาน ระเบียบเรียบร้อย
ร้อยละความ สิ่งสาธารณะ
พึงพอใจของ ประโยชน์ต่างๆ
ประชาชนต่อ ได้รับการซ่อมแซม
การปฏิบัติงาน บารุงรักษาให้อยู่
ในสภาพเรียบร้อย
และใช้งานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานช่าง
แขวงนครพิงค์

งานรักษา
ความสะอาด
แขวงนครพิงค์
งานช่าง
แขวงเม็งราย

งานรักษา
ความสะอาด
แขวงเม็งราย
งานช่าง
แขวงเม็งราย

แบบ ผ.02

-3/292561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
5,600

เพื่อใช้ในการซ่อมแซมสิ่ง มีแท่นตัดไฟเบอร์ จานวน 1
สาธารณะประโยชน์ต่างๆ เครือ่ ง
ที่ชารุดและที่ประชาชน
ร้องเรียนให้อยู่ในสภาพที่ดี

-

7,500

-

-

-

จัดซื้อกบไฟฟ้า

เพื่อใช้ในการซ่อมแซมสิ่ง มีกบไฟฟ้า จานวน 1 เครื่อง
สาธารณะประโยชน์ต่างๆ
ที่ชารุดและที่ประชาชน
ร้องเรียนให้อยู่ในสภาพที่ดี

-

14,000

-

-

-

จัดซื้อปืนลมยิง
ตะปูขนาด 3 นิ้ว

เพื่อใช้ในการซ่อมแซมสิ่ง มีปืนลมยิงตะปูขนาด 3 นิ้ว
สาธารณะประโยชน์ต่างๆ จานวน 1 ตัว
ที่ชารุดและที่ประชาชน
ร้องเรียนให้อยู่ในสภาพที่ดี

-

3,500

-

-

-

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

46

จัดซื้อเลื่อย
วงเดือนไฟฟ้า
แบบมือถือ

เพื่อใช้ในการซ่อมแซมสิ่ง มีเลื่อยวงเดือนไฟฟ้าแบบมือ
สาธารณะประโยชน์ต่างๆ ถือ ขนาด 8 นิ้ว จานวน 1
ที่ชารุดและที่ประชาชน
เครื่อง
ร้องเรียนให้อยู่ในสภาพที่ดี

47

จัดซื้อแท่นตัดไฟ
เบอร์

48

49

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

สิ่งสาธารณะ
ประโยชน์ต่างๆ
ได้รับการซ่อมแซม
บารุงรักษาให้อยู่
ในสภาพเรียบร้อย
และใช้งานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
ร้อยละความ สิ่งสาธารณะ
พึงพอใจของ ประโยชน์ต่างๆ
ประชาชนต่อ ได้รับการซ่อมแซม
การปฏิบัติงาน บารุงรักษาให้อยู่
ในสภาพเรียบร้อย
และใช้งานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
ร้อยละความ สิ่งสาธารณะ
พึงพอใจของ ประโยชน์ต่างๆ
ประชาชนต่อ ได้รับการซ่อมแซม
การปฏิบัติงาน บารุงรักษาให้อยู่
ในสภาพเรียบร้อย
และใช้งานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
ร้อยละความ สิ่งสาธารณะ
พึงพอใจของ ประโยชน์ต่างๆ
ประชาชนต่อ ได้รับการซ่อมแซม
การปฏิบัติงาน บารุงรักษาให้อยู่
ในสภาพเรียบร้อย
และใช้งานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานช่าง
แขวงศรีวิชัย

งานช่าง
แขวงเม็งราย

งานช่าง
แขวงเม็งราย

งานช่าง
แขวงศรีวิชัย

แบบ ผ.02

-3/30ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใช้ในการซ่อมแซมสิ่ง มีเครื่องสว่านสกัดไฟฟ้า
สาธารณะประโยชน์ต่างๆ จานวน 1 เครื่อง
ที่ชารุดและที่ประชาชน
ร้องเรียนให้อยู่ในสภาพที่ดี

2561
(บาท)
29,500

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

50

จัดซื้อเครื่อง
สว่านสกัดไฟฟ้า

51

จัดซื้อสว่านโรตารี่ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมสิ่ง มีสว่านโรตารี่ จานวน 1
สาธารณะประโยชน์ต่างๆ เครือ่ ง
ที่ชารุดและที่ประชาชน
ร้องเรียนให้อยู่ในสภาพที่ดี

-

22,000

-

-

-

52

จัดซื้อสว่านโรตารี่ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมสิ่ง มีสว่านโรตารี่ ขนาด 780
ขนาด 780 วัตต์ สาธารณะประโยชน์ต่างๆ วัตต์ จานวน 1 เครื่อง
แขวงเม็งราย
ที่ชารุดและที่ประชาชน
ร้องเรียนให้อยู่ในสภาพที่ดี

-

8,000

-

-

-

53

จัดซื้อสว่านโรตารี่ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมสิ่ง มีสว่านโรตารี่ ขนาด 780
ขนาด 780 วัตต์ สาธารณะประโยชน์ต่างๆ วัตต์ จานวน 1 เครื่อง
แขวงศรีวิชัย
ที่ชารุดและที่ประชาชน
ร้องเรียนให้อยู่ในสภาพที่ดี

-

-

-

8,000

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

สิ่งสาธารณะ
ประโยชน์ต่างๆ
ได้รับการซ่อมแซม
บารุงรักษาให้อยู่
ในสภาพเรียบร้อย
และใช้งานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
ร้อยละความ สิ่งสาธารณะ
พึงพอใจของ ประโยชน์ต่างๆ
ประชาชนต่อ ได้รับการซ่อมแซม
การปฏิบัติงาน บารุงรักษาให้อยู่
ในสภาพเรียบร้อย
และใช้งานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
ร้อยละความ สิ่งสาธารณะ
พึงพอใจของ ประโยชน์ต่างๆ
ประชาชนต่อ ได้รับการซ่อมแซม
การปฏิบัติงาน บารุงรักษาให้อยู่
ในสภาพเรียบร้อย
และใช้งานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
ร้อยละความ สิ่งสาธารณะ
พึงพอใจของ ประโยชน์ต่างๆ
ประชาชนต่อ ได้รับการซ่อมแซม
การปฏิบัติงาน บารุงรักษาให้อยู่
ในสภาพเรียบร้อย
และใช้งานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานช่าง
แขวงศรีวิชัย

งานช่าง
แขวงศรีวิชัย

งานช่าง
แขวงเม็งราย

งานช่าง
แขวงศรีวิชัย

แบบ ผ.02

-3/312561
(บาท)
-

2562
(บาท)
4,400

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

เพื่อใช้ในการซ่อมแซมสิ่ง มีสว่านไฟฟ้าไร้สาย ขนาด
สาธารณะประโยชน์ต่างๆ 3/8 นิ้ว จานวน 2 เครื่อง
ที่ชารุดและที่ประชาชน
ร้องเรียนให้อยู่ในสภาพที่ดี

-

-

14,000

-

-

จัดซื้อปั๊มน้าไฟฟ้า

เพื่อใช้ในการซ่อมแซมสิ่ง มีปั๊มน้าไฟฟ้า จานวน 1 เครื่อง
สาธารณะประโยชน์ต่างๆ
ที่ชารุดและที่ประชาชน
ร้องเรียนให้อยู่ในสภาพที่ดี

-

-

10,500

-

-

จัดซื้อปั้มลม

เพื่อใช้ในการซ่อมแซมสิ่ง มีปั้มลม ชนิด 2 สูบ แบบใช้
สาธารณะประโยชน์ต่างๆ สายพานความจุ 100 ลิตร
ที่ชารุดและที่ประชาชน
จานวน 1 เครื่อง
ร้องเรียนให้อยู่ในสภาพที่ดี

15,000

-

-

-

-

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

54

จัดซื้อสว่านไฟฟ้า
ขนาด 3/8 นิ้ว

เพื่อใช้ในการซ่อมแซมสิ่ง มีสว่านไฟฟ้า ขนาด 3/8 นิ้ว
สาธารณะประโยชน์ต่างๆ จานวน 2 เครื่อง
ที่ชารุดและที่ประชาชน
ร้องเรียนให้อยู่ในสภาพที่ดี

55

จัดซื้อสว่านไฟฟ้า
ไร้สาย

56

57

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

สิ่งสาธารณะ
ประโยชน์ต่างๆ
ได้รับการซ่อมแซม
บารุงรักษาให้อยู่
ในสภาพเรียบร้อย
และใช้งานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
ร้อยละความ สิ่งสาธารณะ
พึงพอใจของ ประโยชน์ต่างๆ
ประชาชนต่อ ได้รับการซ่อมแซม
การปฏิบัติงาน บารุงรักษาให้อยู่
ในสภาพเรียบร้อย
และใช้งานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
ร้อยละความ สิ่งสาธารณะ
พึงพอใจของ ประโยชน์ต่างๆ
ประชาชนต่อ ได้รับการซ่อมแซม
การปฏิบัติงาน บารุงรักษาให้อยู่
ในสภาพเรียบร้อย
และใช้งานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
ร้อยละความ สิ่งสาธารณะ
พึงพอใจของ ประโยชน์ต่างๆ
ประชาชนต่อ ได้รับการซ่อมแซม
การปฏิบัติงาน บารุงรักษาให้อยู่
ในสภาพเรียบร้อย
และใช้งานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานช่าง
แขวงเม็งราย

งานช่าง
แขวงนครพิงค์

งานช่าง
แขวงศรีวิชัย

งานช่าง
แขวงนครพิงค์

แบบ ผ.02

-3/32วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

58

จัดซื้อเครื่องเชื่อม
ระบบอินเวอร์เตอร์
งานช่าง
แขวงเม็งราย

เพื่อใช้ในการซ่อมแซมสิ่ง มีเครื่องเชื่อมระบบ
สาธารณะประโยชน์ต่างๆ อินเวอร์เตอร์
ที่ชารุดและที่ประชาชน
จานวน 1 เครื่อง
ร้องเรียนให้อยู่ในสภาพที่ดี

59

จัดซื้อเครื่องเชื่อม
ระบบอินเวอร์เตอร์
งานช่าง
แขวงศรีวิชัย

เพื่อใช้ในการซ่อมแซมสิ่ง มีเครื่องเชื่อมระบบ
สาธารณะประโยชน์ต่างๆ อินเวอร์เตอร์
ที่ชารุดและที่ประชาชน
จานวน 1 เครื่อง
ร้องเรียนให้อยู่ในสภาพที่ดี

60

จัดซื้อเครื่องเชื่อม
ไฟฟ้า

เพื่อใช้ในการซ่อมแซมสิ่ง
สาธารณะประโยชน์ต่างๆ
ที่ชารุดและที่ประชาชน
ร้องเรียนให้อยู่ในสภาพ
ที่ดี

61

จัดซื้อเครื่องเจีย/
ตัดแบบมือถือ
งานช่าง
แขวงนครพิงค์

เพื่อใช้ในการซ่อมแซมสิ่ง มีเครื่องเจีย/ตัดแบบมือถือ
สาธารณะประโยชน์ต่างๆ ขนาด 5 นิ้ว จานวน 2
ที่ชารุดและที่ประชาชน
เครือ่ ง
ร้องเรียนให้อยู่ในสภาพที่ดี

มีเครื่องเชื่อมไฟฟ้า
จานวน 1 เครื่อง

2561
(บาท)
16,000

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-

-

16,000

-

-

17,500

-

-

-

-

11,000

-

-

-

-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

สิ่งสาธารณะ
ประโยชน์ต่างๆ
ได้รับการซ่อมแซม
บารุงรักษาให้อยู่
ในสภาพเรียบร้อย
และใช้งานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
ร้อยละความ สิ่งสาธารณะ
พึงพอใจของ ประโยชน์ต่างๆ
ประชาชนต่อ ได้รับการซ่อมแซม
การปฏิบัติงาน บารุงรักษาให้อยู่
ในสภาพเรียบร้อย
และใช้งานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
ร้อยละความ สิ่งสาธารณะ
พึงพอใจของ ประโยชน์ต่างๆ
ประชาชนต่อ ได้รับการซ่อมแซม
การปฏิบัติงาน บารุงรักษาให้อยู่
ในสภาพเรียบร้อย
และใช้งานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
ร้อยละความ สิ่งสาธารณะ
พึงพอใจของ ประโยชน์ต่างๆ
ประชาชนต่อ ได้รับการซ่อมแซม
การปฏิบัติงาน บารุงรักษาให้อยู่
สภาพเรียบร้อย
และใช้งานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานช่าง
แขวงเม็งราย

งานช่าง
แขวงศรีวิชัย

งานช่าง
แขวงนครพิงค์

งานช่าง
แขวงนครพิงค์

แบบ ผ.02

-3/33วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

62

จัดซื้อเครื่องเจีย/
ตัดแบบมือถือ
งานช่าง
แขวงเม็งราย

เพื่อใช้ในการซ่อมแซมสิ่ง มีเครื่องเจีย/ตัดแบบมือถือ
สาธารณะประโยชน์ต่างๆ ขนาด 5 นิ้ว จานวน 2
ที่ชารุดและที่ประชาชน
เครือ่ ง
ร้องเรียนให้อยู่ในสภาพที่ดี

63

จัดซื้อเครื่องเจีย/
ตัดแบบมือถือ
งานช่าง
แขวงศรีวิชัย

64

65

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
5,500
(1 เครื่อง)

เพื่อใช้ในการซ่อมแซมสิ่ง มีเครื่องเจีย/ตัดแบบมือถือ
สาธารณะประโยชน์ต่างๆ ขนาด 5 นิ้ว จานวน 1
ที่ชารุดและที่ประชาชน
เครือ่ ง
ร้องเรียนให้อยู่ในสภาพที่ดี

-

-

จัดซื้อเครื่องขัด
กระดาษทราย
แบบไฟฟ้า

เพื่อใช้ในการซ่อมแซมสิ่ง มีเครื่องขัดกระดาษทราย
สาธารณะประโยชน์ต่างๆ แบบไฟฟ้า จานวน 1 เครื่อง
ที่ชารุดและที่ประชาชน
ร้องเรียนให้อยู่ในสภาพที่ดี

13,000

จัดซื้อตู้ชาร์ต
แบตเตอรี่

เพื่อใช้ในการซ่อมแซมสิ่ง มีตู้ชาร์ตแบตเตอรี่ จานวน 1
สาธารณะประโยชน์ต่างๆ เครือ่ ง
ที่ชารุดและที่ประชาชน
ร้องเรียนให้อยู่ในสภาพที่ดี

10,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
5,500
(1 เครื่อง)

2565
(บาท)
-

5,500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

สิ่งสาธารณะ
ประโยชน์ต่างๆ
ได้รับการซ่อมแซม
บารุงรักษาให้อยู่
สภาพเรียบร้อย
และใช้งานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
ร้อยละความ สิ่งสาธารณะ
พึงพอใจของ ประโยชน์ต่างๆ
ประชาชนต่อ ได้รับการซ่อมแซม
การปฏิบัติงาน บารุงรักษาให้อยู่
สภาพเรียบร้อย
และใช้งานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
ร้อยละความ สิ่งสาธารณะ
พึงพอใจของ ประโยชน์ต่างๆ
ประชาชนต่อ ได้รับการซ่อมแซม
การปฏิบัติงาน บารุงรักษาให้อยู่
ในสภาพเรียบร้อย
และใช้งานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
ร้อยละความ สิ่งสาธารณะ
พึงพอใจของ ประโยชน์ต่างๆ
ประชาชนต่อ ได้รับการซ่อมแซม
การปฏิบัติงาน บารุงรักษาให้อยู่
ในสภาพเรียบร้อย
และใช้งานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานช่าง
แขวงเม็งราย

งานช่าง
แขวงศรีวิชัย

งานช่าง
แขวงเม็งราย

งานช่าง
แขวงเม็งราย

แบบ ผ.02

-3/34ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใช้ในการซ่อมแซมสิ่ง มีเครื่องสูบน้ามัน จานวน 1
สาธารณะประโยชน์ต่างๆ เครือ่ ง
ที่ชารุดและที่ประชาชน
ร้องเรียนให้อยู่ในสภาพที่ดี

2561
(บาท)
4,000

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

66

จัดซื้อเครื่อง
สูบน้ามัน

67

จัดซื้อนั่งร้านเหล็ก เพื่อใช้ในการซ่อมแซมสิ่ง มีนั่งร้านเหล็ก สูง 1.7 ม.
สาธารณะประโยชน์ต่างๆ จานวน 10 ชุด
ที่ชารุดและที่ประชาชน
ร้องเรียนให้อยู่ในสภาพที่ดี

-

27,500

-

-

-

68

จัดซื้อเครื่องวัด
ระยะแบบเลเซอร์

เพื่อใช้ในการซ่อมแซมสิ่ง มีเครื่องวัดระยะแบบเลเซอร์
สาธารณะประโยชน์ต่างๆ วัดระยะทางได้ 80 เมตร
ที่ชารุดและที่ประชาชน
จานวน 1 เครื่อง
ร้องเรียนให้อยู่ในสภาพที่ดี

-

-

8,000

-

-

69

จัดซื้อเครื่อง
กาเนิดไฟฟ้า

เพื่อใช้ในการซ่อมแซมสิ่ง มีเครื่องกาเนิดไฟฟ้า ขนาด
สาธารณะประโยชน์ต่างๆ 5 กิโลวัตต์ จานวน 1 เครื่อง
ที่ชารุดและที่ประชาชน
ร้องเรียนให้อยู่ในสภาพที่ดี

57,500

-

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

สิ่งสาธารณะ
ประโยชน์ต่างๆ
ได้รับการซ่อมแซม
บารุงรักษาให้อยู่
ในสภาพเรียบร้อย
และใช้งานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
ร้อยละความ สิ่งสาธารณะ
พึงพอใจของ ประโยชน์ต่างๆ
ประชาชนต่อ ได้รับการซ่อมแซม
การปฏิบัติงาน บารุงรักษาให้อยู่
ในสภาพเรียบร้อย
และใช้งานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
ร้อยละความ สิ่งสาธารณะ
พึงพอใจของ ประโยชน์ต่างๆ
ประชาชนต่อ ได้รับการซ่อมแซม
การปฏิบัติงาน บารุงรักษาให้อยู่
ในสภาพเรียบร้อย
และใช้งานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
ร้อยละความ สิ่งสาธารณะ
พึงพอใจของ ประโยชน์ต่างๆ
ประชาชนต่อ ได้รับการซ่อมแซม
การปฏิบัติงาน บารุงรักษาให้อยู่
ในสภาพเรียบร้อย
และใช้งานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานช่าง
แขวงเม็งราย

งานช่าง
แขวงศรีวิชัย

งานช่าง
แขวงเม็งราย

งานช่าง
แขวงศรีวิชัย

แบบ ผ.02

-3/352561
(บาท)
-

2562
(บาท)
160,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

มีเครื่องตัดสติ๊กเกอร์ จานวน
๑ เครื่อง

35,000

-

-

-

-

เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ในการ
ซ่อมแซมป้ายถนน ซอย

มีเครื่องตัดสติ๊กเกอร์ จานวน
๑ เครื่อง

40,000

-

-

-

-

-เพื่อใช้ในการบรรทุก
อุปกรณ์ เครื่องมือ วัสดุ
ต่างๆ ที่ใช้ในการซ่อมแซม
ถนน และสิ่งสาธารณะ
ประโยชน์ที่ชารุดและที่
ประชาชนร้องเรียน
-เพื่อให้การแก้ไขปัญหา
ร้องเรียนเป็นไปด้วยความ
รวดเร็วทันเหตุการณ์

มีรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3
ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอก
สูบไม่ต่ากว่า 3,000 ซีซี
แบบกระบะเทท้ายจานวน
1 คัน

1,075,000

-

-

-

-

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

70

จัดซื้อเครื่อง
กาเนิดไฟฟ้าชนิด
เครื่องยนต์ดีเซล

เพื่อใช้ในการซ่อมแซมสิ่ง
สาธารณะประโยชน์ต่างๆ
ที่ชารุดและที่ประชาชน
ร้องเรียนให้อยู่ในสภาพที่ดี

มีเครื่องกาเนิดไฟฟ้า
ชนิดเครื่องยนต์ดีเซล
กระแสไฟฟ้าออก (RATED
OUTPUT) ไม่น้อยกว่า 10
KVA/ 10 KW จานวน 1
เครื่อง

71

จัดซื้อเครื่อง
ตัดสติ๊กเกอร์
แขวงเม็งราย

เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ในการ
ซ่อมแซมป้ายถนน ซอย

72

จัดซื้อเครื่อง
ตัดสติ๊กเกอร์
แขวงนครพิงค์

73

จัดซื้อรถบรรทุก
(ดีเซล) ขนาด 3
ตัน 6 ล้อ
แขวงกาวิละ

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

สิ่งสาธารณะ
ประโยชน์ต่างๆ
ได้รับการซ่อมแซม
บารุงรักษาให้อยู่
ในสภาพเรียบร้อย
และใช้งานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
ร้อยละความ ป้ายถนน ซอย
พึงพอใจของ ได้รับการซ่อมแซม
ประชาชนต่อ ให้อยู่ในสภาพ
การปฏิบัติงาน เรียบร้อย
ร้อยละความ ป้ายถนน ซอย
พึงพอใจของ ได้รับการซ่อมแซม
ประชาชนต่อ ให้อยู่ในสภาพ
การปฏิบัติงาน เรียบร้อย
ร้อยละความ การซ่อมแซมถนน
พึงพอใจของ และสิ่งสาธารณะ
ประชาชนต่อ ประโยชน์เป็นไป
การปฏิบัติงาน อย่างรวดเร็วทัน
เหตุการณ์

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
ฝ่ายสาธารณูปโภค
ส่วนการโยธา
สานักการช่าง

งานช่าง
แขวงเม็งราย
งานช่าง
แขวงนครพิงค์
งานช่าง
แขวงกาวิละ

แบบ ผ.02

-3/36ที่
74

75

76

โครงการ
จัดซื้อรถบรรทุก
(ดีเซล) ขนาด 3
ตัน 6 ล้อ
แขวงศรีวิชัย

วัตถุประสงค์

-เพื่อใช้ในการบรรทุก
อุปกรณ์ เครื่องมือ วัสดุ
ต่างๆ ที่ใช้ในการซ่อมแซม
ถนน และสิ่งสาธารณะ
ประโยชน์ที่ชารุดและที่
ประชาชนร้องเรียน
-เพื่อให้การแก้ไขปัญหา
ร้องเรียนเป็นไปด้วยความ
รวดเร็วทันเหตุการณ์
จัดซื้อรถบรรทุก -เพื่อใช้ในการบรรทุก
(ดีเซล) ขนาด 6 อุปกรณ์ เครื่องมือ วัสดุ
ตัน 6 ล้อ
ต่างๆ ที่ใช้ในการซ่อมแซม
งานช่าง
ถนน และสิ่งสาธารณะ
แขวงศรีวิชัย
ประโยชน์ที่ชารุดและที่
ประชาชนร้องเรียน
-เพื่อให้การแก้ไขปัญหา
ร้องเรียนเป็นไปด้วยความ
รวดเร็วทันเหตุการณ์
จัดซื้อรถบรรทุก -เพื่อใช้ในการบรรทุก
(ดีเซล) ขนาด 6 อุปกรณ์ เครื่องมือ วัสดุ
ตัน 6 ล้อ
ต่างๆ ที่ใช้ในการซ่อมแซม
ฝ่ายสาธารณูปโภค ถนน และสิ่งสาธารณะ
ส่วนการโยธา
ประโยชน์ที่ชารุดและที่
สานักการช่าง
ประชาชนร้องเรียน
-เพื่อให้การแก้ไขปัญหา
ร้องเรียนเป็นไปด้วยความ
รวดเร็วทันเหตุการณ์

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
1,075,000

มีรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6
ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอก
สูบไม่ต่ากว่า 6,000 ซีซี
แบบกระบะเทท้าย จานวน
1 คัน

1,980,000

-

-

-

มีรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6
ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอก
สูบไม่ต่ากว่า 6,000 ซีซี
แบบกระบะเทท้าย จานวน
2 คัน

-

-

3,960,000

-

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
มีรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3
ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอก
สูบไม่ต่ากว่า 3,000 ซีซี
แบบกระบะเทท้ายจานวน
1 คัน

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน

การซ่อมแซมถนน งานช่าง
และสิ่งสาธารณะ แขวงศรีวิชัย
ประโยชน์เป็นไป
อย่างรวดเร็วทัน
เหตุการณ์

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน

การซ่อมแซมถนน งานช่าง
และสิ่งสาธารณะ แขวงศรีวิชัย
ประโยชน์เป็นไป
อย่างรวดเร็วทัน
เหตุการณ์

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน

การซ่อมแซมถนน
และสิ่งสาธารณะ
ประโยชน์เป็นไป
อย่างรวดเร็วทัน
เหตุการณ์

งานบารุงรักษา
ทางและสะพาน
ฝ่ายสาธารณูปโภค
ส่วนการโยธา
สานักการช่าง

แบบ ผ.02

-3/37ที่

โครงการ

77

จัดซื้อรถบรรทุก
(ดีเซล) ขนาด 2
ตัน 6 ล้อ

78

79

วัตถุประสงค์

-เพื่อใช้ในการบรรทุก
อุปกรณ์ เครื่องมือ วัสดุ
ต่างๆ ที่ใช้ในการซ่อมแซม
ถนน และสิ่งสาธารณะ
ประโยชน์ที่ชารุดและที่
ประชาชนร้องเรียน
-เพื่อให้การแก้ไขปัญหา
ร้องเรียนเป็นไปด้วยความ
รวดเร็วทันเหตุการณ์
จัดซื้อรถบรรทุก -เพื่อใช้ในการบรรทุก
(ดีเซล) ขนาด
อุปกรณ์ เครื่องมือ วัสดุ
1 ตัน แบบ
ต่างๆ ที่ใช้ในการซ่อมแซม
ดับเบิ้ลแค็บ
ถนน และสิ่งสาธารณะ
ฝ่ายสาธารณูปโภค ประโยชน์ที่ชารุดและที่
สานักการช่าง
ประชาชนร้องเรียน
-เพื่อให้การแก้ไขปัญหา
ร้องเรียนเป็นไปด้วยความ
รวดเร็วทันเหตุการณ์
จัดซื้อรถกระบะ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมสิ่ง
บรรทุกขนาด
สาธารณะประโยชน์ต่างๆ
1 ตัน พร้อม
ที่ชารุดและที่ประชาชน
เครนติดตั้งบน
ร้องเรียนให้อยู่ในสภาพ
กระบะเหล็ก
ที่ดี

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

มีรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด
1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบ
ดับเบิ้ลแค็บ จานวน 1 คัน

-

-

868,000

-

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน

การซ่อมแซมถนน
และสิ่งสาธารณะ
ประโยชน์เป็นไป
อย่างรวดเร็วทัน
เหตุการณ์

มีรถกระบะบรรทุกขนาด
1 ตัน พร้อมเครนติดตั้งบน
กระบะเหล็ก จานวน 1 คัน

-

1,185,340

-

-

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน

สิ่งสาธารณะ
งานช่าง
ประโยชน์ต่างๆ
แขวงศรีวิชัย
ได้รับการซ่อมแซม
บารุงรักษาให้อยู่
ในสภาพเรียบร้อย
และใช้งานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
มีรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 2
ตัน 6 ล้อ จานวน 1 คัน

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
2565
(KPI)
(บาท)
1,350,000 ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

การซ่อมแซมถนน งานช่าง
และสิ่งสาธารณะ แขวงเม็งราย
ประโยชน์เป็นไป
อย่างรวดเร็วทัน
เหตุการณ์

งานบารุงรักษา
ทางและสะพาน
ฝ่ายสาธารณูปโภค
ส่วนการโยธา
สานักการช่าง

แบบ ผ.02

-3/38ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

80

จัดซื้อรถยนต์
บรรทุกเทท้าย
หางเหยี่ยว ชนิด
6 ล้อ งานช่าง
แขวงนครพิงค์

81

จัดซื้อรถยนต์
บรรทุกเทท้าย
หางเหยี่ยว
ชนิด 6 ล้อ
แขวงกาวิละ

82

จัดซื้อรถยนต์
บรรทุกเทท้าย
หางเหยี่ยว
ชนิด 6 ล้อ
แขวงเม็งราย

-เพื่อใช้ในการบรรทุก
อุปกรณ์ เครื่องมือ วัสดุ
ต่างๆ ที่ใช้ในการซ่อมแซม
ถนน และสิ่งสาธารณะ
ประโยชน์ที่ชารุดและที่
ประชาชนร้องเรียน
-เพื่อให้การแก้ไขปัญหา
ร้องเรียนเป็นไปด้วยความ
รวดเร็วทันเหตุการณ์
-เพื่อใช้ในการบรรทุก
อุปกรณ์ เครื่องมือ วัสดุ
ต่างๆ ที่ใช้ในการซ่อมแซม
ถนน และสิ่งสาธารณะ
ประโยชน์ที่ชารุดและที่
ประชาชนร้องเรียน
-เพื่อให้การแก้ไขปัญหา
ร้องเรียนเป็นไปด้วยความ
รวดเร็วทันเหตุการณ์
-เพื่อใช้ในการบรรทุก
อุปกรณ์ เครื่องมือ วัสดุ
ต่างๆ ที่ใช้ในการซ่อมแซม
ถนน และสิ่งสาธารณะ
ประโยชน์ที่ชารุดและที่
ประชาชนร้องเรียน
-เพื่อให้การแก้ไขปัญหา
ร้องเรียนเป็นไปด้วยความ
รวดเร็วทันเหตุการณ์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
มีรถบรรทุกเทท้ายหางเหยี่ยว 1,500,000
ชนิด 6 ล้อ จานวน 1 คัน

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน

การซ่อมแซมถนน งานช่าง
และสิ่งสาธารณะ แขวงนครพิงค์
ประโยชน์เป็นไป
อย่างรวดเร็วทัน
เหตุการณ์

มีรถบรรทุกเทท้ายหางเหยี่ยว
ชนิด 6 ล้อ จานวน 1 คัน

-

1,500,000

-

-

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน

การซ่อมแซมถนน งานช่าง
และสิ่งสาธารณะ แขวงกาวิละ
ประโยชน์เป็นไป
อย่างรวดเร็วทัน
เหตุการณ์

มีรถบรรทุกเทท้ายหางเหยี่ยว
ชนิด 6 ล้อ จานวน 1 คัน

-

1,500,000

-

-

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน

การซ่อมแซมถนน งานช่าง
และสิ่งสาธารณะ แขวงเม็งราย
ประโยชน์เป็นไป
อย่างรวดเร็วทัน
เหตุการณ์

แบบ ผ.02

-3/39ที่

โครงการ

83

จัดซื้อรถยนต์
บรรทุกเทท้าย
หางเหยี่ยว
ชนิด 6 ล้อ
แขวงศรีวิชัย

84

85

วัตถุประสงค์

-เพื่อใช้ในการบรรทุก
อุปกรณ์ เครื่องมือ วัสดุ
ต่างๆ ที่ใช้ในการซ่อมแซม
ถนน และสิ่งสาธารณะ
ประโยชน์ที่ชารุดและที่
ประชาชนร้องเรียน
-เพื่อให้การแก้ไขปัญหา
ร้องเรียนเป็นไปด้วยความ
รวดเร็วทันเหตุการณ์
ดูแลและบารุง
เพื่อดูแลและบารุงรักษา
รักษาระบบไฟ
ระบบสัญญาณไฟจราจร
จราจรและระบบ และระบบควบคุมการ
ควบคุมการจราจร จราจรให้สามารถใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

ปรับปรุงแนว
เดินสายเคเบิล
FIBER OPTIC
และอุปกรณ์
สาหรับกล้อง
โทรทัศน์วงจรปิด
(CCTV) แยก
อนุสาวรีย์สาม
กษัตริย์ถึงแยก
กลางเวียง

-เพื่อให้กล้องโทรทัศน์
วงจรปิด ( CCTV) ทางาน
ได้อย่างสมบูรณ์
-เพื่อทาให้การตรวจสภาพ
การจราจรเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
มีรถบรรทุกเทท้ายหางเหยี่ยว 1,500,000
ชนิด 6 ล้อ จานวน 1 คัน

-จ้างเหมาเอกชนดูแลและ
บารุง รักษาระบบควบคุม
การจราจรและสัญญาณไฟ
จราจรระบบ ATC
-จ้างเหมาเอกชนดูแลและ
บารุงรักษาระบบสัญญาณไฟ
จราจรทางข้าม
เดินสายเคเบิล FIBER
OPTIC สาหรับกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV) เชื่อมแยก
อนุสาวรีย์สามกษัตริย์กับ
แยกกลางเวียงผ่านถนน
จ่าบ้าน รวมระยะทาง
750 เมตร

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน

4,250,000 4,250,000 4,250,000 4,250,000 4,250,000 ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการดาเนิน
โครงการ

-

-

193,000

-

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการดาเนิน
โครงการ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

การซ่อมแซมถนน งานช่าง
และสิ่งสาธารณะ แขวงศรีวิชัย
ประโยชน์เป็นไป
อย่างรวดเร็วทัน
เหตุการณ์

ระบบสัญญาณ
ฝ่ายวิศวกรรมจราจร
ไฟจราจรและ
ส่วนการโยธา
ระบบควบคุม
สานักการช่าง
การจราจรสามารถ
ทางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
-ระบบกล้อง
ฝ่ายวิศวกรรมจราจร
โทรทัศน์วงจรปิด ส่วนการโยธา
CCTV สามรถ
สานักการช่าง
ทางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
-สามารถแก้ไข
ปัญหาการจราจร
บนท้องถนนได้
อย่ามีประสิทธิภาพ

แบบ ผ.02

-3/40เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
600,000

-

-

180,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

86

ติดตั้งขอบคันหิน
พร้อมบล๊อคปู
ถนนและราวกัน
อันตรายบริเวณ
เกาะกลางถนน

เพื่อจัดระเบียบการจราจร
ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
และเกิดความปลอดภัยใน
การใช้รถใช้ถนน

87

ทาสีตีเส้นเครื่อง
หมายจราจร

-เพื่อเตือนให้ผู้ใช้รถใช้ถนน จัดทาเครื่องหมายจราจรบน
ได้ถือปฏิบัติ
พืน้ ทาง ขอบทางภายในเขต
-เพื่อลดอุบัติเหตุบนท้อง เทศบาลนครเชียงใหม่
ถนน

2,300,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000 ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการดาเนิน
โครงการ

88

ติดตั้งป้ายเครื่อง
หมายจราจร

-เพื่อเตือนให้ผู้ใช้รถใช้ถนน
ได้ถือปฏิบัติ
-เพื่อลดอุบัติเหตุบนท้อง
ถนน

ติดตั้งป้ายเครื่องหมายจราจร
ชนิดป้ายเตือน ป้ายบังคับ
และอื่นๆ ที่เกี่ยวกับจราจร
ตามแบบมาตรฐาน

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการดาเนิน
โครงการ

89

เช่าพื้นที่เพื่อติดตั้ง เพื่อติดตั้งอุปกรณ์
อุปกรณ์โทรคมนาคม โทรคมนาคมระบบเชื่อม
ต่อสัญญาณระหว่างศูนย์
ควบคุมสัญญาณไฟจราจร
กับควบคุมตู้ควบคุม
บริเวณทางแยกระบบเช่า
คู่สายจาก
องค์การโทรศัพท์

เช่าพื้นที่สาหรับติดตั้ง
อุปกรณ์ระบบเช่าคู่
สายโทรศัพท์ บริเวณ
ศูนย์บริการโทรศัพท์ทีโอที
เชียงใหม่ 2, 3 และ4
จานวน 3 ชุมสาย/ปี

100,000

100,000

100,000

-

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการดาเนิน
โครงการ

-ติดตั้งขอบคันหินพร้อม
บล๊อคปูถนนและติดตั้ง
ราวกันอันตรายบริเวณ
ถนนสุเทพ
-ติดตั้งขอบคันหินพร้อม
บล๊อคปูถนนและติดตั้ง
ราวกันอันตรายบริเวณ
ถนนช้างคลาน (แยกระแกง)

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

-

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการดาเนิน
โครงการ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนผู้ใช้รถ ฝ่ายวิศวกรรมจราจร
ใช้ถนนได้รับความ ส่วนการโยธา
สะดวกในการ
สานักการช่าง
สัญจรและลดการ
เกิดอุบัติเหตุบน
ท้องถนน

ประชาชนผู้ใช้รถ
ใช้ถนนได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรและลดการ
เกิดอุบัติเหตุบน
ท้องถนน
ประชาชนผู้ใช้รถ
ใช้ถนนได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรและลดการ
เกิดอุบัติเหตุบน
ท้องถนน
-การจัดระเบียบ
การจราจรเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ
-ลดปัญหา
อุบัติเหตุบน
ท้องถนน

ฝ่ายวิศวกรรมจราจร
ส่วนการโยธา
สานักการช่าง

ฝ่ายวิศวกรรมจราจร
ส่วนการโยธา
สานักการช่าง

ฝ่ายวิศวกรรมจราจร
ส่วนการโยธา
สานักการช่าง

แบบ ผ.02

-3/41ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

90

เชื่อมโยงคู่สาย
สัญญาณโทรศัพท์
ระหว่างศูนย์
ควบคุมสัญญาณ
ไฟจราจรกับ
ตู้ควบคุมบริเวณ
ทางแยกต่างๆ
บารุงรักษา
ซ่อมแซมหม้อ
แปลงไฟฟ้า

เพื่อให้ระบบควบคุม
สัญญาณไฟจราจรทางาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

91

92

93

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เช่าคู่สายโทรศัพท์เชื่อมโยงคู่
สายสัญญาณระหว่างศูนย์
ควบคุมสัญญาณไฟจราจรกับ
ตู้ควบคุมระบบสัญญาณไฟ
จราจรบริเวณทางแยกต่างๆ
ภายในเทศบาลนครเชียงใหม่
จานวน 55 คู่สาย/ปี
-เพื่อจ้างเหมาดูแลและ
จ้างเหมาบารุงรักษาซ่อมแซม
บารุงรักษาหม้อแปลง
หม้อแปลงไฟฟ้าสาหรับจ่าย
ไฟฟ้าภายในอาคารศูนย์
กระแสไฟฟ้าภายในอาคาร
ควบคุมสัญญาณไฟจราจร ศูนย์ควบคุมสัญญาณไฟ
-เพื่อให้ระบบไฟฟ้าภายใน จราจรสามารถใช้งานได้
อาคารศูนย์ควบคุม
อย่างมีประสิทธิภาพ
สัญญาณไฟจราจร
สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ติดตั้งป้ายรถ
เพื่ออานวยความสะดวก ติดตั้งโครงข่ายแสดงการเดิน
ประจาทางแบบ ให้กับประชาชนและ
รถประจาทาง โดยจะแสดง
เชื่อมต่อโครงข่าย นักท่องเที่ยวที่ใช้รถ
สถานะการเข้าถึงจุดรับ
GPS แสดงสถานะ ประจาทางในการเดินทาง ผู้โดยสาร
รถประจาทาง
จัดซื้อรถบรรทุก เพื่อใช้ในการบรรทุก
(ดีเซล) ขนาด 1 อุปกรณ์ เครื่องมือ วัสดุ
ตัน แบบธรรมดา ต่างๆ ที่ใช้ในการปรับปรุง
ฝ่ายวิศวกรรมจราจร และซ่อมแซมเครื่องหมาย
สานักการช่าง
จราจรบนพื้นทางให้อยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งาน

มีรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด
1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบ
ธรรมดา จานวน 1 คัน

2561
(บาท)
800,000

2562
(บาท)
800,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
800,000

5,000

5,000

5,000

5,000

-

-

-

575,000

-

-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการดาเนิน
โครงการ

-การจัดระเบียบ ฝ่ายวิศวกรรมจราจร
การจราจรเป็นไป ส่วนการโยธา
อย่างมีประสิทธิภาพ สานักการช่าง
-ลดปัญหา
อุบัติเหตุบน
ท้องถนน

5,000

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการดาเนิน
โครงการ

-การจัดระเบียบ ฝ่ายวิศวกรรมจราจร
การจราจรเป็นไป ส่วนการโยธา
อย่างมีประสิทธิภาพ สานักการช่าง
-ลดปัญหา
อุบัติเหตุบน
ท้องถนน

4,200,000

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการดาเนิน
โครงการ

ฝ่ายวิศวกรรมจราจร
ส่วนการโยธา
สานักการช่าง

-

-

ประชาชนและ
นักท่องเที่ยวที่ใช้
รถประจาทางใน
การเดินทางได้รับ
ความสะดวก
มากขึ้น
ร้อยละความ การปรับปรุง
พึงพอใจของ และซ่อมแซม
ประชาชนต่อ เครื่องหมาย
การปฏิบัติงาน จราจรบนพื้นทาง
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ฝ่ายวิศวกรรมจราจร
ส่วนการโยธา
สานักการช่าง

แบบ ผ.02

-3/42ที่

โครงการ

94

จัดซื้อรถบรรทุก
ชนิด 6 ล้อ มี
ลิฟท์ยกของ
ท้ายกระบะ

95

ตกแต่งภูมิทัศน์
เมือง

96

97

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
2,500,000
(1 คัน)

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
2,500,000
(1 คัน)

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

เพื่อใช้ในการบรรทุก
อุปกรณ์ เครื่องมือ วัสดุ
ต่างๆ ที่ใช้ในการปรับปรุง
และซ่อมแซมเครื่องหมาย
จราจรบนพื้นทางให้อยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งาน
เพื่อปรับปรุงสภาพ
ภูมิทัศน์ภายในเขต
เทศบาลนครเชียงใหม่
ให้มีความสวยงามและ
เอื้ออานวยต่อบรรยากาศ
การท่องเที่ยวของเมือง

มีรถบรรทุก ชนิด 6 ล้อ มี
ลิฟท์ยกของท้ายกระบะ
จานวน 2 คัน

ตกแต่งเมืองเพื่อ
ต้อนรับเทศกาล
ประเพณีและ
วันสาคัญต่างๆ

เพื่อตกแต่งและสร้าง
ภูมิทัศน์เมืองให้มีความ
สวยงามและเอื้ออานวย
ต่อบรรยากาศการ
ท่องเที่ยวของเมือง
ในช่วงเทศกาล ประเพณี
และวันสาคัญต่างๆ

ตกแต่งเมืองเพื่อต้อนรับ
1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ร้อยละความ
เทศกาล ประเพณี และ
พึงพอใจของ
วันสาคัญต่างๆ ตามสถานที่ที่
ประชาชน
สาคัญภายในเขตเทศบาลฯ
ต่อการดาเนิน
โครงการ

สภาพภูมิทัศน์
ในเขตเทศบาลฯ
มีความสวยงาม
และเป็นที่
ประทับใจต่อ
ประชาชนและ
นักท่องเที่ยว
ที่มาเยือน

งานตกแต่งเมือง
และพื้นที่สาธารณะ
ฝ่ายสวนสาธารณะ
ส่วนการโยธา
สานักการช่าง

ตัดแต่งไม้ใหญ่
ภายในเขต
เทศบาลนคร
เชียงใหม่

เพื่อตัดแต่งต้นไม้ใหญ่ใน
เขตเทศบาลนครเชียงใหม่
ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
สวยงามและสร้างความ
ปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน

จ้างเหมาตัดแต่งกิ่งต้นยางนา
ถนนเชียงใหม่-ลาพูน และตัด
แต่งต้นไม้รอบคูเมือง ภายใน
สวน สาธารณะ และตาม
ถนนใหญ่และซอยต่างๆ

สภาพภูมิทัศน์
ในเขตเทศบาลฯ
มีความสวยงาม
เป็นระเบียบ
เรียบร้อยและเกิด
ความปลอดภัย
แก่ผู้ใช้รถใช้ถนน

งานตกแต่งเมือง
และพื้นที่สาธารณะ
ฝ่ายสวนสาธารณะ
ส่วนการโยธา
สานักการช่าง

จ้างเหมาตกแต่งภูมิทัศน์
เมืองบริเวณรอบคูเมือง
สวนสาธารณะ เกาะกลาง
ถนน ประตูเมือง ราวสะพาน
ต่างๆ ตามความเหมาะสม

การปรับปรุง
และซ่อมแซม
เครื่องหมาย
จราจรบนพื้นทาง
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 ร้อยละความ สภาพภูมิทัศน์
พึงพอใจของ ในเขตเทศบาลฯ
ประชาชน
มีความสวยงาม
ต่อการดาเนิน และเป็นที่
โครงการ
ประทับใจต่อ
ประชาชนและ
นักท่องเที่ยว
ที่มาเยือน

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการดาเนิน
โครงการ

ฝ่ายวิศวกรรมจราจร
ส่วนการโยธา
สานักการช่าง

งานตกแต่งเมือง
และพื้นที่สาธารณะ
ฝ่ายสวนสาธารณะ
ส่วนการโยธา
สานักการช่าง

แบบ ผ.02
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วัตถุประสงค์

98

ปรับปรุงภูมิทัศน์
สวนสาธารณะ
ล้านนา ร.9

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
สวนสาธารณะล้านนา ร.9
ให้มีความสวยงามและ
เหมาะสาหรับเป็นสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจและเป็น
สถานที่ออกกาลังกายของ
ประชาชน

99

จ้างเหมาแรงงาน
บุคคลภายนอกใน
การรักษาความ
สะอาดภายในเขต
แขวงนครพิงค์

เพื่อจ้างเหมาแรงงาน
ประชาชนในแขวง
นครพิงค์ดูแลรักษา
ความสะอาด ถนน ตรอก
ซอย สถานที่สาธารณะให้
มีความสะอาดและเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
100 จ้างเหมาแรงงาน เพื่อจ้างเหมาแรงงาน
บุคคลภายนอกใน ประชาชนในแขวงกาวิละ
การรักษาความ
ดูแลรักษาความสะอาด
สะอาดภายในเขต ถนน ตรอก ซอย สถานที่
แขวงกาวิละ
สาธารณะให้มีความ
สะอาดและเป็นระเบียบ
เรียบร้อย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
16,992,000

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ปรับปรุงภูมิทัศน์สวน
ร้อยละความ
สาธารณะล้านนา ร.9 โดย
พึงพอใจของ
-ก่อสร้างป้ายด้านหน้าสวน
ประชาชน
สวนสาธารณะล้านนา ร.9
ต่อการดาเนิน
-ก่อสร้างถนนลาดยาง
โครงการ
-ก่อสร้างฟุตบาท
-ก่อสร้างลานกิจกรรมที่ 1
-ก่อสร้างลานกิจกรรมที่ 2
-ก่อสร้างน้าพุ
-ก่อสร้างทางเดินต่างระดับ
-ก่อสร้างบันได
-จัดทาสวนหย่อม
-ปลูกต้นไม้ใหญ่
-ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
-ติดตั้งระบบสปริงเกอร์
สาหรับรดน้าต้นไม้
จ้างเหมาแรงงานประชาชน 8,541,000 8,541,000 8,541,000 8,541,000 8,541,000 ร้อยละความ
ในแขวงนครพิงค์ จานวน
พึงพอใจของ
78 คน
ประชาชน
ต่อการดาเนิน
โครงการ

สวนสาธารณะ
ล้านนา ร.9 มี
ความสวยงาม
เหมาะสาหรับ
เป็นสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ
และเป็นสถานที่
ออกกาลังกายของ
ประชาชน

งานเรือนเพาะชา
และขยายพันธุ์
ฝ่ายสวนสาธารณะ
ส่วนการโยธา
สานักการช่าง

ถนน ตรอก ซอย
และที่สาธารณะ
มีความสะอาด
และเป็นระเบียบ
เรียบร้อย

งานรักษา
ความสะอาด
แขวงนครพิงค์

จ้างเหมาแรงงานประชาชน
ในแขวงกาวิละ จานวน
60 คน

ถนน ตรอก ซอย
และที่สาธารณะ
มีความสะอาด
และเป็นระเบียบ
เรียบร้อย

งานรักษา
ความสะอาด
แขวงกาวิละ

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

6,570,000 6,570,000 6,570,000 6,570,000 6,570,000 ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการดาเนิน
โครงการ

แบบ ผ.02
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โครงการ
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101 จ้างเหมาแรงงาน
บุคคลภายนอกใน
การรักษาความ
สะอาดภายในเขต
แขวงเม็งราย

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
2561
2562
2563
2564
2565
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
9,855,000 9,855,000 9,855,000 9,855,000 9,855,000 ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการดาเนิน
โครงการ

ถนน ตรอก ซอย
และที่สาธารณะ
มีความสะอาด
และเป็นระเบียบ
เรียบร้อย

งานรักษา
ความสะอาด
แขวงเม็งราย

จ้างเหมาแรงงานประชาชน
ในแขวงศรีวิชัย จานวน
76 คน

8,322,000 8,322,000 8,322,000 8,322,000 8,322,000 ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการดาเนิน
โครงการ

ถนน ตรอก ซอย
และที่สาธารณะ
มีความสะอาด
และเป็นระเบียบ
เรียบร้อย

งานรักษา
ความสะอาด
แขวงศรีวิชัย

ถนนและพื้นที่
สาธารณะในเขต
แขวงศรีวิชัยมี
ความสะอาด
และเป็นระเบียบ
เรียบร้อย
ร้อยละความ ถนนและพื้นที่
พึงพอใจของ สาธารณะในเขต
ประชาชนต่อ แขวงศรีวิชัยมี
การปฏิบัติงาน ความสะอาด
และเป็นระเบียบ
เรียบร้อย

งานรักษา
ความสะอาด
แขวงเม็งราย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อจ้างเหมาแรงงาน
ประชาชนในแขวงเม็งราย
ดูแลรักษาความสะอาด
ถนน ตรอก ซอย สถานที่
สาธารณะให้มีความ
สะอาดและเป็นระเบียบ
เรียบร้อย
102 จ้างเหมาแรงงาน เพื่อจ้างเหมาแรงงาน
บุคคลภายนอกใน ประชาชนในแขวงศรีวิชัย
การรักษาความ
ดูแลรักษาความสะอาด
สะอาดภายในเขต ถนน ตรอก ซอย สถานที่
แขวงศรีวิชัย
สาธารณะให้มีความ
สะอาดและเป็นระเบียบ
เรียบร้อย
103 จัดซื้อรถบรรทุก เพื่อใช้ในการล้างทาความ
อเนกประสงค์
สะอาดถนนและสถานที
8,000 ลิตร
สาธารณะ
ชนิด 6 ล้อ

จ้างเหมาแรงงานประชาชน
ในแขวงเม็งราย จานวน
90 คน

มีรถบรรทุกอเนกประสงค์
8,000 ลิตร ชนิด 6 ล้อ
เครื่องยนต์ดีเซล มีกาลัง
สูงสุดไม่น้อยกว่า 240
แรงม้า จานวน 2 คัน

4,900,000
(1 คัน)

-

-

-

104 จัดซื้อรถบรรทุก
(ดีเซล) แบบ
บรรทุกน้า
ขนาดความจุน้า
ไม่น้อยกว่า
12,000 ลิตร

มีรถบรรทุก (ดีเซล) แบบ
บรรทุกน้า ขนาดความจุน้า
ไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร
จานวน 1 คัน

6,500,000

-

-

-

เพื่อใช้ในการล้างทาความ
สะอาดถนนและสถานที
สาธารณะ

4,900,000 ร้อยละความ
(1 คัน) พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน
-

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

งานรักษา
ความสะอาด
แขวงศรีวิชัย

แบบ ผ.02
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เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
5,000,000

2565
(บาท)
-

105 จัดซื้อรถบรรทุก
(ดีเซล) ขนาด 6
ตัน 6 ล้อ
แบบบรรทุกน้า
ขนาด 8,000
ลิตร
106 จัดซื้อรถกวาด
และดูดฝุ่นถนน

เพื่อใช้ในการล้างทาความ
สะอาดถนนและสถานที
สาธารณะ รวมถึงใช้ใน
การรดน้าต้นไม้และ
แจกจ่ายน้าเพื่อประโยชน์
อื่นๆ ให้แก่ประชาชน
-เพื่อใช้ทาความสะอาด
ถนนสายต่างๆ ในแขวง
ศรีวิชัย
-เพื่อลดปริมาณฝุ่นละออง
บนท้องถนน

มีรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด
6 ตัน 6 ล้อ แบบบรรทุกน้า
ขนาด 8,000 ลิตร จานวน
1 คัน
มีรถกวาดและดูดฝุ่นถนน
ชนิด 6 ล้อ ขนาดความจุ 5
ลูกบาศก์เมตร จานวน 1 คัน

-

-

-

15,000,000

-

107 จัดซื้อรถยนต์
ดูดฝุ่น

เพื่อใช้ในการดูดฝุ่นทราย
ตามถนน ซอยต่างๆ
ภายในแขวงนครพิงค์

มีรถยนต์ดูดฝุ่นขนาด 4 ลบ.ม.
โดยมีแปรงกวาดถนนตั้งไว้ใต้
ท้องรถ เป็นรถบรรทุกหน้า
สั้น 2 ประตู ชนิด 6 ล้อ
เครื่องยนต์ดีเซล ชุดอุปกรณ์
กวาดและดูดฝุ่นเป็นเครื่องยนต์
ดีเซลขนาด 4 สูบ 4 จังหวะ
ระบายความร้อนด้วยน้า
กาลังไม่น้อยกว่า 85 แรงม้า
จานวน 1 คัน

-

-

9,500,000

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ถนนและพื้นที่
สาธารณะในเขต
แขวงศรีวิชัยมี
ความสะอาด
และเป็นระเบียบ
เรียบร้อย
ร้อยละความ พื้นที่ถนน ตรอก
พึงพอใจของ ซอย และพื้นที่
ประชาชนต่อ สาธารณะในแขวง
การปฏิบัติงาน ศรีวิชัยมีความ
สะอาดและเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
-ปริมาณฝุ่น
ละอองบนท้อง
ถนนลดลง
ร้อยละความ -บาทวิถีและพื้นที่
พึงพอใจของ สาธารณะในแขวง
ประชาชนต่อ นครพิงค์มีความ
การปฏิบัติงาน สะอาดและเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
-ปริมาณฝุ่น
ละอองบนท้อง
ถนนลดลง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานช่าง
แขวงศรีวิชัย

งานรักษา
ความสะอาด
แขวงศรีวิชัย

งานรักษา
ความสะอาด
แขวงนครพิงค์

แบบ ผ.02

-3/46ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

108 จัดซื้อเครื่องกวาด
และดูดขยะแบบ
ขับเคลื่อนด้วย
ระบบไฟฟ้าพร้อม
อุปกรณ์

-เพื่อใช้ในการกวาดและ
ดูดฝุ่นละอองบนบาทวิถี
(ทางเท้า)และบริเวณที่
เครื่องยนต์ขนาดใหญ่ไม่
สามารถเข้าถึง
-เพื่อลดปริมาณฝุ่นละออง
บนท้องถนน

มีเครื่องกวาดและดูดขยะ
แบบขับเคลื่อนด้วยระบบ
ไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ จานวน
4 เครื่อง

109 จัดซื้อรถบรรทุก
(ดีเซล) ขนาด 2
ตัน 6 ล้อ แบบ
กระบะเทท้าย

เพื่อใช้ในการบรรทุก
เครื่องมืออุปกรณ์ในการ
พัฒนาพื้นที่แขวงเม็งราย
ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

มีรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด
2 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะ
เทท้าย จานวน 1 คัน

110 จัดซื้อรถเข็นของ
แบบพับได้

เพื่อใช้ในการขนวัสดุที่ใช้ มีรถเข็นของแบบพับได้
ในการปฏิบัติงานกวาด
จานวน 50 คัน
ใบไม้ตามถนน ตรอก ซอย
ในแขวงเม็งราย

111 จัดซื้อเครื่อง
ตัดหญ้าแบบ
ข้อแข็ง
งานรักษา
ความสะอาด
แขวงเม็งราย

เพื่อใช้ในการดูแลรักษา
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง
ความสะอาดพื้นที่
จานวน 4 เครื่อง
สาธารณะในแขวงเม็งราย
ให้มีทัศนียภาพที่สวยงาม
และเป็นระเบียบเรียบร้อย

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
2,200,000 2,200,000
(2 เครื่อง)
(2 เครื่อง)

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

1,500,000

-

-

-

-

-

-

60,000

-

-

19,000
(2 เครื่อง)

-

19,000
(2 เครื่อง)

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

-บาทวิถีและพื้นที่
สาธารณะในแขวง
เม็งรายมีความ
สะอาดและเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
-ปริมาณฝุ่น
ละอองบนท้อง
ถนนลดลง
ร้อยละความ -การปฏิบัติงาน
พึงพอใจของ เป็นไปด้วยความ
ประชาชนต่อ คล่องตัว
การปฏิบัติงาน -ทาให้ถนน ตรอก
ซอย ในแขวงเม็ง
รายมีความสะอาด
และเป็นระเบียบ
เรียบร้อย
ร้อยละความ -การปฏิบัติงาน
พึงพอใจของ เป็นไปด้วยความ
ประชาชนต่อ คล่องตัว
การปฏิบัติงาน -ทาให้ถนน ตรอก
ซอย ในแขวงเม็ง
รายมีความสะอาด
และเป็นระเบียบ
เรียบร้อย
ร้อยละความ พื้นที่สาธารณะใน
พึงพอใจของ แขวงเม็งรายมี
ประชาชนต่อ ความสะอาดและ
การปฏิบัติงาน เป็นระเบียบ
เรียบร้อย

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานรักษา
ความสะอาด
แขวงเม็งราย

งานรักษา
ความสะอาด
แขวงเม็งราย

งานรักษา
ความสะอาด
แขวงเม็งราย

งานรักษา
ความสะอาด
แขวงเม็งราย

แบบ ผ.02

-3/47ที่

โครงการ

112 จัดซื้อเครื่อง
ตัดหญ้าแบบ
ข้อแข็ง
งานช่าง
แขวงเม็งราย
113 จัดซื้อเครื่อง
ตัดหญ้าแบบ
ข้อแข็ง
งานรักษา
ความสะอาด
แขวงศรีวิชัย
114 จัดซื้อเครื่อง
ตัดหญ้าแบบ
ข้อแข็ง
งานรักษา
ความสะอาด
แขวงนครพิงค์
115 จัดซื้อเครื่อง
ตัดหญ้าแบบ
ข้อแข็ง
งานรักษา
ความสะอาด
แขวงกาวิละ
รวม 115 โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
9,500
(1 เครื่อง)

2562
(บาท)
19,000
(2 เครื่อง)

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

เพื่อใช้ในการดูแลรักษา
ความสะอาดพื้นที่
สาธารณะในแขวงเม็งราย
ให้มีทัศนียภาพที่สวยงาม
และเป็นระเบียบเรียบร้อย
เพื่อใช้ในการดูแลรักษา
ความสะอาดพื้นที่
สาธารณะในแขวงศรีวิชัย
ให้มีทัศนียภาพที่สวยงาม
และเป็นระเบียบเรียบร้อย

มีเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง
จานวน 3 เครื่อง

มีเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง
จานวน 4 เครื่อง

-

38,000

-

-

-

เพื่อใช้ในการดูแลรักษา
ความสะอาดพื้นที่
สาธารณะในแขวง
นครพิงค์ให้มีทัศนียภาพที่
สวยงามและเป็นระเบียบ
เรียบร้อย
เพื่อใช้ในการดูแลรักษา
ความสะอาดพื้นที่
สาธารณะในแขวงกาวิละ
ให้มีทัศนียภาพที่สวยงาม
และเป็นระเบียบเรียบร้อย

มีเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง
จานวน 2 เครื่อง

-

-

19,000

-

มีเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง
จานวน 5 เครื่อง

-

-

47,500

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

พื้นที่สาธารณะใน
แขวงเม็งรายมี
ความสะอาดและ
เป็นระเบียบ
เรียบร้อย
ร้อยละความ พื้นที่สาธารณะใน
พึงพอใจของ แขวงศรีวิชัยมี
ประชาชนต่อ ความสะอาดและ
การปฏิบัติงาน เป็นระเบียบ
เรียบร้อย

งานช่าง
แขวงเม็งราย

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน

พื้นที่สาธารณะใน
แขวงนครพิงค์มี
ความสะอาดและ
เป็นระเบียบ
เรียบร้อย

งานรักษา
ความสะอาด
แขวงนครพิงค์

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน

พื้นที่สาธารณะใน
แขวงกาวิละมี
ความสะอาดและ
เป็นระเบียบ
เรียบร้อย

งานรักษา
ความสะอาด
แขวงกาวิละ

-

-

93,868,800 105,852,340 128,149,900 108,048,500 68,193,000

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

งานรักษา
ความสะอาด
แขวงศรีวิชัย

-

-3/48รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลนครเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
2564
2565
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 ก่อสร้างถนนพร้อม -เพื่อแก้ไขผิวจราจรที่ไม่ได้ ก่อสร้างถนน คสล. หนา
655,000
ระบบระบายน้ํา มาตรฐาน
0.15 เมตร กว้างประมาณ
คสล.ถนนมูลเมือง -เพื่อป้องกันและแก้ไข
2.00-3.00 เมตร ความยาว
ซอย 1
ปัญหาน้ําท่วมขัง
ประมาณ 133 เมตร หรือมี
พื้นที่ดําเนินการ (ไม่รวมพื้นที่
ฝาบ่อพัก) ไม่น้อยกว่า 370
ตารางเมตร พร้อมก่อสร้าง
ระบบระบายน้ํา คสล. ขนาด
ปากรางกว้าง 0.50 เมตร
ความยาวประมาณ 133
เมตร ตามแบบแปลนของ
เทศบาลฯ
2 ก่อสร้างถนนพร้อม -เพื่อแก้ไขผิวจราจรที่ไม่ได้ ก่อสร้างถนน คสล. หนา
310,000
ระบบระบายน้ํา มาตรฐาน
0.15 เมตร กว้างประมาณ
คสล. ซอยข้าง
-เพื่อป้องกันและแก้ไข
1.30 เมตร ความยาว
วัดพวกเปีย
ปัญหาน้ําท่วมขัง
ประมาณ 75 เมตร หรือมี
พื้นที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า
97 ตารางเมตร พร้อม
ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล.
ขนาดปากรางกว้าง 0.25
เมตร ความยาวประมาณ
75 เมตร ตามแบบแปลน
ของเทศบาลฯ

แบบ ผ.02

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่ต่อ
การดําเนิน
โครงการ

-ถนนได้มาตรฐาน ส่วนออกแบบ
-การระบายน้ํามี และก่อสร้าง
ประสิทธิภาพและ สํานักการช่าง
ลดปัญหาปัญหา
น้ําท่วมขัง
-ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่ต่อ
การดําเนิน
โครงการ

-ถนนได้มาตรฐาน ส่วนออกแบบ
-การระบายน้ํามี และก่อสร้าง
ประสิทธิภาพและ สํานักการช่าง
ลดปัญหาปัญหา
น้ําท่วมขัง
-ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา

แบบ ผ.02

-3/49ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

3

ก่อสร้างถนนพร้อม
ระบบระบายน้ํา
ถนนเจริญประเทศ
ซอย 1

-เพื่อแก้ไขผิวจราจรที่ไม่ได้
มาตรฐาน
-เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้ําท่วมขัง

4

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ก่อสร้างถนน คสล.หนาเฉลี่ย
0.20 เมตร กว้างประมาณ
2.80-5.50 เมตร ความยาว
ประมาณ 193.00 เมตร
หรือมีพื้นที่ดําเนินการไม่น้อย
กว่า 811.00 ตารางเมตร
พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ํา
คสล. ขนาดปากรางกว้าง
0.50 เมตร ความยาวรวม
ไม่น้อยกว่า 193.00 เมตร
พร้อมปรับปรุงฝาบ่อพัก
คสล.จํานวน 20 ชุด ตาม
แบบแปลนของเทศบาลฯ
ก่อสร้างถนนพร้อม -เพื่อแก้ไขผิวจราจรที่ไม่ได้ ก่อสร้างถนน คสล. หนา
ระบบระบายน้ํา มาตรฐาน
0.20 เมตร กว้างประมาณ
คสล. ถนน 12
-เพื่อป้องกันและแก้ไข
3.00-5.00 เมตร ความยาว
สิงหา ซอย 1
ปัญหาน้ําท่วมขัง
ประมาณ 118 เมตร หรือ
พื้นที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า
427 ตารางเมตร พร้อม
ก่อสร้างต่อเสริมปากราง
ระบายน้ําเดิม ขนาดปากราง
กว้าง 0.25 เมตร ความยาว
รวมไม่น้อยกว่า 200 เมตร
และก่อสร้างรางระบายน้ํา
คสล.ขนาดปากรางกว้าง
0.25 เมตร ความยาวรวมไม่
น้อยกว่า 36.00 เมตร
ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ

2561
(บาท)
1,563,000

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

700,000

-

-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่ต่อ
การดําเนิน
โครงการ

-ถนนได้มาตรฐาน ส่วนออกแบบ
-การระบายน้ํามี และก่อสร้าง
ประสิทธิภาพและ สํานักการช่าง
ลดปัญหาปัญหา
น้ําท่วมขัง
-ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่ต่อ
การดําเนิน
โครงการ

-ถนนได้มาตรฐาน ส่วนออกแบบ
-การระบายน้ํามี และก่อสร้าง
ประสิทธิภาพและ สํานักการช่าง
ลดปัญหาปัญหา
น้ําท่วมขัง
-ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา

แบบ ผ.02

-3/50ที่
5

6

7

โครงการ

วัตถุประสงค์

ก่อสร้างถนน คสล. เพื่อแก้ไขผิวจราจรที่ไม่ได้
ถนนมนตรีเชื่อมต่อ มาตรฐาน
ถนนบํารุงราษฎร์
ซอย 4

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
606,000

ก่อสร้างถนน คสล. หนา
0.20 เมตร กว้างประมาณ
4.00 เมตร ความยาว
ประมาณ 189 เมตร หรือ
พื้นที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า
756 ตารางเมตร ตามแบบ
แปลนของเทศบาลฯ
ก่อสร้างถนน
-เพื่อแก้ไขผิวจราจรที่ไม่ได้ ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับ
4,870,000
พร้อมระบบ
มาตรฐาน
ผิวจราจรเดิม หนาเฉลี่ย
ระบายน้ํา
-เพื่อป้องกันและแก้ไข
0.05 เมตร กว้างประมาณ
ถนนเมืองสาตร
ปัญหาน้ําท่วมขัง
2.90-7.20 เมตร ความยาว
ประมาณ 609.00 เมตร
หรือคิดเป็นพื้นที่ดําเนินการ
ไม่น้อยกว่า 2,840 ตาราง
เมตร พร้อมก่อสร้างราง
ระบายน้ํา คสล. ขนาดปาก
รางกว้าง 0.50 เมตร ความ
ยาวรวมไม่น้อยกว่า
1,218.00 เมตร ตามแบบ
แปลนของเทศบาล
ก่อสร้างผิวจราจร -เพื่อแก้ไขผิวจราจรที่ไม่ได้ ก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติก 2,590,000
พร้อมระบบ
มาตรฐาน
คอนกรีตทับผิวยางเดิมขนาด
ระบายน้ํา
-เพื่อป้องกันและแก้ไข
พื้นที่ประมาณ 1,130
ถนนศิริธร ซอย 1 ปัญหาน้ําท่วมขัง
ตารางเมตร พร้อมก่อสร้าง
รางระบายน้ํา คสล.ปากราง
กว้าง 0.25 เมตร ยาว
ประมาณ 580 เมตร
ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

-

-

-

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่ต่อ
การดําเนิน
โครงการ

-ถนนได้มาตรฐาน ส่วนออกแบบ
-ประชาชนได้รับ และก่อสร้าง
ความสะดวกใน
สํานักการช่าง
การสัญจรไป-มา

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่ต่อ
การดําเนิน
โครงการ

-ถนนได้มาตรฐาน ส่วนออกแบบ
-การระบายน้ํามี และก่อสร้าง
ประสิทธิภาพและ สํานักการช่าง
ลดปัญหาปัญหา
น้ําท่วมขัง
-ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่ต่อ
การดําเนิน
โครงการ

-ถนนได้มาตรฐาน ส่วนออกแบบ
-การระบายน้ํามี และก่อสร้าง
ประสิทธิภาพและ สํานักการช่าง
ลดปัญหาปัญหา
น้ําท่วมขัง
-ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา

แบบ ผ.02

-3/51ที่

โครงการ

8

ก่อสร้างผิวจราจร
พร้อมระบบ
ระบายน้ํา
ถนนเทพารักษ์

9

ก่อสร้างผิวจราจร
พร้อมระบบ
ระบายน้ําถนน
โชตนา ซอย 8

10

ก่อสร้างผิวจราจร
พร้อมระบบ
ระบายน้ํา
ถนนกู่เต้า

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
-เพื่อแก้ไขผิวจราจรที่ไม่ได้ ก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติก 4,900,000
มาตรฐาน
คอนกรีตทับผิวยางเดิม
-เพื่อป้องกันและแก้ไข
ขนาดพื้นที่ประมาณ 2,560
ปัญหาน้ําท่วมขัง
ตารางเมตร พร้อมก่อสร้าง
รางระบายน้ํา คสล.ปากราง
กว้าง 0.50 เมตร ยาว
ประมาณ 940 เมตร ตาม
แบบแปลนของเทศบาลฯ
-เพื่อแก้ไขผิวจราจรที่ไม่ได้ ก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติก 1,500,000
มาตรฐาน
คอนกรีตทับผิวยางเดิม
-เพื่อป้องกันและแก้ไข
ขนาดพื้นที่ประมาณ 1,800
ปัญหาน้ําท่วมขัง
ตารางเมตร พร้อมก่อสร้าง
รางรับน้ําฝน คสล.ยาว
ประมาณ 730 เมตร ตาม
แบบแปลนของเทศบาลฯ
-เพื่อแก้ไขผิวจราจรที่ไม่ได้
มาตรฐาน
-เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้ําท่วมขัง

ก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติก 5,100,000
คอนกรีตทับผิวยางเดิม นาด
พื้นที่ประมาณ 2,790
ตารางเมตร พร้อมก่อสร้าง
รางระบายน้ํา คสล.ปากราง
กว้าง 0.50 เมตร ยาว
ประมาณ 890 เมตร ตาม
แบบแปลนของเทศบาลฯ

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

-

-

-

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่ต่อ
การดําเนิน
โครงการ

-

-

-

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่ต่อ
การดําเนิน
โครงการ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่ต่อ
การดําเนิน
โครงการ

-ถนนได้มาตรฐาน
-การระบายน้ํามี
ประสิทธิภาพและ
ลดปัญหาปัญหา
น้ําท่วมขัง
-ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา
-ถนนได้มาตรฐาน
-การระบายน้ํามี
ประสิทธิภาพและ
ลดปัญหาปัญหา
น้ําท่วมขัง
-ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา
-ถนนได้มาตรฐาน
-การระบายน้ํามี
ประสิทธิภาพและ
ลดปัญหาปัญหา
น้ําท่วมขัง
-ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
ส่วนออกแบบ
และก่อสร้าง
สํานักการช่าง

ส่วนออกแบบ
และก่อสร้าง
สํานักการช่าง

ส่วนออกแบบ
และก่อสร้าง
สํานักการช่าง

แบบ ผ.02

-3/52ที่
11

12

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
ก่อสร้างถนนพร้อม -เพื่อแก้ไขผิวจราจรที่ไม่ได้ ก่อสร้างถนน คสล.ความหนา 1,437,000
ระบบระบายน้ํา มาตรฐาน
เฉลี่ย 0.20 เมตร กว้าง
คสล. ถนนโชตนา -เพื่อป้องกันและแก้ไข
ประมาณ 6.00-8.00 เมตร
ซอย 26
ปัญหาน้ําท่วมขัง
ความยาวประมาณ 135.00
เมตร หรือมีพื้นที่ดําเนินการ
ไม่น้อยกว่า 950.00 ตาราง
เมตร พร้อมก่อสร้างราง
ระบายน้ํา คสล.ขนาดปาก
รางกว้าง 0.25 เมตร ความ
ยาวรวมไม่น้อยกว่า
135.00 เมตร และก่อสร้าง
กําแพง กันดิน คสล.ความ
ยาวรวมไม่น้อยกว่า 35.00
เมตร ตามแบบแปลน
เทศบาลฯ
ก่อสร้างปรับปรุง -เพื่อแก้ไขผิวจราจรที่ไม่ได้ ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกทับ 1,780,000
ถนนแอสฟัลท์ติก มาตรฐาน
ผิวทางเดิน หนา 0.05 ม.
พร้อมฝาบ่อพัก
-เพื่อป้องกันและแก้ไข
กว้างประมาณ 5.00-6.50 ม.
ถนนธารทอง
ปัญหาน้ําท่วมขัง
ความยาวประมาณ 520 ม.
หรือคิดเป็นพื้นที่ดําเนินการ
(ไม่รวมฝาบ่อพัก) ไม่น้อยกว่า
3,060 ตร.ม. พร้อมปรับปรุง
ฝาบ่อพัก ขนาด 1.24 x
1.24 ม. จํานวน 22 ฝา
ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

-

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่ต่อ
การดําเนิน
โครงการ

-ถนนได้มาตรฐาน ส่วนออกแบบ
-การระบายน้ํามี และก่อสร้าง
ประสิทธิภาพและ สํานักการช่าง
ลดปัญหาปัญหา
น้ําท่วมขัง
-ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่ต่อ
การดําเนิน
โครงการ

-ถนนได้มาตรฐาน ส่วนออกแบบ
-การระบายน้ํามี และก่อสร้าง
ประสิทธิภาพและ สํานักการช่าง
ลดปัญหาปัญหา
น้ําท่วมขัง
-ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา

แบบ ผ.02

-3/53ที่

โครงการ

13

ก่อสร้างถนน
พร้อมระบบ
ระบายน้ํา
ถนนซอยจุมพล

14

ก่อสร้างปรับปรุง
ถนนพร้อมระบบ
ระบายน้ํา คสล.
ถนนภายใน
หมู่บ้านระมิงค์
นิเวศน์

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
-เพื่อแก้ไขผิวจราจรที่ไม่ได้ ก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติก 3,300,000
มาตรฐาน
คอนกรีต ขนาดพื้นที่ประมาณ
-เพื่อป้องกันและแก้ไข
1,720 ตารางเมตรพร้อม
ปัญหาน้ําท่วมขัง
ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล.
ปากรางกว้าง 0.50 เมตร
ยาวประมาณ 620 เมตร
ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ
-เพื่อแก้ไขผิวจราจรที่ไม่ได้
มาตรฐาน
-เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้ําท่วมขัง

ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก
3,100,000
คอนกรีตผสมยางพาราทับผิว
ทางเดิมหนา 0.05 ม. ความ
กว้างประมาณ 4.00-5.00
เมตร ความยาวประมาณ
300 ม.หรือพื้นที่ดําเนินการ
ประมาณ 1,370 ตร.ม.
พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ํา
คสล. ขนาดปากรางกว้าง
0.50 ม. ทั้งสองข้างความ
ยาวรวมประมาณ 604 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

-

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่ต่อ
การดําเนิน
โครงการ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

-ถนนได้มาตรฐาน
-การระบายน้ํามี
ประสิทธิภาพและ
ลดปัญหาปัญหา
น้ําท่วมขัง
-ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา
ร้อยละความ -ถนนได้มาตรฐาน
พึงพอใจของ -การระบายน้ํามี
ประชาชน
ประสิทธิภาพและ
ในพื้นที่ต่อ ลดปัญหาปัญหา
การดําเนิน น้ําท่วมขัง
โครงการ
-ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
ส่วนออกแบบ
และก่อสร้าง
สํานักการช่าง

ส่วนออกแบบ
และก่อสร้าง
สํานักการช่าง

แบบ ผ.02

-3/54ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์
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ก่อสร้างถนน
พร้อมระบบ
ระบายน้ํา คสล.
ซอยรอบวัดธาตุคํา

-เพื่อแก้ไขผิวจราจรที่ไม่ได้
มาตรฐาน
-เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้ําท่วมขัง

16

ก่อสร้างถนน
พร้อมระบบ
ระบายน้ํา
คสล. ถนน
เจริญราษฎร์
ซอย 6

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ก่อสร้างถนน คสล. หนา
0.15 เมตร กว้างประมาณ
1.30 เมตร ความยาวประมาณ
150 เมตร หรือพื้นที่ดําเนิน
การไม่น้อยกว่า 195 ตาราง
เมตร พร้อมก่อสร้างราง
ระบายน้ํา คสล.ขนาดปาก
รางกว้าง 0.25 เมตร ความ
ยาวประมาณ 150 เมตร
ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ
-เพื่อแก้ไขผิวจราจรที่ไม่ได้ ก่อสร้างถนน คสล .หนา
มาตรฐาน
0.20 เมตร กว้างประมาณ
-เพื่อป้องกันและแก้ไข
3.00 เมตร ความยาวประมาณ
ปัญหาน้ําท่วมขัง
384 เมตร หรือพื้นที่ดําเนิน
การไม่น้อยกว่า 1,150
ตารางเมตร พร้อมก่อสร้าง
รางระบายน้ํา คสล. ขนาด
ปากรางกว้าง 0.25 เมตร
ทั้งสองข้าง ความยาวรวม
ประมาณ 764.00 เมตร
ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
640,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-

3,450,000

-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่ต่อ
การดําเนิน
โครงการ

-ถนนได้มาตรฐาน ส่วนออกแบบ
-การระบายน้ํามี และก่อสร้าง
ประสิทธิภาพและ สํานักการช่าง
ลดปัญหาปัญหา
น้ําท่วมขัง
-ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่ต่อ
การดําเนิน
โครงการ

-ถนนได้มาตรฐาน ส่วนออกแบบ
-การระบายน้ํามี และก่อสร้าง
ประสิทธิภาพและ สํานักการช่าง
ลดปัญหาปัญหา
น้ําท่วมขัง
-ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา

แบบ ผ.02

-3/55ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์
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ก่อสร้างปรับปรุง
ถนนแอสฟัลท์ติก
พร้อมระบบ
ระบายน้ํา คสล.
ถนนเจริญประเทศ
ซอย 2 เชื่อมต่อ
ซอย 4

-เพื่อแก้ไขผิวจราจรที่ไม่ได้
มาตรฐาน
-เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้ําท่วมขัง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตทับผิวทางเดิม หนา
0.05 เมตร กว้างประมาณ
1.00-4.00 เมตร ความยาว
ประมาณ 275 เมตร หรือ
พื้นที่ดําเนินการประมาณ
700 ตารางเมตร พร้อม
ก่อสร้างท่อระบายน้ํา คสล.
ขนาด ø 0.40 เมตร พร้อม
บ่อพักความยาวประมาณ
158 เมตร และก่อสร้างราง
ระบายน้ํา คสล. ขนาดปาก
รางกว้าง 0.25 เมตร ความ
ยาวประมาณ 148 เมตร
และซ่อมแซมคอนกรีตเสริม
เหล็กหลังท่อ หนา 0.10
เมตร พื้นที่ประมาณ 20.00
ตารางเมตร ตามแบบแปลน
ของเทศบาลฯ

2561
(บาท)
-

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
1,420,000
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่ต่อ
การดําเนิน
โครงการ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-ถนนได้มาตรฐาน ส่วนออกแบบ
-การระบายน้ํามี และก่อสร้าง
ประสิทธิภาพและ สํานักการช่าง
ลดปัญหาปัญหา
น้ําท่วมขัง
-ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา

แบบ ผ.02

-3/56ที่
18

19

20

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
ก่อสร้างถนนพร้อม -เพื่อแก้ไขผิวจราจรที่ไม่ได้ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ระบบระบายน้ํา มาตรฐาน
ความหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร
คสล. ถนน
-เพื่อป้องกันและแก้ไข
กว้างประมาณ 3.00-3.50 เมตร
พระปกเกล้า
ปัญหาน้ําท่วมขัง
ความยาวประมาณ 75 เมตร
ซอย 4 ข
หรือมีพื้นที่ดําเนินการไม่น้อย
กว่า 220ตารางเมตร พร้อม
ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล.
ขนาดปากรางกว้าง 0.025
เมตร ความยาวรวมไม่น้อย
กว่า 160 เมตร ตามแบบ
แปลนของเทศบาลฯ
ก่อสร้างผิวจราจร -เพื่อแก้ไขผิวจราจรที่ไม่ได้ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
พร้อมระบบ
มาตรฐาน
เหล็กความหนาเฉลี่ย 0.20
ระบายน้ําถนน
-เพื่อป้องกันและแก้ไข
เมตร กว้างประมาณ 3.10พัฒนาช้างเผือก
ปัญหาน้ําท่วมขัง
5.00 เมตร ความยาวประมาณ
ซอย 1
380 เมตร หรือมีพื้นที่ดําเนิน
การไม่น้อยกว่า 1,570 ตร.ม.
พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ํา
คสล.ขนาดปากรางกว้าง
0.25 เมตร ความยาวรวมไม่
น้อยกว่า 755 เมตร ตาม
แบบแปลนของเทศบาลฯ
ก่อสร้างระบบ
เพื่อป้องกันและแก้ไข
ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล.
ระบายน้ํา คสล. ปัญหาน้ําท่วมขัง
ขนาดปากรางกว้าง 0.50 ม.
ซอยหน้าหอพัก
ทั้งสองฝั่งความยาวรวม
เพิ่มคํา ถนน
ประมาณ 144 ม. พร้อม
ลําพูน ซอย 8
ซ่อมแซมผิวจราจร คสล. ข้าง
ราง ตามแบบแปลนของ
เทศบาลฯ

2562
(บาท)
900,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

4,200,000

-

-

560,000

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่ต่อ
การดําเนิน
โครงการ

-ถนนได้มาตรฐาน ส่วนออกแบบ
-การระบายน้ํามี และก่อสร้าง
ประสิทธิภาพและ สํานักการช่าง
ลดปัญหาปัญหา
น้ําท่วมขัง
-ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่ต่อ
การดําเนิน
โครงการ

-ถนนได้มาตรฐาน ส่วนออกแบบ
-การระบายน้ํามี และก่อสร้าง
ประสิทธิภาพและ สํานักการช่าง
ลดปัญหาปัญหา
น้ําท่วมขัง
-ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่ต่อ
การดําเนิน
โครงการ

-การระบายน้ํามี ส่วนออกแบบ
ประสิทธิภาพและ และก่อสร้าง
ลดปัญหาปัญหา สํานักการช่าง
น้ําท่วมขัง
-ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา

แบบ ผ.02

-3/57ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์
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ก่อสร้างถนนพร้อม
ระบบระบายน้ํา
คสล. ถนนลําพูน
ซอย 5

-เพื่อแก้ไขผิวจราจรที่ไม่ได้
มาตรฐาน
-เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้ําท่วมขัง

22

23

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ก่อสร้างถนน คสล. หนา
0.20 ม.ความกว้างประมาณ
2.00-2.50 ม. ความยาว
ประมาณ 178 ม. หรือพื้นที่
ดําเนินการประมาณ 500 ตร.
ม.พร้อมก่อสร้างรางระบาย
น้ํา คสล. ขนาดปากรางกว้าง
0.25 ม. ความยาวรวม
ประมาณ 350 ม. ตามแบบ
แปลนของเทศบาลฯ
ก่อสร้างถนนพร้อม -เพื่อแก้ไขผิวจราจรที่ไม่ได้ ก่อสร้างถนน คสล.หนา 0.20
ระบบระบายน้ํา มาตรฐาน
ม. กว้างประมาณ 3.00คสล. ถนนใจแก้ว -เพื่อป้องกันและแก้ไข
4.00 ม. ความยาวประมาณ
ซอย 6
ปัญหาน้ําท่วมขัง
200 ม.หรือพื้นที่ดําเนินการ
ประมาณ 750 ตร.ม.พร้อม
ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล.
ขนาดปากรางกว้าง 0.50 ม.
ความยาวรวมประมาณ 400 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ
ก่อสร้างปรับปรุง -เพื่อแก้ไขผิวจราจรที่ไม่ได้ ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก
ถนนแอสฟัลท์ติก มาตรฐาน
คอนกรีตทับผิวทางเดิม หนา
คอนกรีตพร้อม
-เพื่อป้องกันและแก้ไข
0.05 ม. กว้างประมาณ
ระบบระบายน้ํา ปัญหาน้ําท่วมขัง
2.50-3.50 ม. ความยาว
คสล. ถนน
ประมาณ 110 ม. หรือคิด
แก้วนวรัฐ ซอย 4
เป็นพื้นที่ดําเนินการประมาณ
(ตอนปลาย)
367 ตร.ม. พร้อมก่อสร้าง
ทางระบายน้ํา คสล. ขนาด
ปากรางกว้าง 0.50 ม.
ความยาวประมาณ 114 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ

2561
(บาท)
-

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
1,600,000
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่ต่อ
การดําเนิน
โครงการ

-ถนนได้มาตรฐาน ส่วนออกแบบ
-การระบายน้ํามี และก่อสร้าง
ประสิทธิภาพและ สํานักการช่าง
ลดปัญหาปัญหา
น้ําท่วมขัง
-ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา

-

2,200,000

-

-

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่ต่อ
การดําเนิน
โครงการ

-ถนนได้มาตรฐาน ส่วนออกแบบ
-การระบายน้ํามี และก่อสร้าง
ประสิทธิภาพและ สํานักการช่าง
ลดปัญหาปัญหา
น้ําท่วมขัง
-ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา

-

560,000

-

-

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่ต่อ
การดําเนิน
โครงการ

-ถนนได้มาตรฐาน ส่วนออกแบบ
-การระบายน้ํามี และก่อสร้าง
ประสิทธิภาพและ สํานักการช่าง
ลดปัญหาปัญหา
น้ําท่วมขัง
-ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา

แบบ ผ.02

-3/58ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์
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ปรับปรุงผิวจราจร
พร้อมระบบ
ระบายน้ําถนน
บุญเรืองฤทธิ์
ซอย 2

-เพื่อแก้ไขผิวจราจรที่ไม่ได้
มาตรฐาน
-เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้ําท่วมขัง

25

26

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ความหนาเฉลี่ย 0.20 ม.
กว้างประมาณ 3.15-7.50 ม.
ความยาวประมาณ 135 ม.
หรือมีพื้นที่ดําเนิน การไม่
น้อยกว่า 560 ตร.ม.พร้อม
ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล.
ขนาดปากรางกว้าง 0.50 ม.
ความยาวรวมไม่น้อยกว่า
265 ม. ตามแบบแปลนของ
เทศบาลฯ
ปรับปรุงผิวจราจร เพื่อแก้ไขผิวจราจรที่ไม่ได้ ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับ
ถนนอุ่นอารี ซอย มาตรฐาน
ผิวจราจรเดิม ความหนา
5 เชื่อม ซอย 7
เฉลี่ย 0.05 ม. ความกว้าง
ประมาณ 3.40-5.10 ม.
ความยาวประมาณ 340 ม.
หรือมีพื้นที่ดําเนินการ ไม่
น้อยกว่า 1,330 ตร.ม. ตาม
แบบแปลนของเทศบาลฯ
ปรับปรุงผิวจราจร -เพื่อแก้ไขผิวจราจรที่ไม่ได้ ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับ
พร้อมระบบ
มาตรฐาน
ผิวจราจรเดิมความหนาเฉลี่ย
ระบายน้ํา
-เพื่อป้องกันและแก้ไข
0.05 ม. ความกว้างประมาณ
ถนนสนามกีฬา
ปัญหาน้ําท่วมขัง
2.70-9.00 ม. ความยาว
ซอย 2 เชื่อม
ประมาณ 370 ม. หรือมีพื้นที่
ซอย 3
ดําเนินการไม่น้อยกว่า 1,590
ตร.ม. พร้อมก่อสร้างราง
ระบายน้ํา คสล. ขนาดปาก
รางกว้าง 0.25 ม. ความยาว
รวมไม่น้อยกว่า 735 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ

2561
(บาท)
-

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
1,900,000
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่ต่อ
การดําเนิน
โครงการ

-ถนนได้มาตรฐาน ส่วนออกแบบ
-การระบายน้ํามี และก่อสร้าง
ประสิทธิภาพและ สํานักการช่าง
ลดปัญหาปัญหา
น้ําท่วมขัง
-ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา

-

480,000

-

-

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่ต่อ
การดําเนิน
โครงการ

-ถนนได้มาตรฐาน ส่วนออกแบบ
-ประชาชนได้รับ และก่อสร้าง
ความสะดวกใน
สํานักการช่าง
การสัญจรไป-มา

-

3,400,000

-

-

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่ต่อ
การดําเนิน
โครงการ

-ถนนได้มาตรฐาน ส่วนออกแบบ
-การระบายน้ํามี และก่อสร้าง
ประสิทธิภาพและ สํานักการช่าง
ลดปัญหาปัญหา
น้ําท่วมขัง
-ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา

แบบ ผ.02

-3/59เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์
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ปรับปรุงผิวจราจร
พร้อมระบบ
ระบายน้ําถนน
ชลประทาน

-เพื่อแก้ไขผิวจราจรที่ไม่ได้
มาตรฐาน
-เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้ําท่วมขัง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กความหนาเฉลี่ย 0.20 ม.
กว้างประมาณ 4.00-5.00 ม.
ความยาวประมาณ 260 ม.
หรือมีพื้นที่ดําเนินการไม่น้อย
กว่า 1,090 ตร.ม. พร้อม
ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล.
ขนาดปากรางกว้าง 0.25 ม.
ความยาวรวมไม่น้อยกว่า
515 ม. ตามแบบแปลนของ
เทศบาลฯ

28

ก่อสร้างถนน
พร้อมระบบ
ระบายน้ํา คสล.
ถนนระแกง
ซอย 1

-เพื่อแก้ไขผิวจราจรที่ไม่ได้
มาตรฐาน
-เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้ําท่วมขัง

ก่อสร้างถนน คสล.หนา 0.20 ม.
กว้างประมาณ 2.00-4.00 ม.
ความยาวประมาณ 250 ม.
หรือพื้นที่ดําเนินการประมาณ
870 ตร.ม. พร้อมก่อสร้าง
รางระบายน้ํา คสล. ขนาด
ปากรางกว้าง 0.25 ม.
ความยาวประมาณ 500 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ

2561
(บาท)
-

-

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
2,950,000
-

2,400,000

-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่ต่อ
การดําเนิน
โครงการ

-ถนนได้มาตรฐาน ส่วนออกแบบ
-การระบายน้ํามี และก่อสร้าง
ประสิทธิภาพและ สํานักการช่าง
ลดปัญหาปัญหา
น้ําท่วมขัง
-ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่ต่อ
การดําเนิน
โครงการ

-ถนนได้มาตรฐาน ส่วนออกแบบ
-การระบายน้ํามี และก่อสร้าง
ประสิทธิภาพและ สํานักการช่าง
ลดปัญหาปัญหา
น้ําท่วมขัง
-ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา

แบบ ผ.02

-3/60ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์
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ก่อสร้างปรับปรุง
ถนนพร้อมระบบ
ระบายน้ํา คสล.
ถนนวัวลาย
ซอย 1

-เพื่อแก้ไขผิวจราจรที่ไม่ได้
มาตรฐาน
-เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้ําท่วมขัง

30

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ก่อสร้างถนน คสล.หนา
0.20 ม. กว้าง 2.00-6.00 ม.
ความยาวประมาณ 438 ม.
หรือพื้นที่ดําเนินการ
ประมาณ 1,450 ตร.ม.
พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ํา
คสล. ขนาดปากรางกว้าง
0.25 ม. ความยาวประมาณ
438 ม. และปรับปรุงฝาราง
ระบายน้ําเดิมขนาดปากราง
กว้าง 0.25 ม. โดยก่อสร้าง
ยกระดับฝารางฯ ความยาว
ประมาณ 438 ม. ตามแบบ
แปลนของเทศบาลฯ
ก่อสร้างปรับปรุง -เพื่อแก้ไขผิวจราจรที่ไม่ได้ ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกทับ
ถนนแอสฟัลท์ติก มาตรฐาน
ผิวทางเดิม หนา 0.05 เมตร
คอนกรีตและ
-เพื่อช่วยลดความเสี่ยงใน ความกว้างประมาณ 1.00ฝารางระบายน้ํา การเกิดอุบัติเหตุ
4.00 เมตร หรือพื้นที่ดําเนิน
คสล.ถนนทิพย์เนตร
การประมาณ 590ตร.ม.
ซอย 2 เชื่อมถนน
และปรับปรุงฝารางระบาย
วัวลาย ซอย 6
น้ํา คสล.ขนาดปากรางกว้าง
0.25 เมตร ความยาวรวม
ประมาณ 400 เมตร พร้อม
ปรับปรุงฝาท่อระบายน้ํา
จํานวน 4 บ่อ ตามแบบ
แปลนของเทศบาลฯ

2561
(บาท)
-

-

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
3,730,000
-

1,220,000

-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่ต่อ
การดําเนิน
โครงการ

-ถนนได้มาตรฐาน ส่วนออกแบบ
-การระบายน้ํามี และก่อสร้าง
ประสิทธิภาพและ สํานักการช่าง
ลดปัญหาปัญหา
น้ําท่วมขัง
-ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่ต่อ
การดําเนิน
โครงการ

-ถนนได้มาตรฐาน ส่วนออกแบบ
-การระบายน้ํามี และก่อสร้าง
ประสิทธิภาพและ สํานักการช่าง
ลดปัญหาปัญหา
น้ําท่วมขัง
-ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา

แบบ ผ.02

-3/61ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์
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ปรับปรุงผิวจราจร
พร้อมระบบ
ระบายน้ํา
ถนนราชวงศ์
ซอย 2

-เพื่อแก้ไขผิวจราจรที่ไม่ได้
มาตรฐาน
-เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้ําท่วมขัง

32

33

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ก่อสร้างถนน คสล. ความ
หนาเฉลี่ย 0.20 ม. ความ
กว้างประมาณ 2.35-3.50 ม.
ความยาวประมาณ 125 ม.
หรือมีพื้นที่ดําเนินการไม่น้อย
กว่า 377 ตร.ม.พร้อม
ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล.
ขนาดปากรางกว้าง 0.25 ม.
ความยาวรวมไม่น้อยกว่า
250 ม. ตามแบบแปลนของ
เทศบาลฯ
ปรับปรุงผิวจราจร -เพื่อแก้ไขผิวจราจรที่ไม่ได้ ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับ
พร้อมระบบ
มาตรฐาน
ผิวทางเดิม ความหนาเฉลี่ย
ระบายน้ําถนน
-เพื่อป้องกันและแก้ไข
0.05 ม. ความกว้างประมาณ
ทางเข้าที่ทําการ ปัญหาน้ําท่วมขัง
2.70-4.00 ม. ความยาว
ชุมชนป่าห้า
ประมาณ 55 ม.หรือมีพื้นที่
ดําเนินการไม่น้อยกว่า 190 ตร.
ม.พร้อมก่อสร้างรางระบาย
น้ํา คสล. ขนาดปากรางกว้าง
0.25 ม.ความยาวรวมไม่
น้อยกว่า 55 ม. ตามแบบ
แปลนของเทศบาลฯ
ปรับปรุงระบบ
เพื่อป้องกันและแก้ไข
ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล.
ระบายน้ําถนน
ปัญหาน้ําท่วมขัง
ขนาดปากรางกว้าง 1.00 ม.
มูลเมือง(ช่วงถนน
ความยาวรวมไม่น้อยกว่า
ราชดําเนินถึงถนน
300 ม. ตามแบบแปลนของ
ราชมรรคา)
เทศบาลฯ

2561
(บาท)
-

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
1,100,000
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่ต่อ
การดําเนิน
โครงการ

-ถนนได้มาตรฐาน ส่วนออกแบบ
-การระบายน้ํามี และก่อสร้าง
ประสิทธิภาพและ สํานักการช่าง
ลดปัญหาปัญหา
น้ําท่วมขัง
-ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา

-

295,000

-

-

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่ต่อ
การดําเนิน
โครงการ

-ถนนได้มาตรฐาน ส่วนออกแบบ
-การระบายน้ํามี และก่อสร้าง
ประสิทธิภาพและ สํานักการช่าง
ลดปัญหาปัญหา
น้ําท่วมขัง
-ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา

-

4,100,000

-

-

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่ต่อ
การดําเนิน
โครงการ

-การระบายน้ํามี ส่วนออกแบบ
ประสิทธิภาพและ และก่อสร้าง
ลดปัญหาปัญหา สํานักการช่าง
น้ําท่วมขัง
-ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา

แบบ ผ.02

-3/62ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

34

ปรับปรุงระบบ
เพื่อป้องกันและแก้ไข
ระบายน้ําถนน
ปัญหาน้ําท่วมขัง
มูลเมือง (ช่วงหน้า
วัดทรายมูลเมือง
ถึงถนนราชมรรคา)

ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล.
ขนาดปากรางกว้าง 1.00 ม.
ความยาวรวมไม่น้อยกว่า
280 ม. ตามแบบแปลนของ
เทศบาลฯ

35

ก่อสร้างถนน
พร้อมระบบ
ระบายน้ํา คสล.
ถนนศรีภูมิ
ซอย 1

-เพื่อแก้ไขผิวจราจรที่ไม่ได้
มาตรฐาน
-เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้ําท่วมขัง

36

ก่อสร้างทางข้าม
ลําคูไหวชุมชน
ทิพย์เนตร

เพื่อให้การสัญจรไป-มา
ของประชาชนเป็นไปด้วน
ความสะดวก

ก่อสร้างถนน คสล.หนา
0.20 เมตร กว้างประมาณ
2.00-4.00 เมตร ความยาว
ประมาณ 258 เมตร หรือ
พื้นที่ดําเนิน การประมาณ
1,000 ตร.ม.พร้อมก่อสร้าง
รางระบายน้ํา คสล.ขนาด
ปากรางกว้าง 0.25 เมตร
ทั้งสองข้าง ความยาวรวม
ประมาณ 516 เมตร ตาม
แบบแปลนของเทศบาลฯ
ก่อสร้างท่อสี่เหลี่ยม 2.00 x
2.00 เมตร ยาว 4.00
เมตร จํานวน 2 ช่อง พร้อม
ก่อสร้างถนน คสล. หนา
0.15 เมตร กว้างประมาณ
3.00 เมตร ความยาว
ประมาณ 15 เมตร หรือ
พื้นที่ดําเนินการประมาณ
45.00 ตารางเมตร ตาม
แบบแปลนของเทศบาลฯ

2561
(บาท)
-

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
3,900,000
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

-

2,500,000

-

-

-

-

201,000

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่ต่อ
การดําเนิน
โครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-การระบายน้ํามี
ประสิทธิภาพและ
ลดปัญหาปัญหา
น้ําท่วมขัง
-ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา
ร้อยละความ -ถนนได้มาตรฐาน
พึงพอใจของ -การระบายน้ํามี
ประชาชน
ประสิทธิภาพและ
ในพื้นที่ต่อ ลดปัญหาปัญหา
การดําเนิน น้ําท่วมขัง
โครงการ
-ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา

ส่วนออกแบบ
และก่อสร้าง
สํานักการช่าง

ร้อยละความ ประชาชนได้รับ
พึงพอใจของ ความสะดวกใน
ประชาชน
การสัญจรไป-มา
ในพื้นที่ต่อ
การดําเนิน
โครงการ

ส่วนออกแบบ
และก่อสร้าง
สํานักการช่าง

ส่วนออกแบบ
และก่อสร้าง
สํานักการช่าง

แบบ ผ.02

-3/63ที่
37

38

โครงการ

วัตถุประสงค์

ก่อสร้างปรับปรุง เพื่อแก้ไขผิวจราจรและ
ผิวจราจร
ปรับปรุงทางเดินเท้าให้ได้
แอสฟัลท์ติก
มาตรฐาน
คอนกรีตและ
ทางเดินเท้า
ถนนลอยเคราะห์
(ตั้งแต่ถนนคชสาร
ถึงถนนกําแพงดิน)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก
ทับผิวทางเดิม หนา 0.05
เมตร กว้างประมาณ 5.009.50 เมตร ความยาว
ประมาณ 530 เมตร หรือ
พื้นที่ดําเนินการประมาณ
3,850 ตารางเมตร พร้อม
ปรับปรุงทางเดินเท้าผิว
คอนกรีตพิมพ์ลายพื้นที่
ดําเนินการประมาณ 1,250
ตารางเมตร พร้อมปรับปรุง
ฝาบ่อพัก คสล. จํานวน ไม่
น้อยกว่า 67 ฝา ตามแบบ
แปลนของเทศบาลฯ
ก่อสร้างถนนพร้อม -เพื่อแก้ไขผิวจราจรที่ไม่ได้ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หนา
ระบบระบายน้ํา มาตรฐาน
0.15 เมตร กว้างประมาณ
คสล.ถนนท่าสะต๋อย -เพื่อป้องกันและแก้ไข
1.50-3.00 เมตร ความยาว
ติดกําแพงค่าย
ปัญหาน้ําท่วมขัง
ประมาณ 200 เมตร หรือ
กาวิละ (ตั้งแต่ทาง
พื้นที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า
โค้งวัดท่าสะต่อย
550 ตารางเมตร พร้อม
ทะลุไปถึงชุมชน
ก่อสร้างระบบระบายน้ํา
ท่าสะต๋อย)
คสล.ขนาดปากรางกว้าง
0.25 เมตร ความยาว
ประมาณ 200 เมตร ตาม
แบบแปลนของเทศบาลฯ

2561
(บาท)
-

-

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
4,500,000
-

1,100,000

-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละความ ประชาชนได้รับ
พึงพอใจของ ความสะดวกใน
ประชาชน
การสัญจรไป-มา
ในพื้นที่ต่อ
การดําเนิน
โครงการ

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่ต่อ
การดําเนิน
โครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
ส่วนออกแบบ
และก่อสร้าง
สํานักการช่าง

-ถนนได้มาตรฐาน ส่วนออกแบบ
-การระบายน้ํามี และก่อสร้าง
ประสิทธิภาพและ สํานักการช่าง
ลดปัญหาปัญหา
น้ําท่วมขัง
-ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา

แบบ ผ.02

-3/64ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์
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ก่อสร้างผิวจราจร
พร้อมระบบ
ระบายน้ํา
ถนนศรีภูมิ
ซอย 10

-เพื่อแก้ไขผิวจราจรที่ไม่ได้
มาตรฐาน
-เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้ําท่วมขัง

40

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ความหนาเฉลี่ย 0.20
เมตร กว้างประมาณ 0.905.00 เมตร ความยาว
ประมาณ 95 เมตร หรือมี
พื้นที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า
210 ตร.ม.พร้อมก่อสร้าง
รางระบายน้ํา คสล.ขนาด
ปากรางกว้าง 0.25 เมตร
ความยาวรวมไม่น้อยกว่า
95 เมตร ตามแบบแปลน
ของเทศบาลฯ
ก่อสร้างถนนพร้อม -เพื่อแก้ไขผิวจราจรที่ไม่ได้ ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับ
ระบบระบายน้ํา มาตรฐาน
ผิวจราจรเดิม ความหนา
ถนนอนุบาล
-เพื่อป้องกันและแก้ไข
เฉลี่ย 0.05 เมตร ความ
ซอย 2
ปัญหาน้ําท่วมขัง
กว้างประมาณ 4.70-6.20
เมตร ความยาวประมาณ
190 เมตร หรือมีพื้นที่
ดําเนินการไม่น้อยกว่า
1,030 ตร.ม.พร้อมก่อสร้าง
ต่อปากรางระบายน้ํา คสล.
ขนาดปากรางกว้าง 0.25
เมตรความยาวรวมไม่น้อย
กว่า 185 เมตร และ
ก่อสร้างวางท่อระบายน้ํา
คสล. ขนาด Ø 0.60 เมตร
ความยาวรวมไม่น้อยกว่า
168 เมตร พร้อมบ่อพัก
คสล.จํานวน 18 บ่อ ตาม
แบบแปลนของเทศบาลฯ

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
600,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-

1,900,000

-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่ต่อ
การดําเนิน
โครงการ

-ถนนได้มาตรฐาน ส่วนออกแบบ
-การระบายน้ํามี และก่อสร้าง
ประสิทธิภาพและ สํานักการช่าง
ลดปัญหาปัญหา
น้ําท่วมขัง
-ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่ต่อ
การดําเนิน
โครงการ

-ถนนได้มาตรฐาน ส่วนออกแบบ
-การระบายน้ํามี และก่อสร้าง
ประสิทธิภาพและ สํานักการช่าง
ลดปัญหาปัญหา
น้ําท่วมขัง
-ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา

แบบ ผ.02

-3/65เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์
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ปรับปรุงถนน
พร้อมระบบ
ระบายน้ํา ถนน
สามล้าน ซอย 7 ก

-เพื่อแก้ไขผิวจราจรที่ไม่ได้
มาตรฐาน
-เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้ําท่วมขัง

ปรับปรุง ถนน ค.ส.ล.ความ
หนาเฉลี่ย 0.20 ม. กว้าง
ประมาณ 2.90-7.50 ม.
ความยาวประมาณ 245 ม.
หรือมีพื้นที่ดําเนินการไม่น้อย
กว่า 1,160 ตร.ม. พร้อม
ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล.
ขนาดปากรางกว้าง0.25 ม.
ความยาวรวมไม่น้อยกว่า
490.00 ม. ตามแบบแปลน
ของเทศบาลฯ

42

ปรับปรุงผิวจราจร เพื่อแก้ไขผิวจราจรที่ไม่ได้
ถนนอารักษ์
มาตรฐาน
(แอสฟัลท์คอนกรีต
ผสมยางพาราทับ
ผิวทางเดิม)

ปูแอสฟัลท์คอนกรีตผสม
ยางพารา (PARA-ASPHALT
CONCRETE) ทับผิวทางเดิม
ความหนาเฉลี่ย 0.05 ม.
ความกว้างประมาณ 6.0011.90 ม.ความยาว
ประมาณ 1,490 ม.หรือมี
พื้นที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า
15,000 ตร.ม.ตามแบบ
แปลนของเทศบาลฯ

2561
(บาท)
-

-

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
2,551,000
-

-

7,574,000

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่ต่อ
การดําเนิน
โครงการ

-ถนนได้มาตรฐาน ส่วนออกแบบ
-การระบายน้ํามี และก่อสร้าง
ประสิทธิภาพและ สํานักการช่าง
ลดปัญหาปัญหา
น้ําท่วมขัง
-ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่ต่อ
การดําเนิน
โครงการ

-ถนนได้มาตรฐาน ส่วนออกแบบ
-ประชาชนได้รับ และก่อสร้าง
ความสะดวกใน
สํานักการช่าง
การสัญจรไป-มา

แบบ ผ.02

-3/66ที่

โครงการ

43

ก่อสร้างถนน
พร้อมระบบ
ระบายน้ํา
ถนนท่าแพ
ซอย 2

44

ก่อสร้างปรับปรุง
ผิวจราจรพร้อม
ระบบระบายน้ํา
คสล. ถนนสาย
หลักการเคหะ
เชียงใหม่ (ตั้งแต่
ถนนใจแก้วถึง
ถนนมหิดล)

วัตถุประสงค์
-เพื่อแก้ไขผิวจราจรที่ไม่ได้
มาตรฐาน
-เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้ําท่วมขัง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ความ
หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร ความ
กว้างประมาณ 1.90-5.00
เมตร ความยาวประมาณ
184.00 เมตร หรือมีพื้นที่
ดําเนินการไม่น้อยกว่า
570.00 ตารางเมตร พร้อม
ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล.
ขนาดปากรางกว้าง 0.25
เมตร ความยาวรวมไม่น้อย
กว่า 362.00 เมตร ตาม
แบบแปลนของเทศบาลฯ
-เพื่อแก้ไขผิวจราจรที่ไม่ได้ ก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
มาตรฐาน
คอนกรีตทับผิวทางเดิมหนา
-เพื่อป้องกันและแก้ไข
0.05 เมตร กว้างประมาณ
ปัญหาน้ําท่วมขัง
9.00 เมตร ความยาว
ประมาณ 555 เมตร หรือ
พื้นที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า
4,879 ตารางเมตร(ไม่รวม
พื้นที่ฝาบ่อพัก) พร้อม
ก่อสร้างท่อระบายน้ํา คสล.
ขนาด ø 0.60 เมตร พร้อม
บ่อพักความยาวรวม
ประมาณ 1,169 เมตร และ
ก่อสร้างรางรับน้ําฝนพร้อม
บ่อรับน้ํา ความยาวรวม
ประมาณ 1,125 เมตร ตาม
แบบแปลนของเทศบาลฯ

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
1,588,000

-

-

8,370,000

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่ต่อ
การดําเนิน
โครงการ

-ถนนได้มาตรฐาน ส่วนออกแบบ
-การระบายน้ํามี และก่อสร้าง
ประสิทธิภาพและ สํานักการช่าง
ลดปัญหาปัญหา
น้ําท่วมขัง
-ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่ต่อ
การดําเนิน
โครงการ

-ถนนได้มาตรฐาน ส่วนออกแบบ
-การระบายน้ํามี และก่อสร้าง
ประสิทธิภาพและ สํานักการช่าง
ลดปัญหาปัญหา
น้ําท่วมขัง
-ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา

แบบ ผ.02

-3/67ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์
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ก่อสร้างปรับปรุง
ถนนแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตพร้อม
ฝาบ่อพักถนน
ศรีปิงเมืองเริ่ม
ตั้งแต่ถนนมหิดล
จนถึงทางแยก
ถนนเวียงพิงค์

-เพื่อแก้ไขผิวจราจรที่ไม่ได้
มาตรฐาน
-เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้ําท่วมขัง

46

ก่อสร้างผิวจราจร
พร้อมระบบ
ระบายน้ํา
ถนนโสตศึกษา

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต หนา 0.05 เมตร
ทับผิวทางเดิมกว้างประมาณ
3.50-7.00 เมตร ความยาว
ประมาณ 425 เมตร หรือมี
พื้นที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า
(ไม่รวม พื้นที่ฝาบ่อพัก)
2,050 ตาราง เมตร พร้อม
ปรับปรุงยกระดับฝาบ่อพัก
จํานวน 27 ฝา ตามแบบ
แปลนของเทศบาลฯ
-เพื่อแก้ไขผิวจราจรที่ไม่ได้ ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับ
มาตรฐาน
ผิวจราจรเดิม ความหนา
-เพื่อป้องกันและแก้ไข
เฉลี่ย 0.05 เมตร ความ
ปัญหาน้ําท่วมขัง
กว้างประมาณ 4.50-6.20
เมตร ความยาวประมาณ
372 เมตร หรือมีพื้นที่
ดําเนินการไม่น้อยกว่า
1,840.00 ตรารางเมตร
พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ํา
ค.ส.ล. ขนาดปากรางกว้าง
0.25 ม. ความยาวรวมไม่
น้อยกว่า 740 เมตร ตาม
แบบแปลนของเทศบาลฯ

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
1,400,000

-

-

2,840,000

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่ต่อ
การดําเนิน
โครงการ

-ถนนได้มาตรฐาน ส่วนออกแบบ
-การระบายน้ํามี และก่อสร้าง
ประสิทธิภาพและ สํานักการช่าง
ลดปัญหาปัญหา
น้ําท่วมขัง
-ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่ต่อ
การดําเนิน
โครงการ

-ถนนได้มาตรฐาน ส่วนออกแบบ
-การระบายน้ํามี และก่อสร้าง
ประสิทธิภาพและ สํานักการช่าง
ลดปัญหาปัญหา
น้ําท่วมขัง
-ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา

แบบ ผ.02

-3/68วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

47

ก่อสร้างถนน
พร้อมระบบ
ระบายน้ํา
ถนนป่าตัน
ซอย 4

-เพื่อแก้ไขผิวจราจรที่ไม่ได้
มาตรฐาน
-เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้ําท่วมขัง

ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับ
ผิว จราจรเดิม ความหนาเฉลี่ย
0.05 เมตร ความกว้างประมาณ
2.30-5.00 เมตร ความยาว
ประมาณ 324.00 เมตร
หรือมีพื้นที่ ดําเนินการไม่น้อย
กว่า 1,170.00ตารางเมตร
พร้อมก่อสร้างต่อ ปากราง
ระบายน้ํา ค.ส.ล.ขนาด ปาก
รางกว้าง 0.25 เมตรความ
ยาวรวมไม่น้อยกว่า
190.00 เมตร และก่อสร้าง
รางระบายน้ําค.ส.ล.ขนาด
ปาก รางกว้าง 0.25 เมตร
ความยาวรวมไม่น้อยกว่า
450.00 เมตร ตามแบบ
แปลนของเทศบาลฯ

48

ก่อสร้างปรับปรุง
รางระบายน้ํา
ค.ส.ล. บริเวณ
ชุมชนท่าสะต๋อย
เขต 3

เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้ําท่วมขัง

ก่อสร้างปรับปรุงฝาราง
ระบายน้ําเดิมเป็นฝา ค.ส.ล.
ความยาวประมาณ 232
เมตรพร้อมปรับระดับท้อง
รางเดิม ตามแบบแปลนของ
เทศบาลฯ

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
2,148,000

-

-

590,000

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่ต่อ
การดําเนิน
โครงการ

-ถนนได้มาตรฐาน ส่วนออกแบบ
-การระบายน้ํามี และก่อสร้าง
ประสิทธิภาพและ สํานักการช่าง
ลดปัญหาปัญหา
น้ําท่วมขัง
-ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่ต่อ
การดําเนิน
โครงการ

-การระบายน้ํามี ส่วนออกแบบ
ประสิทธิภาพและ และก่อสร้าง
ลดปัญหาปัญหา สํานักการช่าง
น้ําท่วมขัง
-ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา

แบบ ผ.02

-3/69ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

49

ก่อสร้างถนนพร้อม
ระบบระบายน้ํา
ค.ส.ล. ถนน
พระปกเกล้า
ซอย 6

-เพื่อแก้ไขผิวจราจรที่ไม่ได้
มาตรฐาน
-เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้ําท่วมขัง

50

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา
0.15 เมตร กว้างประมาณ
1.50-2.50 เมตร ความยาว
ประมาณ 193 เมตรหรือมี
พื้นที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า
460 ตารางเมตร พร้อม
ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล.
ขนาดปากรางกว้าง 0.25
เมตร ความยาวประมาณ
193 เมตร ตามแบบแปลน
ของเทศบาลฯ
ก่อสร้างถนน
-เพื่อแก้ไขผิวจราจรที่ไม่ได้ ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับ
พร้อมระบบ
มาตรฐาน
ผิวจราจรเดิม ความหนา
ระบายน้ําถนนมณี -เพื่อป้องกันและแก้ไข
เฉลี่ย 0.05 เมตร ความ
นพรัตน์ ซอย 2
ปัญหาน้ําท่วมขัง
กว้างประมาณ 4.00-5.80
เมตร ความยาวประมาณ
295.00 เมตร หรือมีพื้นที่
ดําเนินการไม่ น้อยกว่า
1,300.00 ตารางเมตรพร้อม
ก่อสร้างรางระบายน้ําค.ส.ล.
ขนาดปากรางกว้าง 0.50
เมตร ความยาวรวมไม่น้อย
กว่า 568.00 เมตร ตาม
แบบแปลนของเทศบาลฯ

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
1,300,000

-

-

2,940,000

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่ต่อ
การดําเนิน
โครงการ

-ถนนได้มาตรฐาน ส่วนออกแบบ
-การระบายน้ํามี และก่อสร้าง
ประสิทธิภาพและ สํานักการช่าง
ลดปัญหาปัญหา
น้ําท่วมขัง
-ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่ต่อ
การดําเนิน
โครงการ

-ถนนได้มาตรฐาน ส่วนออกแบบ
-การระบายน้ํามี และก่อสร้าง
ประสิทธิภาพและ สํานักการช่าง
ลดปัญหาปัญหา
น้ําท่วมขัง
-ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา

แบบ ผ.02

-3/70ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

51

ก่อสร้างถนนพร้อม
ระบบระบายน้ํา
ถนนพระปกเกล้า
ซอย 12

-เพื่อแก้ไขผิวจราจรที่ไม่ได้
มาตรฐาน
-เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้ําท่วมขัง

52

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ความ
หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร ความ
กว้างประมาณ 2.50-4.10
เมตร ความยาวประมาณ
269.00 เมตร หรือมีพื้นที่
ดําเนินการไม่น้อยกว่า
810.00 ตารางเมตร พร้อม
ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล.
ขนาดปากรางกว้าง0.25
เมตร ความยาวรวมไม่น้อย
กว่า 530.00 เมตร ตาม
แบบแปลนของเทศบาลฯ
ก่อสร้างถนนพร้อม -เพื่อแก้ไขผิวจราจรที่ไม่ได้ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา
ระบบระบายน้ํา มาตรฐาน
0.15 เมตร กว้างประมาณ
ค.ส.ล.ถนน
-เพื่อป้องกันและแก้ไข
1.80-2.30 เมตร ความยาว
บ้านแพะ ซอย 1 ปัญหาน้ําท่วมขัง
ประมาณ 95 เมตร หรือคิด
เป็นพื้นที่ดําเนินการ
ประมาณ 215 ตารางเมตร
พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ํา
ค.ส.ล. ขนาดปากรางกว้าง
0.25 เมตร ความยาว
ประมาณ 160 เมตร ตาม
แบบแปลนของเทศบาลฯ

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
2,350,000

-

-

720,000

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่ต่อ
การดําเนิน
โครงการ

-ถนนได้มาตรฐาน ส่วนออกแบบ
-การระบายน้ํามี และก่อสร้าง
ประสิทธิภาพและ สํานักการช่าง
ลดปัญหาปัญหา
น้ําท่วมขัง
-ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่ต่อ
การดําเนิน
โครงการ

-ถนนได้มาตรฐาน ส่วนออกแบบ
-การระบายน้ํามี และก่อสร้าง
ประสิทธิภาพและ สํานักการช่าง
ลดปัญหาปัญหา
น้ําท่วมขัง
-ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา

แบบ ผ.02

-3/71ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์
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ก่อสร้างปรับปรุง
ถนนแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตพร้อม
ระบบระบายน้ํา
ค.ส.ล. ถนนชุมชน
ทิพย์รัตน์ ซอย 9
เชื่อม ซอย 12

-เพื่อแก้ไขผิวจราจรที่ไม่ได้
มาตรฐาน
-เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้ําท่วมขัง

54

ก่อสร้างราง
ระบายน้ํา ค.ส.ล.
ถนนบํารุงบุรี
ซอย 2

เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้ําท่วมขัง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต หนา 0.05 เมตร
ทับผิวทางเดิมกว้างประมาณ
3.00-3.80 เมตร ความยาว
ประมาณ 245 เมตร หรือมี
พื้นที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า
800 ตารางเมตร พร้อม
ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล.
ขนาดปากรางกว้าง 0.25
เมตร ทั้งสองฝั่ง ความยาว
รวมประมาณ 490 เมตร
ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ
ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล.
ขนาดปากรางกว้าง 0.25
เมตร ความยาวรวมไม่น้อย
กว่า 230.00 เมตร พร้อม
ซ่อมแซมผิวทางด้านข้าง
ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
1,870,000

-

-

750,000

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่ต่อ
การดําเนิน
โครงการ

-ถนนได้มาตรฐาน ส่วนออกแบบ
-การระบายน้ํามี และก่อสร้าง
ประสิทธิภาพและ สํานักการช่าง
ลดปัญหาปัญหา
น้ําท่วมขัง
-ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่ต่อ
การดําเนิน
โครงการ

-การระบายน้ํามี ส่วนออกแบบ
ประสิทธิภาพและ และก่อสร้าง
ลดปัญหาปัญหา สํานักการช่าง
น้ําท่วมขัง
-ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา

แบบ ผ.02

-3/72วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

55

ก่อสร้างถนน
พร้อมระบบ
ระบายน้ํา
ถนนมหาโชค
ซอย 22

-เพื่อแก้ไขผิวจราจรที่ไม่ได้
มาตรฐาน
-เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้ําท่วมขัง

ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับ
ผิวจราจรเดิม ความหนา
เฉลี่ย 0.05 เมตร ความ
กว้างประมาณ 3.20-4.70
เมตร ความยาวประมาณ
370.00 เมตร หรือมีพื้นที่
ดําเนินการไม่น้อยกว่า
1, 480.00 ตารางเมตร
พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ํา
ค.ส.ล.ขนาดปากรางกว้าง
0.50 เมตร ความยาวรวมไม่
น้อยกว่า630.00 เมตร ตาม
แบบแปลนของเทศบาลฯ

56

ก่อสร้างท่อ
ระบายน้ํา ค.ส.ล.
ถนนป่าพร้าว
ตั้งแต่ถนนช้าง
คลานเข้าไปจน
ถึงถนนป่าพร้าว

-เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้ําท่วมขัง
-เพื่อป้องกันน้ําเสียจาก
อาคารไหลลงสู่แหล่งน้ํา
สาธารณะ

ก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล.
ขนาด Ø 0.60 เมตร พร้อม
บ่อพัก ความยาวประมาณ
385 เมตร พร้อมก่อสร้าง
รางรับระบายน้ําฝนทั้งสอง
ฝั่ง ความยาวประมาณ 750
เมตร และซ่อมแซมถนน
แอสฟัลท์ ติกคอนกรีตทั้งสอง
ฝั่งตามแบบแปลนของ
เทศบาลฯ

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
3,280,000

-

-

2,810,000

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่ต่อ
การดําเนิน
โครงการ

-ถนนได้มาตรฐาน ส่วนออกแบบ
-การระบายน้ํามี และก่อสร้าง
ประสิทธิภาพและ สํานักการช่าง
ลดปัญหาปัญหา
น้ําท่วมขัง
-ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่ต่อ
การดําเนิน
โครงการ

-การระบายน้ํามี ส่วนออกแบบ
ประสิทธิภาพและ และก่อสร้าง
ลดปัญหาปัญหา สํานักการช่าง
น้ําท่วมขัง
-ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา

แบบ ผ.02

-3/73ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

57

ก่อสร้างปรับปรุง
ถนนแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตพร้อม
ระบบระบายน้ํา
ค.ส.ล. ถนน
ราษฎร์อุทิศ

-เพื่อแก้ไขผิวจราจรที่ไม่ได้
มาตรฐาน
-เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้ําท่วมขัง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตหนา 0.05 เมตร
ทับผิวทางเดิมกว้างประมาณ
4.00-8.00 เมตร ความยาว
ประมาณ 363 เมตร หรือมี
พื้นที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า
(ไม่รวมพื้นที่ฝาบ่อพัก)
2,320 ตารางเมตร พร้อม
ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล.
ขนาดปากรางกว้าง 0.25
เมตร ความยาวรวมประมาณ
145 เมตร และ ก่อสร้างท่อ
ระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด Ø
0.60 เมตร พร้อม บ่อพัก
ความยาวรวมประมาณ 304
เมตร และก่อสร้างรางรับ
ระบายน้ําฝน พร้อมบ่อรับ
น้ําฝนความยาวรวมประมาณ
280 เมตร ตามแบบแปลน
ของเทศบาลฯ

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
3,100,000

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่ต่อ
การดําเนิน
โครงการ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-ถนนได้มาตรฐาน ส่วนออกแบบ
-การระบายน้ํามี และก่อสร้าง
ประสิทธิภาพและ สํานักการช่าง
ลดปัญหาปัญหา
น้ําท่วมขัง
-ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา

แบบ ผ.02

-3/74ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

58

ก่อสร้างถนนพร้อม
ระบบระบายน้ํา
ถนนราชมรรคา
ซอย 7 ข

-เพื่อแก้ไขผิวจราจรที่ไม่ได้
มาตรฐาน
-เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้ําท่วมขัง

59

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ความ
หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร ความ
กว้างประมาณ 1.70-3.00
เมตร ความยาวประมาณ
117.00 เมตร หรือมีพื้นที่
ดําเนินการไม่น้อยกว่า
250.00 ตารางเมตร พร้อม
ก่อสร้างต่อปากรางระบายน้ํา
ค.ส.ล. ขนาดปากรางกว้าง
0.25 เมตร ความยาวรวมไม่
น้อยกว่า 230.00 เมตร
ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ
ก่อสร้างถนนพร้อม -เพื่อแก้ไขผิวจราจรที่ไม่ได้ ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับ
ระบบระบายน้ํา มาตรฐาน
ผิวจราจรเดิม ความหนา
ถนนศรีลานนา
-เพื่อป้องกันและแก้ไข
เฉลี่ย 0.05 เมตร ความ
ซอย 2
ปัญหาน้ําท่วมขัง
กว้างประมาณ 4.20-5.70
เมตร ความยาวประมาณ
215.00 เมตร หรือมีพื้นที่
ดําเนินการไม่น้อยกว่า
1,080.00 ตรารางเมตร
พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ํา
ค.ส.ล. ขนาดปากรางกว้าง
0.50 เมตร ความยาวรวมไม่
น้อยกว่า 430.00 เมตร
ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
720,000

-

-

2,265,000

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่ต่อ
การดําเนิน
โครงการ

-ถนนได้มาตรฐาน ส่วนออกแบบ
-การระบายน้ํามี และก่อสร้าง
ประสิทธิภาพและ สํานักการช่าง
ลดปัญหาปัญหา
น้ําท่วมขัง
-ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่ต่อ
การดําเนิน
โครงการ

-ถนนได้มาตรฐาน ส่วนออกแบบ
-การระบายน้ํามี และก่อสร้าง
ประสิทธิภาพและ สํานักการช่าง
ลดปัญหาปัญหา
น้ําท่วมขัง
-ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา

แบบ ผ.02

-3/75ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

60

ก่อสร้างราวกันตก เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติ
ถนนอนุวิถีตั้งแต่ แก่ประชาชนผู้สัญจร
หอพักซีแมนชั่น
ไป-มาบนถนนอนุวิถี
ถึงถนนซุปเปอร์
ไฮเวย์เชียงใหม่ลําปาง

ก่อสร้างราวเหล็กกันตก
ความสูงประมาณ 0.80
เมตร ความยาวประมาณ
88 เมตร ตามแบบแปลน
ของเทศบาลฯ

61

ก่อสร้างปรับปรุง
ถนนแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตพร้อม
ระบบระบายน้ํา
ค.ส.ล. ซอย
ฟาติมาคอร์ท
(สายลมจอย)

ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต หนา 0.05 เมตร
ทับผิวทางเดิม กว้าง
ประมาณ 2.00-4.00 เมตร
ความยาวประมาณ 258
เมตร หรือมีพื้นที่ดําเนินการ
ไม่น้อยกว่า 700 ตาราง
เมตร พร้อมก่อสร้างราง
ระบายน้ํา ค.ส.ล.ขนาดปาก
รางกว้าง 0.25 เมตร ความ
ยาวประมาณ 330 เมตร
ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ

-เพื่อแก้ไขผิวจราจรที่ไม่ได้
มาตรฐาน
-เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้ําท่วมขัง

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
390,000

-

-

1,420,000

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ ประชาชนที่สัญจร ส่วนออกแบบ
พึงพอใจของ ไป-มา ได้รับความ และก่อสร้าง
ประชาชน
ปลอดภัย
สํานักการช่าง
ในพื้นที่ต่อ
การดําเนิน
โครงการ
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่ต่อ
การดําเนิน
โครงการ

-ถนนได้มาตรฐาน ส่วนออกแบบ
-การระบายน้ํามี และก่อสร้าง
ประสิทธิภาพและ สํานักการช่าง
ลดปัญหาปัญหา
น้ําท่วมขัง
-ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา

แบบ ผ.02

-3/76ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

62

ก่อสร้างถนน
พร้อมระบบ
ระบายน้ํา
ถนนเมืองสมุทร
(หน้าวัดป่าแพ่ง)

-เพื่อแก้ไขผิวจราจรที่ไม่ได้
มาตรฐาน
-เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้ําท่วมขัง

63

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับ
ผิวจราจรเดิม ความหนา
เฉลี่ย 0.05 เมตร ความ
กว้างประมาณ 5.00-7.00
เมตร ความยาวประมาณ
99.00 เมตร หรือมีพื้นที่
ดําเนินการไม่ น้อยกว่า
580.00 ตารางเมตร พร้อม
ก่อสร้างต่อปากรางระบายน้ํา
ค.ส.ล.ขนาดปากรางกว้าง
0.25 เมตร ความยาวรวมไม่
น้อยกว่า 70.00 เมตร และ
ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล.
ขนาดปากรางกว้าง 0.25
เมตร ความยาวรวมไม่น้อย
กว่า 105.00 เมตร ตาม
แบบแปลนของเทศบาลฯ
ก่อสร้างถนนพร้อม -เพื่อแก้ไขผิวจราจรที่ไม่ได้ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา
ระบบระบายน้ํา มาตรฐาน
0.15 เมตร กว้างประมาณ
ค.ส.ล. ถนนเข้า
-เพื่อป้องกันและแก้ไข
1.80-4.20 เมตร ความยาว
ชุมชน 12 สิงหา ปัญหาน้ําท่วมขัง
ประมาณ 122 เมตร หรือ
(ข้างศรีประเสริฐ)
คิดเป็นพื้นที่ดําเนินการ
ประมาณ 282 ตารางเมตร
พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ํา
ค.ส.ล.ขนาดปากรางกว้าง
0.25 เมตร ความยาว
ประมาณ 126 เมตร ตาม
แบบแปลนของเทศบาลฯ

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
665,000

-

-

690,000

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่ต่อ
การดําเนิน
โครงการ

-ถนนได้มาตรฐาน ส่วนออกแบบ
-การระบายน้ํามี และก่อสร้าง
ประสิทธิภาพและ สํานักการช่าง
ลดปัญหาปัญหา
น้ําท่วมขัง
-ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่ต่อ
การดําเนิน
โครงการ

-ถนนได้มาตรฐาน ส่วนออกแบบ
-การระบายน้ํามี และก่อสร้าง
ประสิทธิภาพและ สํานักการช่าง
ลดปัญหาปัญหา
น้ําท่วมขัง
-ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา

แบบ ผ.02

-3/77ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

64

ก่อสร้างปรับปรุง
ถนนแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตพร้อม
ฝาบ่อพักถนน
ราชเชียงแสน
ซอย 2

-เพื่อแก้ไขผิวจราจรที่ไม่ได้
มาตรฐาน
-เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้ําท่วมขัง

65

ก่อสร้างถนน
พร้อมระบบ
ระบายน้ํา
ถนนอารักษ์
ซอย 4

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต หนา 0.05 เมตร
ทับผิวทางเดิม กว้าง
ประมาณ 4.00-7.00 เมตร
ความยาวประมาณ 269
เมตร หรือมีพื้นที่ดําเนินการ
ไม่น้อยกว่า(ไม่รวมพื้นที่ฝา
บ่อพัก) 1,515 ตารางเมตร
พร้อมปรับปรุงฝา บ่อพัก ค.
ส.ล. และฝาเหล็กหล่อจํานวน
10 ชุด ตามแบบแปลนของ
เทศบาลฯ
-เพื่อแก้ไขผิวจราจรที่ไม่ได้ ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับ
มาตรฐาน
ผิวจราจรเดิม ความหนา
-เพื่อป้องกันและแก้ไข
เฉลี่ย 0.05 เมตร ความ
ปัญหาน้ําท่วมขัง
กว้างประมาณ 3. 00-6.00
เมตร ความยาวประมาณ
317.00 เมตร หรือมีพื้นที่
ดําเนินการไม่ น้อยกว่า
1,330.00 ตารางเมตรพร้อม
ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล.
ขนาดปากราง กว้าง 0.25
เมตร ความยาวรวมไม่น้อย
กว่า 630.00 เมตร ตาม
แบบแปลนของเทศบาลฯ

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
780,000

-

-

2,330,000

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่ต่อ
การดําเนิน
โครงการ

-ถนนได้มาตรฐาน ส่วนออกแบบ
-การระบายน้ํามี และก่อสร้าง
ประสิทธิภาพและ สํานักการช่าง
ลดปัญหาปัญหา
น้ําท่วมขัง
-ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่ต่อ
การดําเนิน
โครงการ

-ถนนได้มาตรฐาน ส่วนออกแบบ
-การระบายน้ํามี และก่อสร้าง
ประสิทธิภาพและ สํานักการช่าง
ลดปัญหาปัญหา
น้ําท่วมขัง
-ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา

แบบ ผ.02

-3/78ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

66

ก่อสร้างถนนพร้อม -เพื่อแก้ไขผิวจราจรที่ไม่ได้
ระบบระบายน้ํา มาตรฐาน
ถนนสิทธิวงศ์
-เพือ่ ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้ําท่วมขัง

ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับ
ผิวจราจรเดิม ความหนา
เฉลี่ย 0.05 เมตร ความ
กว้างประมาณ 5.00-6.90
เมตร ความยาวประมาณ
320.00 เมตร หรือมีพื้นที่
ดําเนินการไม่ น้อยกว่า
1,850.00 ตารางเมตร
พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ํา
ค.ส.ล. ขนาดปากรางกว้าง
0.50 เมตร ความยาวรวมไม่
น้อยกว่า 135.00 เมตร
พร้อมปรับปรุงฝาบ่อพัก ค.ส.ล.
จํานวน 11 ชุด ตามแบบ
แปลนของเทศบาลฯ

67

ก่อสร้างระบบ
ระบายน้ํา ค.ส.ล.
ถนนชุมชน
5 ธันวา

ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล.
ขนาดปากรางกว้าง 0.50
เมตร ความยาวประมาณ
380 เมตร พร้อมซ่อมแซม
คอนกรีตข้างราง ตามแบบ
แปลนของเทศบาลฯ

เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้ําท่วมขัง

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
1,415,000

-

-

1,870,000

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่ต่อ
การดําเนิน
โครงการ

-ถนนได้มาตรฐาน ส่วนออกแบบ
-การระบายน้ํามี และก่อสร้าง
ประสิทธิภาพและ สํานักการช่าง
ลดปัญหาปัญหา
น้ําท่วมขัง
-ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่ต่อ
การดําเนิน
โครงการ

-การระบายน้ํามี ส่วนออกแบบ
ประสิทธิภาพและ และก่อสร้าง
ลดปัญหาปัญหา สํานักการช่าง
น้ําท่วมขัง
-ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา

แบบ ผ.02

-3/79ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

68

ก่อสร้างถนนพร้อม
ระบบระบายน้ํา
ค.ส.ล. ถนน
รัตนโกสินทร์
ซอย 1

-เพื่อแก้ไขผิวจราจรที่ไม่ได้
มาตรฐาน
-เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้ําท่วมขัง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา
0.20 เมตร กว้างประมาณ
2.00-5.00 เมตร ความยาว
ประมาณ 385 เมตร หรือมี
พื้นที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า
(ไม่รวมพื้นที่ฝาบ่อพัก)
1,240 ตารางเมตร พร้อม
ก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล.
ขนาด Ø 0.60 เมตร พร้อม
บ่อพัก ความยาวประมาณ
186 เมตร และก่อสร้างราง
รับระบายน้ําฝนความยาว
ประมาณ 176 เมตร พร้อม
ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล.
ขนาดปากรางกว้าง 0.25
เมตร ความยาวรวมประมาณ
590 เมตร ตามแบบแปลน
ของเทศบาลฯ

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
4,260,000

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่ต่อ
การดําเนิน
โครงการ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-ถนนได้มาตรฐาน ส่วนออกแบบ
-การระบายน้ํามี และก่อสร้าง
ประสิทธิภาพและ สํานักการช่าง
ลดปัญหาปัญหา
น้ําท่วมขัง
-ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา

แบบ ผ.02

-3/80ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

69

ก่อสร้างถนนพร้อม
ระบบระบายน้ํา
ถนนช้างเผือก
ซอย 4 ข

-เพื่อแก้ไขผิวจราจรที่ไม่ได้
มาตรฐาน
-เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้ําท่วมขัง

70

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ก่อสร้างถนนค.ส.ล.ความ
หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร ความ
กว้างประมาณ 2.50-7.30
เมตร ความยาวประมาณ
213.00 เมตร หรือมีพื้นที่
ดําเนินการไม่ น้อย กว่า
770.00 ตารางเมตร พร้อม
ก่อสร้างต่อรางระบายน้ํา
ค.ส.ล. ขนาดปากรางกว้าง
0.50 เมตร ความยาวรวมไม่
น้อยกว่า 270.00 เมตร
และก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.
ส.ล. ขนาดปากรางกว้าง
0.25 เมตร ความยาวรวมไม่
น้อยกว่า 113.00 เมตร
ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ
ก่อสร้างถนนพร้อม -เพื่อแก้ไขผิวจราจรที่ไม่ได้ ก่อสร้างถนนค.ส.ล.ความ
ระบบระบายน้ํา มาตรฐาน
หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร ความ
ถนนมูลเมือง
-เพื่อป้องกันและแก้ไข
กว้างประมาณ 3.50-4.70
ซอย 9
ปัญหาน้ําท่วมขัง
เมตร ความยาวประมาณ
253.00 เมตร หรือมีพื้นที่
ดําเนินการไม่ น้อยกว่า
615.00 ตารางเมตร พร้อม
ก่อสร้างรางระบายน้ําค.ส.ล.
ขนาดปากรางกว้าง 0.25
เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า
500.00 เมตร ตามแบบ
แปลนของเทศบาลฯ

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
1,660,000

-

-

2,050,000

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่ต่อ
การดําเนิน
โครงการ

-ถนนได้มาตรฐาน ส่วนออกแบบ
-การระบายน้ํามี และก่อสร้าง
ประสิทธิภาพและ สํานักการช่าง
ลดปัญหาปัญหา
น้ําท่วมขัง
-ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่ต่อ
การดําเนิน
โครงการ

-ถนนได้มาตรฐาน ส่วนออกแบบ
-การระบายน้ํามี และก่อสร้าง
ประสิทธิภาพและ สํานักการช่าง
ลดปัญหาปัญหา
น้ําท่วมขัง
-ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา

แบบ ผ.02

-3/81ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

71

ปรับปรุงทางเดิน
ถนนห้วยแก้ว

-เพื่อปรับปรุงทางเดินเท้า
ให้ได้มาตรฐาน
-เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและความ
ปลอดภัยในการเดินเท้า

72

ปรับปรุงทางเท้า
ถนนราชวงศ์

เพื่อปรับปรุงทางเท้าให้
ประชาชนสามารถสัญจร
ได้อย่างสะดวก ปลอดภัย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ปรับปรุงทางเดินเท้าของถนน
ห้วยแก้ว ซึ่ง มีจุดเริ่มต้นที่
บริเวณสี่แยกแจ่งหัวลินจนถึง
บริเวณจุดสิ้นสุดเขตเทศบาล
บริเวณ สวนรุกขชาติ โดย
ดําเนินการ
-ปรับปรุงทางเดินเท้าด้วยผิว
คอนกรีตพิมพ์ลาย ความยาว
รวม 3,425 ม. หรือพื้นที่
ดําเนินการไม่น้อยกว่า
12,900 ตร.ม.
-ปรับปรุงเสาไฟฟ้าและโคม
ไฟถนนโดยติดตั้งชุดตกแต่ง
เสาไฟฟ้า จํานวน 78 ชุด
เปลี่ยนหลอดไฟถนนเป็น
หลอด LED จํานวน 156 ชุด
-ปรับปรุงเกาะกลางถนน
ติดตั้งป้ายแสดงจุดจอดรถ
ประจําทาง และติดตั้งที่จอด
รถจักรยาน จํานวน 20 ชุด
ก่อสร้างทางเท้าทั้งสองข้าง
ถนนความยาวประมาณ
300 ม.โดยมีพื้นที่ดําเนินการ
ไม่น้อยกว่า 960 ตร.ม.
พร้อมก่อสร้างคันหินและ
ปรับปรุงฝาบ่อพักบนทางเดินเท้า
ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
35,000,000

-

-

2,500,000

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการดําเนิน
โครงการ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรไป-มา

ส่วนออกแบบ
และก่อสร้าง
สํานักการช่าง

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่ต่อ
การดําเนิน
โครงการ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรไป-มา

ส่วนออกแบบ
และก่อสร้าง
สํานักการช่าง

แบบ ผ.02

-3/82ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

73

ปรับปรุงทาง
เดินเท้าถนน
ราชมรรคา
ตลอดสาย

-เพื่อปรับปรุงทางเดินเท้า
ให้ได้มาตรฐาน
-เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและความ
ปลอดภัยในการเดินเท้า

74

ปรับปรุงทาง
เดินเท้าถนน
สนามกีฬา
ตั้งแต่หน้าขนส่ง
ช้างเผือกถึงหน้า
สนามกีฬา
เทศบาล

-เพื่อปรับปรุงทางเดินเท้า
ให้ได้มาตรฐาน
-เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและความ
ปลอดภัยในการเดินเท้า

75

ปรับปรุงทาง
เดินเท้าถนน
หัสดิเสวี
ตั้งแต่สุสาน
ช้างเผือกถึง
ถนนหลัง
ตลาดธานินทร์

-เพื่อปรับปรุงทางเดินเท้า
ให้ได้มาตรฐาน
-เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและความ
ปลอดภัยในการเดินเท้า

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ปรับปรุงทางเดินเท้า ถนน
ราชมรรคา ตลอดสาย กว้าง
เฉลี่ย 1.20 เมตร ความยาว
ไม่น้อยกว่า 2 ,000 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,800
ตารางเมตรตามแบบแปลน
ของเทศบาล
ปรับปรุงทางเดินเท้า ค.ส.ล.
ถนนสนามกีฬา ตั้งแต่หน้า
ขนส่งช้างเผือกหน้าสนาม
กีฬาเทศบาล กว้างเฉลี่ย
1.70 เมตร ความยาวไม่
น้อยกว่า 580 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200
ตารางเมตร ตามแบบแปลน
ของเทศบาล
ปรับปรุงทางเดินเท้า ค.ส.ล.
ถนนหัสดิเสวี ตั้งแต่สุสาน
ช้างเผือกถึงถนนหลังตลาด
ธานินทร์ กว้างเฉลี่ย 1.30
เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า
900 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 1,200 ตารางเมตร
ตามแบบแปลนของเทศบาล

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
3,500,000

-

-

1,995,000

-

-

-

2,634,000

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่ต่อ
การดําเนิน
โครงการ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรไป-มา

ส่วนออกแบบ
และก่อสร้าง
สํานักการช่าง

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่ต่อ
การดําเนิน
โครงการ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรไป-มา

ส่วนออกแบบ
และก่อสร้าง
สํานักการช่าง

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่ต่อ
การดําเนิน
โครงการ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรไป-มา

ส่วนออกแบบ
และก่อสร้าง
สํานักการช่าง

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.02

-3/83ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

76

ปรับปรุงทาง
เดินเท้าถนน
วิชยานนท์
ตั้งแต่สะพาน
นครพิงค์ถึงตลาด
วโรรส (ฝั่งกาชาด)

-เพื่อปรับปรุงทางเดินเท้า
ให้ได้มาตรฐาน
-เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและความ
ปลอดภัยในการเดินเท้า

77

ปรับปรุงผิวจราจร เพื่อแก้ไขผิวจราจรที่ไม่ได้
ถนนพระปกเกล้า มาตรฐาน
(ตั้งแต่แยกกลาง
เวียงถึงประตู
เชียงใหม่)

78

ปรับปรุงผิวจราจร เพื่อแก้ไขผิวจราจรที่ไม่ได้
ถนนราชภาคินัย มาตรฐาน
(ตั้งแต่ถนนศรีภูมิ
ถึงถนนบํารุงบุรี)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ปรับปรุงทางเดินเท้า ค.ส.ล.
ถนนวิชยานนท์ ตั้งแต่
สะพานนครพิงค์ถึงตลาด
วโรรส(ฝั่งกาชาด) กว้างเฉลี่ย
1.20 เมตร ความยาวไม่
น้อยกว่า 550 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 650
ตารางเมตร ตามแบบแปลน
ของเทศบาล
ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับ
ผิวทางเดิม ความหนาเฉลี่ย
0.05 เมตร ความกว้าง
ประมาณ 8.00-10.00 ม.
ความยาวประมาณ 745 ม.
หรือมีพื้นที่ดําเนินการไม่น้อย
กว่า 6,780 ตร.ม. ตามแบบ
แปลนของเทศบาลฯ
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิว
ทางเดิม ความหนาเฉลี่ย
0.05 เมตร ความกว้าง
ประมาณ 5.30-9.20 ม.
ความยาวประมาณ 1,548
ม. หรือมีพื้นที่ดําเนินการไม่
น้อยกว่า 11,200 ตร.ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
993,000

-

-

2,309,000

-

-

-

4,256,000

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่ต่อ
การดําเนิน
โครงการ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรไป-มา

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่ต่อ
การดําเนิน
โครงการ

-ถนนได้มาตรฐาน ส่วนออกแบบ
-ประชาชนได้รับ และก่อสร้าง
ความสะดวกใน
สํานักการช่าง
การสัญจรไป-มา

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่ต่อ
การดําเนิน
โครงการ

-ถนนได้มาตรฐาน ส่วนออกแบบ
-ประชาชนได้รับ และก่อสร้าง
ความสะดวกใน
สํานักการช่าง
การสัญจรไป-มา

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
ส่วนออกแบบ
และก่อสร้าง
สํานักการช่าง

แบบ ผ.02

-3/84ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

79

ปรับปรุงผิวจราจร เพื่อแก้ไขผิวจราจรที่ไม่ได้
ถนนวัวลาย
มาตรฐาน
(ตั้งแต่ถนนราช
เชียงแสนถึงถนน
ทิพย์เนตร)

80

ปรับปรุงผิวจราจร เพื่อแก้ไขผิวจราจรที่ไม่ได้
ถนนบํารุงบุรี
มาตรฐาน
(ตั้งแต่แจ่งกู่เฮือง
ถึงแจ่งขะต๊ํา)

81

ปรับปรุงผิวจราจร เพื่อแก้ไขผิวจราจรที่ไม่ได้
ถนนช้างม่อย
มาตรฐาน
(ตั้งแต่ถนนชัยภูมิ
ถึงถนนวิชยานนท์)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับ
ผิวทางเดิม ความหนาเฉลี่ย
0.05 ม.ความกว้างประมาณ
6.70-9.50 ม. ความยาว
ประมาณ 1,050 ม. หรือมี
พื้นที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า
8,200 ตร.ม. ตามแบบ
แปลนของเทศบาลฯ
ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับ
ผิวทางเดิม ความหนาเฉลี่ย
0.05 ม.ความกว้างประมาณ
6.70-12.20 ม. ความยาว
ประมาณ 1,600 ม. หรือมี
พื้นที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า
15,500 ตร.ม. ตามแบบ
แปลนของเทศบาลฯ
ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับ
ผิวทางเดิม ความหนาเฉลี่ย
0.05 ม.ความกว้างประมาณ
8.30-13.00 ม. ความยาว
ประมาณ 830 ม. หรือมี
พื้นที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า
7,840 ตร.ม. ตามแบบ
แปลนของเทศบาลฯ

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
2,792,000

-

-

5,279,000

-

-

-

2,670,000

-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่ต่อ
การดําเนิน
โครงการ

-ถนนได้มาตรฐาน ส่วนออกแบบ
-ประชาชนได้รับ และก่อสร้าง
ความสะดวกใน
สํานักการช่าง
การสัญจรไป-มา

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่ต่อ
การดําเนิน
โครงการ

-ถนนได้มาตรฐาน ส่วนออกแบบ
-ประชาชนได้รับ และก่อสร้าง
ความสะดวกใน
สํานักการช่าง
การสัญจรไป-มา

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่ต่อ
การดําเนิน
โครงการ

-ถนนได้มาตรฐาน ส่วนออกแบบ
-ประชาชนได้รับ และก่อสร้าง
ความสะดวกใน
สํานักการช่าง
การสัญจรไป-มา

แบบ ผ.02

-3/85ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

82

ปรับปรุงผิวจราจร เพื่อแก้ไขผิวจราจรที่ไม่ได้
ถนนช้างม่อยตัด มาตรฐาน
ใหม่ (ตั้งแต่ถนน
ท่าแพถึงถนน
ช้างม่อย)

83

ปรับปรุงผิวจราจร เพื่อแก้ไขผิวจราจรที่ไม่ได้
ถนนตรัสวงค์
มาตรฐาน
(ตั้งแต่สุสาน
สันกู่เหล็กถึงถนน
ซุปเปอร์ไฮเวย์
เชียงใหม่-ลําปาง)

84

ปรับปรุงผิวจราจร เพื่อแก้ไขผิวจราจรที่ไม่ได้
ถนนช้างคลาน
มาตรฐาน
(ตั้งแต่โรงแรม
รติลานนาถึงทาง
ลอดสะพาน
แม่น้ําปิง)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับ
ผิวทางเดิม ความหนาเฉลี่ย
0.05 ม.ความกว้างประมาณ
11.20-11.40 ม. ความ
ยาวประมาณ 252 ม. หรือ
มีพื้นที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า
2,850 ตร.ม. ตามแบบ
แปลนของเทศบาลฯ
ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับ
ผิวทางเดิม ความหนาเฉลี่ย
0.05 ม.ความกว้างประมาณ
4.00-10.00 ม. ความยาว
ประมาณ 750 ม. หรือมี
พื้นที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า
5,360 ตร.ม. ตามแบบ
แปลนของเทศบาลฯ
ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับ
ผิวทางเดิม ความหนาเฉลี่ย
0.05 ม.ความกว้างประมาณ
5.70-12.10 ม. ความยาว
ประมาณ 555 ม. หรือมี
พื้นที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า
4,400 ตร.ม. ตามแบบ
แปลนของเทศบาลฯ

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
970,000

-

-

1,825,000

-

-

-

1,498,000

-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่ต่อ
การดําเนิน
โครงการ

-ถนนได้มาตรฐาน ส่วนออกแบบ
-ประชาชนได้รับ และก่อสร้าง
ความสะดวกใน
สํานักการช่าง
การสัญจรไป-มา

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่ต่อ
การดําเนิน
โครงการ

-ถนนได้มาตรฐาน ส่วนออกแบบ
-ประชาชนได้รับ และก่อสร้าง
ความสะดวกใน
สํานักการช่าง
การสัญจรไป-มา

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่ต่อ
การดําเนิน
โครงการ

-ถนนได้มาตรฐาน ส่วนออกแบบ
-ประชาชนได้รับ และก่อสร้าง
ความสะดวกใน
สํานักการช่าง
การสัญจรไป-มา

แบบ ผ.02

-3/86ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

85

ปรับปรุงผิวจราจร เพื่อแก้ไขผิวจราจรที่ไม่ได้
ถนนแก้วนวรัฐ
มาตรฐาน
(ตั้งแต่สี่แยก
โรงเรียนปรินส์ถึง
สะพานนครพิงค์)

ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับ
ผิวทางเดิม ความหนาเฉลี่ย
0.05 ม. ความกว้างประมาณ
9.10-11.90 ม. ความยาว
ประมาณ 825 ม. หรือมี
พื้นที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า
8,950 ตร.ม . ตามแบบ
แปลนของเทศบาลฯ

86

ปรับปรุงผิวทาง
เพื่อแก้ไขผิวจราจรที่ไม่ได้
แอสฟัลท์คอนกรีต มาตรฐาน
เดิมนํากลับมา
ใช้ใหม่ถนน
บุญเรืองฤทธิ์

ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์
คอนกรีตเดิมนํากลับมาใช้
ใหม่ ASPHALT HOT MIX
IN-PLACE RECYCLING แบบ
RE-Paving 7 cm. (Reclycling
3 cm+ AC 4 cm.) ความ
กว้างประมาณ
9.3022.00 ม. ความยาว
ประมาณ 1,575 ม. หรือมี
พื้นที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า
18,750 ตร.ม. ตามแบบ
แปลนเทศบาลฯ

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
3,048,000

-

-

7,291,000

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่ต่อ
การดําเนิน
โครงการ

-ถนนได้มาตรฐาน ส่วนออกแบบ
-ประชาชนได้รับ และก่อสร้าง
ความสะดวกใน
สํานักการช่าง
การสัญจรไป-มา

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่ต่อ
การดําเนิน
โครงการ

-ถนนได้มาตรฐาน ส่วนออกแบบ
-ประชาชนได้รับ และก่อสร้าง
ความสะดวกใน
สํานักการช่าง
การสัญจรไป-มา

แบบ ผ.02

-3/87ที่
87

88

โครงการ

วัตถุประสงค์

ปรับปรุงผิวทาง
เพื่อแก้ไขผิวจราจรที่ไม่ได้
แอสฟัลท์คอนกรีต มาตรฐาน
เดิมนํากลับมา
ใช้ใหม่ถนน
ถนนรัตนโกสินทร์
(ตั้งแต่สะพาน ร.9
ถึงถนนแก้วนวรัฐ)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์
คอนกรีตเดิมนํากลับมาใช้
ใหม่ ASPHALT HOT MIX
IN-PLACE RECYCLING แบบ
RE-Paving 7 cm. (Reclycling
3 cm+ AC 4 cm.) ความ
กว้างประมาณ
8.9023.40ม. ความยาว
ประมาณ 1,120 ม. หรือมี
พื้นที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า
18,500 ตร.ม. ตามแบบ
แปลนเทศบาลฯ
ปรับปรุงถนน
-เพื่อแก้ไขผิวจราจรที่ไม่ได้ ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. หนา
พร้อมก่อสร้าง
มาตรฐาน
0.20 เมตร กว้างประมาณ
ระบบระบายน้ํา -เพื่อป้องกันและแก้ไข
4.00-6.00 เมตร ความยาว
ค.ส.ล. ถนนโชตนา ปัญหาน้ําท่วมขัง
ประมาณ 630 เมตร หรือ
ซอย 12 เชื่อม
คิดเป็นพื้นที่ดําเนินการไม่
ถนนมหาโชค
น้อยกว่า (ไม่รวมพื้นที่ฝาบ่อ
พัก) ประมาณ 3,348
ตารางเมตร พร้อมก่อสร้าง
ท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด
Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก
ความยาวรวมทั้งสองข้าง
ประมาณ 1,260 เมตร และ
ก่อสร้างรางรับน้ําฝนพร้อม
บ่อรับน้ําฝนทั้งสอ งข้างความ
ยาวรวมประมาณ 1,240
เมตร ตามแบบแปลนของ
เทศบาลฯ

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
7,196,000

-

-

10,588,000

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่ต่อ
การดําเนิน
โครงการ

-ถนนได้มาตรฐาน ส่วนออกแบบ
-ประชาชนได้รับ และก่อสร้าง
ความสะดวกใน
สํานักการช่าง
การสัญจรไป-มา

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่ต่อ
การดําเนิน
โครงการ

-ถนนได้มาตรฐาน ส่วนออกแบบ
-การระบายน้ํามี และก่อสร้าง
ประสิทธิภาพและ สํานักการช่าง
ลดปัญหาปัญหา
น้ําท่วมขัง
-ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา

แบบ ผ.02

-3/88ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

89

ปรับปรุงผิวจราจร เพื่อแก้ไขผิวจราจรที่ไม่ได้
ถนนช้างเผือก
มาตรฐาน
ซอย 2

90

ปรับปรุงถนน
แอสฟัลท์ติก
คอนกรีตพร้อม
ระบบระบายน้ํา
ค.ส.ล. ถนน
เชียงใหม่-ลําพูน
ซอย 3 เชื่อมต่อ
ซอย 4

91

ก่อสร้างราง
ระบายน้ํา ค.ส.ล.
ถนนโชตนา
ซอย 22

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับ
ผิวจราจรเดิม ความหนา
เฉลี่ย 0.05 ม. ความกว้าง
ประมาณ 5.00-7.00 ม.
ความยาวประมาณ 340 ม.
หรือมีพื้นที่ดําเนินการไม่น้อย
กว่า 1,860 ตร.ม. ตามแบบ
แปลนของเทศบาลฯ
-เพื่อแก้ไขผิวจราจรที่ไม่ได้ ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก
มาตรฐาน
คอนกรีต หนา 0.05 เมตร
-เพื่อป้องกันและแก้ไข
ทับผิวทางเดิม กว้างประมาณ
ปัญหาน้ําท่วมขัง
3.70-5.00 เมตร ความยาว
ประมาณ 206 เมตร หรือ
พื้นที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า
790 ตารางเมตร พร้อม
ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล.
ขนาดปากรางกว้าง 0.50
เมตร ทั้งสองฝั่ง ความยาว
รวมประมาณ 416 เมตร
ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ
เพื่อป้องกันและแก้ไข
ก่อสร้างรางระบายน้ําค.ส.ล.
ปัญหาน้ําท่วมขัง
ขนาดปากรางกว้าง 0.50
เมตร ความยาวรวมไม่น้อย
กว่า 550.00 เมตร พร้อม
ซ่อมแซมผิวทางด้านข้าง ตาม
แบบแปลนของเทศบาลฯ

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-

-

-

2,290,000

-

-

-

2,475,000

2564
(บาท)
700,000

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่ต่อ
การดําเนิน
โครงการ

-ถนนได้มาตรฐาน ส่วนออกแบบ
-ประชาชนได้รับ และก่อสร้าง
ความสะดวกใน
สํานักการช่าง
การสัญจรไป-มา

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่ต่อ
การดําเนิน
โครงการ

-ถนนได้มาตรฐาน ส่วนออกแบบ
-การระบายน้ํามี และก่อสร้าง
ประสิทธิภาพและ สํานักการช่าง
ลดปัญหาปัญหา
น้ําท่วมขัง
-ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่ต่อ
การดําเนิน
โครงการ

-การระบายน้ํามี ส่วนออกแบบ
ประสิทธิภาพและ และก่อสร้าง
ลดปัญหาปัญหา สํานักการช่าง
น้ําท่วมขัง
-ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา

แบบ ผ.02

-3/89
ที่

โครงการ

92

ก่อสร้างระบบ
ระบายน้ํา ค.ส.ล.
ถนนเชียงใหม่ลําพูน ซอย 3
(ตั้งแต่ถนน
เชียงใหม่-ลําพูน
ถึงลําเหมือง)

93

ปรับปรุงผิว
จราจรพร้อม
ก่อสร้างระบบ
ระบายน้ํา
ถนนสวนดอก
ซอย 6

วัตถุประสงค์
เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้ําท่วมขัง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค .ส.ล.
ขนาด ø 0.60 ม. พร้อมบ่อ
พักความยาวรวมประมาณ
184 เมตร พร้อมก่อสร้าง
รางรับน้ําฝนพร้อมบ่อรับน้ํา
ความยาวรวมประมาณ 184
เมตร และซ่อมแซมผิวจราจร
หลังท่อพื้นที่ไม่น้อยกว่า
164 ตารางเมตร ตามแบบ
แปลนของเทศบาลฯ
-เพื่อแก้ไขผิวจราจรที่ไม่ได้ ปรับปรุง ถนน ค.ส.ล. ความ
มาตรฐาน
หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร ความ
-เพื่อป้องกันและแก้ไข
กว้างประมาณ 1.50-5.50
ปัญหาน้ําท่วมขัง
เมตร ความยาวประมาณ
729.00เมตร หรือมีพื้นที่
ดําเนินการไม่น้อยกว่า
1,755.00 ตารางเมตร
พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ํา
ค.ส.ล. ขนาดปากรางกว้าง
0.50 เมตร ความยาวรวมไม่
น้อยกว่า 1,360.00 เมตร
ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-

-

-

2564
(บาท)
769,000

2565
(บาท)
-

7,300,000

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่ต่อ
การดําเนิน
โครงการ

-ถนนได้มาตรฐาน ส่วนออกแบบ
-การระบายน้ํามี และก่อสร้าง
ประสิทธิภาพและ สํานักการช่าง
ลดปัญหาปัญหา
น้ําท่วมขัง
-ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่ต่อ
การดําเนิน
โครงการ

-ถนนได้มาตรฐาน ส่วนออกแบบ
-การระบายน้ํามี และก่อสร้าง
ประสิทธิภาพและ สํานักการช่าง
ลดปัญหาปัญหา
น้ําท่วมขัง
-ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา

แบบ ผ.02

-3/90ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

94

ปรับปรุงถนน
พร้อมก่อสร้าง
ระบบระบายน้ํา
ค.ส.ล. ถนนโชตนา
ซอย 12 เชื่อม
ถนนมหาโชค

-เพื่อแก้ไขผิวจราจรที่ไม่ได้
มาตรฐาน
-เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้ําท่วมขัง

95

ปรับปรุงถนน
พร้อมก่อสร้าง
ระบบระบายน้ํา
ถนนมหาโชค
ซอย 14

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ปรับปรุง ถนน ค.ส.ล. หนา
0.20 เมตร กว้างประมาณ
4.00-6.00 เมตร ความยาว
ประมาณ 630 เมตร หรือ
คิดเป็นพื้นที่ดําเนินการไม่
น้อยกว่า (ไม่รวมพื้นที่ฝาบ่อ
พัก) ประมาณ 3,348 ตร.ม.
พร้อมก่อสร้างท่อระบายน้ํา
ค.ส.ล.ขนาด Ø 0.60 เมตร
พร้อมบ่อพักความยาวรวมทั้ง
สองข้างประมาณ 1,260
เมตร และก่อสร้างรางรับ
ระบายน้ําฝนพร้ อมบ่อรับ
น้ําฝนทั้งสองข้างความยาว
รวมประมาณ 1,240 เมตร
ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ
-เพื่อแก้ไขผิวจราจรที่ไม่ได้ ปรับปรุง ถนน ค .ส.ล. ความ
มาตรฐาน
หนาเฉลี่ย 0.20 ม. โดยมี
-เพื่อป้องกันและแก้ไข
พื้นที่ดําเนินการประมาณ
ปัญหาน้ําท่วมขัง
400.00 ตร.ม. พร้อม
ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล.
ขนาดปากรางกว้าง 0.50 ม.
ความยาวรวมประมาณ
200.00 ม. ตามแบบแปลน
ของเทศบาลฯ

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

-

-

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
10,588,000

-

1,300,000

2565
(บาท)
-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่ต่อ
การดําเนิน
โครงการ

-ถนนได้มาตรฐาน ส่วนออกแบบ
-การระบายน้ํามี และก่อสร้าง
ประสิทธิภาพและ สํานักการช่าง
ลดปัญหาปัญหา
น้ําท่วมขัง
-ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่ต่อ
การดําเนิน
โครงการ

-ถนนได้มาตรฐาน ส่วนออกแบบ
-การระบายน้ํามี และก่อสร้าง
ประสิทธิภาพและ สํานักการช่าง
ลดปัญหาปัญหา
น้ําท่วมขัง
-ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา

แบบ ผ.02

-3/91ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

96

ปรับปรุงถนน
พร้อมก่อสร้าง
ระบบระบายน้ํา
ค.ส.ล. ซอยข้าง
วัดแม่หยวก

-เพื่อแก้ไขผิวจราจรที่ไม่ได้
มาตรฐาน
-เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้ําท่วมขัง

ปรับปรุง ถนน ค .ส.ล. หนา
0.20 ม. กว้างประมาณ
1.00-4.00 ม. ความยาว
รวมประมาณ 105 ม. หรือ
คิดเป็นพื้นที่ดําเนินการไม่
น้อยกว่า 240 ตร.ม. พร้อม
ก่อสร้างรางระบายน้ํา ขนาด
ปากรางกว้าง 0.25
ม.
ความยาวประมาณ 210 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ

97

ปรับปรุงถนน
แอสฟัลท์ติก
คอนกรีตพร้อม
ระบบระบายน้ํา
คสล. ถนน
สุพินวิลเลจ

-เพื่อแก้ไขผิวจราจรที่ไม่ได้
มาตรฐาน
-เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้ําท่วมขัง

ปรับปรุง ถนนแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต หนา 0.05 ม.
กว้างประมาณ 3.50-5.00ม.
ความยาวประมาณ 440 ม.
หรือพื้นที่ดําเนินการไม่น้อย
กว่า 1,790 ตร.ม. พร้อม
ปรับปรุง รางระบายน้ํา คสล.
ขนาดปากรางกว้าง 0.50 ม.
ความยาวรวมประมาณ 880ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-

-

-

2564
(บาท)
620,000

2565
(บาท)
-

3,220,000

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่ต่อ
การดําเนิน
โครงการ

-ถนนได้มาตรฐาน ส่วนออกแบบ
-การระบายน้ํามี และก่อสร้าง
ประสิทธิภาพและ สํานักการช่าง
ลดปัญหาปัญหา
น้ําท่วมขัง
-ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่ต่อ
การดําเนิน
โครงการ

-ถนนได้มาตรฐาน ส่วนออกแบบ
-การระบายน้ํามี และก่อสร้าง
ประสิทธิภาพและ สํานักการช่าง
ลดปัญหาปัญหา
น้ําท่วมขัง
-ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา

แบบ ผ.02

-3/92ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

98

ปรับปรุงถนน
แอสฟัลท์ติก
คอนกรีตและ
ระบบระบายน้ํา
ค.ส.ล.ถนนวัวลาย
ซอย 2

-เพื่อแก้ไขผิวจราจรที่ไม่ได้
มาตรฐาน
-เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้ําท่วมขัง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ปรับปรุง ถนนแอสฟัลท์ติก
ทับผิวทางเดิมหนา 0.05 ม.
กว้างประมาณ 4.00 ม.
ความยาวประมาณ 430 ม.
หรือพื้นที่ดําเนินการ
ประมาณ 1,720 ตร.ม.
พร้อมเสริมขอบรางและ
ซ่อมแซมฝารางระบายน้ํา
คสล. ขนาดปากรางกว้าง
0.25 ม. ความยาวรวม
ประมาณ 850 ม. ตามแบบ
แปลนของเทศบาลฯ
99 ก่อสร้างถนน
เพื่อแก้ไขผิวจราจรที่ไม่ได้ ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก
แอสฟัลท์ติก
มาตรฐาน
คอนกรีต หนา 0.05 ม.
คอนกรีต
กว้างประมาณ 2.00-3.00ม.
ซอยข้าง
ความยาวรวมประมาณ 287ม.
สุสานแม่หยวก
หรือคิดเป็นพื้นที่ดําเนินการ
ไม่น้อยกว่า 750 ตร.ม. ตาม
แบบแปลนของเทศบาลฯ
100 ปรับปรุงถนน
-เพื่อแก้ไขผิวจราจรที่ไม่ได้ ปรับปรุง ถนน ค.ส.ล. หนา
พร้อมระบบ
มาตรฐาน
0.20 เมตร กว้างประมาณ
ก่อสร้างระบายน้ํา -เพื่อป้องกันและแก้ไข
4.50-6.00 เมตร ความยาว
ค.ส.ล. ถนน
ปัญหาน้ําท่วมขัง
ประมาณ 250 เมตร หรือมี
ศรีจันทร์ดร
พื้นที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า
(เชื่อมต่อถนนเดิม)
1,330 ตารางเมตร พร้อม
ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล.
ขนาดปากรางกว้าง 0.50
เมตร ความยาวประมาณ
504 เมตร ตามแบบแปลน
ของเทศบาลฯ

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
2,300,000

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

-

-

-

740,000

-

-

-

-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่ต่อ
การดําเนิน
โครงการ

-ถนนได้มาตรฐาน ส่วนออกแบบ
-การระบายน้ํามี และก่อสร้าง
ประสิทธิภาพและ สํานักการช่าง
ลดปัญหาปัญหา
น้ําท่วมขัง
-ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่ต่อ
การดําเนิน
โครงการ

-ถนนได้มาตรฐาน ส่วนออกแบบ
-การระบายน้ํามี และก่อสร้าง
-ประชาชนได้รับ สํานักการช่าง
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา

3,600,000 ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่ต่อ
การดําเนิน
โครงการ

-ถนนได้มาตรฐาน ส่วนออกแบบ
-การระบายน้ํามี และก่อสร้าง
ประสิทธิภาพและ สํานักการช่าง
ลดปัญหาปัญหา
น้ําท่วมขัง
-ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา

-

แบบ ผ.02

-3/93ที่

โครงการ

101 ปรับปรุงถนน
พร้อมก่อสร้าง
ระบบระบายน้ํา
ถนนหมื่นด้าม
พร้าคต

102 ปรับปรุงถนน
พร้อมก่อสร้าง
ระบบระบายน้ํา
ถนนป่าตัน
ซอย 5

วัตถุประสงค์
-เพื่อแก้ไขผิวจราจรที่ไม่ได้
มาตรฐาน
-เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้ําท่วมขัง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ปรับปรุง ถนน ค.ส.ล. ความ
หนาเฉลี่ย 0.20 ม. กว้าง
ประมาณ 5.50-7.00 ม.
ความยาวประมาณ 136 ม.
หรือมีพื้นที่ดําเนินการไม่น้อย
กว่า 755 ตร.ม. พร้อม
ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล.
ขนาดปากรางกว้าง 0.50 ม.
ความยาวไม่น้อยกว่า 272 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ
-เพื่อแก้ไขผิวจราจรที่ไม่ได้ ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับ
มาตรฐาน
ผิวทางเดิม ความหนาเฉลี่ย
-เพื่อป้องกันและแก้ไข
0.05 เมตร ความกว้าง
ปัญหาน้ําท่วมขัง
ประมาณ 3.20-9.00 ม.
ความยาวประมาณ 282 ม.
หรือมีพื้นที่ดําเนินการไม่น้อย
กว่า 1,370 ตร.ม. พร้อม
ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล.
ขนาดปากรางกว้าง 0.25 ม.
ความยาวรวมไม่น้อยกว่า
505.00 ม.ตามแบบแปลน
ของเทศบาลฯ

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-

-

-

2564
(บาท)
-

-

ตัวชี้วัด
2565
(KPI)
(บาท)
1,900,000 ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่ต่อ
การดําเนิน
โครงการ

2,320,000 ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่ต่อ
การดําเนิน
โครงการ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-ถนนได้มาตรฐาน ส่วนออกแบบ
-การระบายน้ํามี และก่อสร้าง
ประสิทธิภาพและ สํานักการช่าง
ลดปัญหาปัญหา
น้ําท่วมขัง
-ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา
-ถนนได้มาตรฐาน ส่วนออกแบบ
-การระบายน้ํามี และก่อสร้าง
ประสิทธิภาพและ สํานักการช่าง
ลดปัญหาปัญหา
น้ําท่วมขัง
-ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา

แบบ ผ.02

-3/94ที่

โครงการ

103 ปรับปรุงถนน
พร้อมก่อสร้าง
ระบบระบายน้ํา
ถนนสันติรักษ์

วัตถุประสงค์
-เพื่อแก้ไขผิวจราจรที่ไม่ได้
มาตรฐาน
-เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้ําท่วมขัง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ปรับปรุง ถนน ค.ส.ล.ความ
หนาเฉลี่ย 0.20 ม. กว้าง
ประมาณ 3.70-6.40 ม.
ความยาวประมาณ 540 ม.
หรือมีพื้นที่ดําเนินการไม่น้อย
กว่า 2,580 ตร.ม. พร้อม
ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล.
ขนาดปากรางกว้าง0.25 ม.
ความยาวรวมไม่น้อยกว่า
1,065 ม. ตามแบบแปลน
ของเทศบาลฯ
104 ก่อสร้างถนน
-เพื่อแก้ไขผิวจราจรที่ไม่ได้ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ความ
พร้อมระบบ
มาตรฐาน
หนาเฉลี่ย 0.20 ม. กว้าง
ระบายน้ํา
-เพื่อป้องกันและแก้ไข
ประมาณ 3.50-6.100 ม.
ถนนศิริธร
ปัญหาน้ําท่วมขัง
ความยาวประมาณ 297 ม.
(บริเวณหลังตลาด
หรือมีพื้นที่ดําเนินการไม่น้อย
ทรัพย์ทองคํา)
กว่า 1,350 ตร.ม. พร้อม
ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล.
ขนาดปากรางกว้าง0.25 ม.
ความยาวรวมไม่น้อยกว่า
594.00 ม. ตามแบบแปลน
ของเทศบาลฯ

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-

-

-

2564
(บาท)
-

-

ตัวชี้วัด
2565
(KPI)
(บาท)
5,950,000 ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่ต่อ
การดําเนิน
โครงการ

3,350,000 ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่ต่อ
การดําเนิน
โครงการ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-ถนนได้มาตรฐาน ส่วนออกแบบ
-การระบายน้ํามี และก่อสร้าง
ประสิทธิภาพและ สํานักการช่าง
ลดปัญหาปัญหา
น้ําท่วมขัง
-ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา

-ถนนได้มาตรฐาน ส่วนออกแบบ
-การระบายน้ํามี และก่อสร้าง
ประสิทธิภาพและ สํานักการช่าง
ลดปัญหาปัญหา
น้ําท่วมขัง
-ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา

แบบ ผ.02

-3/95ที่

โครงการ

105 ปรับปรุงถนน
พร้อมระบบ
ระบายน้ํา
ค.ส.ล. ถนน
เชียงใหม่-ลําพูน
ซอย 9

วัตถุประสงค์
-เพื่อแก้ไขผิวจราจรที่ไม่ได้
มาตรฐาน
-เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้ําท่วมขัง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ปรับปรุง ถนน ค.ส.ล.ความ
หนาเฉลี่ย 0.20 ม. กว้าง
ประมาณ 1.00-6.00 ม.
ความยาวประมาณ 293 ม.
หรือมีพื้นที่ดําเนินการไม่น้อย
กว่า (ไม่รวมพื้นที่ฝาบ่อพัก)
1,120 ตร.ม. พร้อมก่อสร้าง
ท่อระบายน้ํา ค.ส.ล.ขนาด
Ø 0.60 ม. พร้อมบ่อพัก
ความยาวรวมไม่น้อยกว่า
293 ม. และก่อสร้างรางรับ
ระบายน้ําฝน ความยาวไม่
น้อยกวา 417 ม. ตามแบบ
แปลนของเทศบาลฯ
106 ปรับปรุงถนน
-เพื่อแก้ไขผิวจราจรที่ไม่ได้ ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา
แอสฟัลท์ติก
มาตรฐาน
เฉลี่ย 0.05 เมตร ทับผิวทาง
คอนกรีตพร้อม
-เพื่อป้องกันและแก้ไข
เดิม ความกว้างประมาณ
ระบบระบายน้ํา ปัญหาน้ําท่วมขัง
4.00-4.60 ม. ความยาว
ค.ส.ล.ถนนภายใน
ประมาณ 514 ม. หรือมี
หมู่บ้านระมิงค์
พื้นที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า
นิเวศน์ตอนปลาย
2,340 ตร.ม. พร้อมก่อสร้าง
รางระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด
ปากรางกว้าง 0.50 ม. ทั้ง
สองฝั่ง ความยาวไม่น้อยกว่า
1,010 ม. ตามแบบแปลน
ของเทศบาลฯ

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-

-

-

2564
(บาท)
-

-

ตัวชี้วัด
2565
(KPI)
(บาท)
4,260,000 ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่ต่อ
การดําเนิน
โครงการ

5,640,000 ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่ต่อ
การดําเนิน
โครงการ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-ถนนได้มาตรฐาน ส่วนออกแบบ
-การระบายน้ํามี และก่อสร้าง
ประสิทธิภาพและ สํานักการช่าง
ลดปัญหาปัญหา
น้ําท่วมขัง
-ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา

-ถนนได้มาตรฐาน ส่วนออกแบบ
-การระบายน้ํามี และก่อสร้าง
ประสิทธิภาพและ สํานักการช่าง
ลดปัญหาปัญหา
น้ําท่วมขัง
-ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา

แบบ ผ.02

-3/96ที่

โครงการ

107 ปรับปรุงถนน
แอสฟัลท์ติก
คอนกรีตพร้อม
ก่อสร้างระบบ
ระบายน้ํา ค.ส.ล.
ถนนบ้านใหม่
ช่วงที่ 2
(ตั้งแต่บริเวณ
ต้นโพธิ์จนถึง
สะพานก๋วยเตี๋ยว
ไก่ขันเก่า)

วัตถุประสงค์
-เพื่อแก้ไขผิวจราจรที่ไม่ได้
มาตรฐาน
-เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้ําท่วมขัง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา
เฉลี่ย 0.05 เมตร ทับผิวทาง
เดิม ความกว้างประมาณ
4.00-5.00 ม. ความยาว
ประมาณ 185 ม. หรือมี
พื้นที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า
880 ตร.ม. พร้อมก่อสร้าง
รางระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด
ปากรางกว้าง 0.25 ม. ทั้ง
สองฝั่ง ความยาวไม่น้อยกว่า
225 ม. ตามแบบแปลนของ
เทศบาลฯ
108 ก่อสร้างถนนพร้อม -เพื่อแก้ไขผิวจราจรที่ไม่ได้ ก่อสร้างถนน คสล.หนา
ระบบระบายน้ํา มาตรฐาน
0.20 เมตร กว้างประมาณ
ค.ส.ล. ถนน
-เพื่อป้องกันและแก้ไข
4.00-7.00 เมตร ความยาว
เกาะกลาง
ปัญหาน้ําท่วมขัง
ประมาณ 300 เมตร หรือ
ซอย 3
พื้นที่ดําเนินการ (ไม่รวมพื้นที่
ฝาบ่อพัก)ไม่น้อยกว่า
1,690 ตารางเมตร พร้อม
ก่อสร้างท่อระบายน้ํา คสล.
ขนาด ø 0.60 เมตร พร้อม
บ่อพัก ความยาวประมาณ
520 เมตร และก่อสร้างราง
รับน้ําฝนพร้อมบ่อรับน้ํา
ความยาวไม่น้อยกว่า
500.00 เมตร ตามแบบ
แปลนของเทศบาลฯ

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-

-

-

2564
(บาท)
-

-

ตัวชี้วัด
2565
(KPI)
(บาท)
1,030,000 ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่ต่อ
การดําเนิน
โครงการ

3,303,000 ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่ต่อ
การดําเนิน
โครงการ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-ถนนได้มาตรฐาน ส่วนออกแบบ
-การระบายน้ํามี และก่อสร้าง
ประสิทธิภาพและ สํานักการช่าง
ลดปัญหาปัญหา
น้ําท่วมขัง
-ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา

-ถนนได้มาตรฐาน ส่วนออกแบบ
-การระบายน้ํามี และก่อสร้าง
ประสิทธิภาพและ สํานักการช่าง
ลดปัญหาปัญหา
น้ําท่วมขัง
-ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา

แบบ ผ.02

-3/97ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
400,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่ต่อ
การดําเนิน
โครงการ
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการดําเนิน
โครงการ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา

ส่วนออกแบบ
และก่อสร้าง
สํานักการช่าง

เมืองมีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
และการเดินทาง
สัญจรของ
ประชาชนเกิด
ความสะดวก
ปลอดภัย
การระบายน้ําใน
เขตเทศบาลนคร
เชียงใหม่เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ
และลดปัญหาน้ํา
ท่วมขังตามถนน
สายหลัก
คูเมืองเชียงใหม่มี
ทัศนียภาพที่
สวยงามเป็นที่
ประทับใจต่อ
ประชาชนและ
นักท่องเที่ยว
ที่มาเยือน

งานบํารุงรักษา
และซ่อมแซม
ระบบระบายน้ํา
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สํานักการช่าง

109 ก่อสร้างสะพาน
ข้ามคลองแม่ข่า
บริเวณหน้าที่ทํา
การชุมชน
อุ่นอารีย์

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไป-มาได้อย่าง
สะดวก

ก่อสร้างสะพาน คสล. ขนาด
กว้างยาวประมาณ 5x5.5
เมตร ตามแบบแปลนของ
เทศบาลฯ

110 จัดซื้อฝาท่อ
ระบายน้ํา
เหล็กหล่อ

เพื่อปรับปรุงฝาท่อระบาย
น้ําที่ชํารุด เสียหายภายใน
เขตเทศบาลนครเชียงใหม่
ให้อยู่ในสภาพที่เป็น
ระเบียบเรียบร้อย
และปลอดภัย

มีฝาท่อระบายน้ําเหล็กหล่อ
จํานวน 200 ฝา สําหรับ
ทดแทนฝาท่อระบายน้ํา
เดิมที่ชํารุด เสียหาย

-

2,400,000

-

-

111 ดูดลอกท่อระบาย
น้ําสายหลักในเขต
เทศบาลนคร
เชียงใหม่

เพื่อขุดลอกดินโคลนและ
เศษสิ่งปฏิกูลออกจาก
ระบบระบายน้ําให้น้ํา
สามารถไหลผ่านได้
สะดวกมากยิ่งขึ้น

ดูดลอกท่อระบายน้ําตาม
ถนนสายหลัก ระยะทางรวม
ไม่น้อยกว่า 23,500 เมตร

-

-

13,500,000

-

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการดําเนิน
โครงการ

ติดตั้งปั๊มน้ําพุระบบซับเมิร์ส
ซิเบิลขนาด 3 HP พร้อมหัว
น้ําพุบนฐาน ค.ส.ล. พร้อม
ระบบท่อ ชุดตระแกรงครอบ
มอเตอร์ และไฟฟ้าส่องสว่าง
จํานวนไม่น้อยกว่า 65 ชุด
พร้อมติดตั้งตู้คอนโทรล
ควบคุมระบบไฟฟ้า

10,000,000

-

-

-

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการดําเนิน
โครงการ

112 ปรับปรุงระบบ
เพื่อปรับปรุงระบบน้ําพุใน
น้ําพุในคูเมืองจาก คูเมืองให้มีความสวยงาม
ระบบปั๊มหอยโข่ง
เป็นระบบปั๊ม
ซัมเมิร์ส ซิเบิล
พร้อมตู้คอนโทรล
ควบคุมระบบ
ไฟฟ้า

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

งานบํารุงรักษา
และซ่อมแซม
ระบบระบายน้ํา
ฝ่ายจัดการ
คุณภาพน้ํา
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สํานักการช่าง
งานบํารุงรักษา
และซ่อมแซม
ระบบระบายน้ํา
ฝ่ายจัดการ
คุณภาพน้ํา
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สํานักการช่าง

แบบ ผ.02

-3/98ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

113 ซ่อมแซมน้ําพุใหญ่ เพื่อซ่อมแซมน้ําพุใหญ่ที่
บริเวณแจ่งหัวริน ชํารุดให้ใช้งานได้อย่างมี
และแจ่งศรีภูมิ
ประสิทธิภาพ

ซ่อมแซมปรับปรุงน้ําพุใหญ่
บริเวณแจ่งหัวรินและแจ่ง
ศรีภูมิ จํานวน 2 จุด

114 วางท่อร้อย
สายไฟฟ้า
ใต้ดินถนนช่วง
ระหว่างแจ่งศรี
ภูม-ิ แจ่งกะต๊ํา
(คูเมืองด้านนอก
และด้านใน)

(1)ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและ
แสงสว่างช่วงระหว่าง
แจ่งศรีภูมิ-แจ่งกะต๊ํา
(คูเมืองด้านนอกและด้านใน)
(2)ปรับปรุงซ่อมแซม
สัญญาณไฟจราจร ATC
สัญญาณไฟทางข้ามและ
ระบบกล้องวงจรปิด
ประกอบด้วย
-สัญญาณไฟจราจรแยก
แจ่งศรีภูมิ
-สัญญาณไฟจราจรทางข้าม
โรงเรียนวัดดอกเงิน ถ.ชัยภูมิ
-สัญญาณไฟทางข้ามตลาด
สมเพชร ถ.มูลเมือง
-สัญญาณไฟทางข้ามตลาด
สมเพชร ถนนชัยภูมิ
-สัญญาณไฟทางข้ามหน้า
ร้านหนังสือดวงกมล
-สัญญาณไฟทางข้ามบริเวณ
หน้าสถานสงเคราะห์คนชรา
-สัญญาณไฟจราจรทางข้าม
หลังข่วงประตูท่าแพ ถ.มูลเมือง

-เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ถนน
ช่วงระหว่างแจ่งศรีภูมิแจ่งกะต๊ํา ให้มีความ
สวยงาม
-เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้า
และแสงสว่างให้เกิดความ
สะดวกปลอดภัยแก่
ประชาชนและนักท่องเที่ยว
ในการใช้ถนนสําหรับเดิน
เท้าหรือการขับขี่ยาน
พาหนะบนถนน
-เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม
สัญญาณไฟจราจร ATC
สัญญาณไฟทางข้าม และ
ระบบกล้องวงจรปิดให้เกิด
ความสะดวกปลอดภัยแก่
ประชาชนและกท่องเที่ยว
ในการใช้ทางแยก ทาง
ข้ามบริเวณถนนช่วง
ระหว่างแจ่งศรีภูมิ-แจ่ง
กะต๊ํา

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
200,000

-

-

38,000,000

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการดําเนิน
โครงการ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

คูเมืองเชียงใหม่มี
ทัศนียภาพที่
สวยงามเป็นที่
ประทับใจต่อ
ประชาชนและ
นักท่องเที่ยว
ที่มาเยือน
ร้อยละความ -ภูมิทัศน์บริเวณ
พึงพอใจของ ถนนช่วงระหว่าง
ประชาชน
แจ่งศรีภูมิ-แจ่ง
ต่อการดําเนิน กะต๊ํา มีความ
โครงการ
สวยงาม
-ประชาชนและ
นักท่องเที่ยวได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
รถใช้ถนน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานบํารุงรักษา
และซ่อมแซม
ระบบระบายน้ํา
ฝ่ายจัดการ
คุณภาพน้ํา
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สํานักการช่าง
ส่วนออกแบบ
และก่อสร้าง
สํานักการช่าง

แบบ ผ.02

-3/99ที่

โครงการ

115 Smart City
เทศบาลนคร
เชียงใหม่

116 จัดซื้อรถโดยสาร
ประจําทางระบบ
เครื่องยนต์ดีเซล

รวม

116 โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

-เพื่อพัฒนาเมืองสร้าง
มาตรฐานและเสริมสร้าง
ความเป็นอยู่ที่ที่ดีต่อ
ชุมชนเมือง
-เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว สร้างความเข็ม
แข็งระหว่างภาครัฐและ
เอกชน
-เพื่อสนับสนุนการนํา
เทคโนโลยีสมัยใหม่มา
ปรับใช้ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตขุมขนเมือง
เพื่อให้การจัดการเดินรถ
โดยสารประจําทางของ
เทศบาลนครเชียงใหม่
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และมีความพร้อมในการ
ให้บริการประชาชน

-ติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต
สาธารณะ และพัฒนาการ
เชื่อมต่อแอปพลิเคชั่นต่างๆ
โดยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
-ติดตั้งจุดจ่ายกระแสไฟฟ้า
สาธารณะเพื่อให้บริการ
ประชาชนและนักท่องเที่ยว
ในการชาร์จโทรศัพท์หรือ
คอมพิวเตอร์พกพา

-

-

มีรถโดยสารประจําทางระบบ
เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่
น้อยกว่า 20 ที่นั่ง จํานวน
12 คัน

2561
(บาท)
-

-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
2565
(KPI)
(บาท)
10,000,000 ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการดําเนิน
โครงการ

6,450,000 6,450,000 6,450,000 6,450,000 ร้อยละความ
(3 คัน)
(3 คัน)
(3 คัน)
(3 คัน)
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการ
ให้บริการ
รถโดยสาร
ประจําทาง

42,411,000 63,207,000 218,639,000 38,752,000 48,203,000

-

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนและ
ส่วนออกแบบ
นักท่องเที่ยวได้รับ และก่อสร้าง
ความสะดวกใน
สํานักการช่าง
การมาท่องเที่ยว
และอาศัยอยู่ใน
เมืองเชียงใหม่

การจัดการเดินรถ
โดยสารประจํา
ทางของเทศบาล
นครเชียงใหม่
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและ
มีความพร้อมใน
การให้บริการ
ประชาชน
-

สํานักการช่าง

-

แบบ ผ.02

-3/100รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลนครเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1.10 แผนงานการพาณิชย์
งบประมาณ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
2564
2565
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 จ้างเหมาแรงงาน เพื่อให้การจัดการเดินรถ จ้างเหมาแรงงานในกิจการ
5,496,969 6,140,900 6,784,800 7,428,600 7,428,600
ในกิจการเดินรถ โดยสารประจาทางของ
เดินรถโดยสารประจาทาง
โดยสารประจา
เทศบาลนครเชียงใหม่
เทศบาลนครเชียงใหม่
ทางเทศบาลนคร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ -ปี 2561 จานวน 51 คน
เชียงใหม่
และมีความพร้อมในการ -ปี 2562 จานวน 57 คน
ให้บริการประชาชน
-ปี 2563 จานวน 63 คน
-ปี 2564 จานวน 69 คน
-ปี 2565 จานวน 69 คน
2

จ้างเหมาทาความ
สะอาดสถานี
ขนส่งผู้โดยสาร
แห่งที่ 1
(ช้างเผือก)

เพื่อให้พื้นที่ภายในและ
บริเวณภายนอกสถานี
ขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 1
(ช้างเผือก) ให้มีความ
สะอาดและเป็นเรียบร้อย

จ้างเหมาพนักงานทาความ
สะอาด จานวน 3 คน

240,000

240,000

240,000

348,000

348,000

3

จ้างเหมาทาความ
สะอาดสถานี
ขนส่งผู้โดยสาร
แห่งที่ 2
(อาเขต)

เพื่อให้พื้นที่ภายในและ
บริเวณภายนอกสถานี
ขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 2
(อาเขต) ให้มีความสะอาด
และเป็นเรียบร้อย

จ้างเหมาพนักงานทาความ
สะอาด จานวน 8 คน

640,000

640,000

640,000

928,000

928,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการ
ให้บริการ
รถโดยสาร
ประจาทาง

การจัดการเดินรถ
โดยสารประจา
ทางของเทศบาล
นครเชียงใหม่
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและ
มีความพร้อมใน
การให้บริการ
ประชาชน
สถานีขนส่ง
ผู้โดยสาร แห่งที่
1(ช้างเผือก)มี
ความสะอาดและ
เป็นระเบียบ
เรียบร้อย
สถานีขนส่ง
ผู้โดยสาร แห่งที่
2(อาเขต) มีความ
สะอาดและเป็น
ระเบียบเรียบร้อย

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชานที่ใช้
บริการสถานี
ขนส่งแห่งที่
1 (ช้างเผือก)
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชานที่ใช้
บริการสถานี
ขนส่งแห่งที่
2 (อาเขต)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานระบบขนส่ง
สาธารณะ
กลุ่มงานขนส่ง
สานักการช่าง

งานสถานีขนส่ง
แห่งที่ 1
กลุ่มงานขนส่ง
สานักการช่าง
งานสถานีขนส่ง
แห่งที่ 2
กลุ่มงานขนส่ง
สานักการช่าง

แบบ ผ.02

-3/1012561
(บาท)
480,000

2562
(บาท)
480,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
480,000

มีเครื่องปรับอากาศติดผนัง
ขนาด 18,000 บีทียู
จานวน 2 เครื่อง

26,000

28,600

-

-

-

เพื่อให้บริการและอานวย
ความสะดวกให้กับ
ประชาชนทีม่ าติดต่อ
ภายในสถานีขนส่งแห่งที่
2 (อาเขต)

มีเครื่องปรับอากาศติดผนัง
ขนาด 12,000 บีทียู
จานวน 2 เครื่อง

34,000

-

-

-

-

เพื่อให้บริการและอานวย
ความสะดวกให้กับ
ประชาชนทีม่ าติดต่อ
ภายในสถานีขนส่งแห่งที่
2 (อาเขต)

มีพัดลมอุตสาหกรรม 3 ขา
ตั้งพื้น จานวน 4 ตัวๆ ละ
4,000 บาท

16,000

-

-

-

-

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

4

จ้างเหมาทาความ
สะอาดสถานี
ขนส่งผู้โดยสาร
แห่งที่ 3

เพื่อให้พื้นที่ภายในและ
บริเวณภายนอกสถานี
ขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 3
ให้มีความสะอาดและเป็น
เรียบร้อย

จ้างเหมาพนักงานทาความ
สะอาด จานวน 6 คน

5

จัดซื้อเครื่อง
ปรับอากาศ
ติดผนังขนาด
18,000 บีทียู

เพื่อให้บริการและอานวย
ความสะดวกให้กับ
ประชาชนทีม่ าติดต่อ
ภายในสถานีขนส่งแห่งที่
1 (ช้างเผือก)

6

จัดซื้อเครื่อง
ปรับอากาศ
ติดผนังขนาด
12,000 บีทียู

7

จัดซื้อพัดลม
อุตสาหกรรม
3 ขาตั้งพื้น

2564
(บาท)
696,000

2565
(บาท)
696,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชานที่ใช้
บริการสถานี
ขนส่งแห่งที่
3
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชานที่ใช้
บริการสถานี
ขนส่งแห่งที่
1 (ช้างเผือก)
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชานที่ใช้
บริการสถานี
ขนส่งแห่งที่
2 (อาเขต)
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชานที่ใช้
บริการสถานี
ขนส่งแห่งที่
2 (อาเขต)

สถานีขนส่ง
ผู้โดยสาร แห่งที่ 3
มีความสะอาดและ
เป็นระเบียบ
เรียบร้อย

งานสถานีขนส่ง
แห่งที่ 3
กลุ่มงานขนส่ง
สานักการช่าง

ประชาชนทีม่ า
ติดต่อภายใน
สถานีขนส่งแห่งที่
1 (ช้างเผือก)ได้รับ
ความสะดวกสบาย

งานสถานีขนส่ง
แห่งที่ 1
กลุ่มงานขนส่ง
สานักการช่าง

ประชาชนทีม่ า
ติดต่อภายใน
สถานีขนส่งแห่งที่
2 (อาเขต) ได้รับ
ความสะดวกสบาย

งานสถานีขนส่ง
แห่งที่ 2
กลุ่มงานขนส่ง
สานักการช่าง

ประชาชนทีม่ า
ติดต่อภายใน
สถานีขนส่งแห่งที่
2 (อาเขต) ได้รับ
ความสะดวกสบาย

งานสถานีขนส่ง
แห่งที่ 2
กลุ่มงานขนส่ง
สานักการช่าง

แบบ ผ.02

-3/102ที่

โครงการ

8

จัดซื้อเก้าอี้
พลาสติก
ชนิดขาคู่
(1 ชุดมี 4 ที่นั่ง)

9

รวม

จัดซื้อตู้เก็บ
เอกสารชนิด
2 บานเปิด

9 โครงการ

วัตถุประสงค์
เพื่อจัดหาเก้าอี้ที่พัก
สาหรับผู้โดยสารภายใน
สถานีขนส่งแห่งที่ 1
(ช้างเผือก), สถานีขนส่ง
แห่งที่ 2 (อาเขต) และ
สถานีขนส่งแห่งที่ 3

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

-สถานีขนส่งแห่งที่ 1
(ช้างเผือก) มีเก้าอี้พลาสติก
ชนิดขาคู่ (1 ชุดมี 4 ที่นั่ง)
จานวน 55 ชุด
-สถานีขนส่งแห่งที่ 2
(อาเขต) มีเก้าอี้พลาสติก
ชนิดขาคู่ (1 ชุดมี 4 ที่นั่ง)
จานวน 60 ชุด
-สถานีขนส่งแห่งที่ 3
มีเก้าอี้พลาสติก ชนิดขาคู่
(1 ชุดมี 4 ที่นั่ง) จานวน
120 ชุด
เพื่อใช้ในการจัดเก็บ
-สถานีขนส่งแห่งที่ 1
เอกสารงานสถานีขนส่ง
(ช้างเผือก) มีตู้เก็บเอกสาร
แห่งที่ 1 (ช้างเผือก),
ชนิด 2 บานเปิด
สถานีขนส่งแห่งที่ 2
จานวน 4 ตู้
(อาเขต) และสถานีขนส่ง -สถานีขนส่งแห่งที่ 2
แห่งที่ 3 ให้เป็นระเบียบ (อาเขต) มีตู้เก็บเอกสารชนิด
เรียบร้อย และสร้างความ 2 บานเปิด จานวน 4 ตู้
ประทับใจให้กับประชาชน -สถานีขนส่งแห่งที่ 3
ที่มาติดต่อ
มีตู้เก็บเอกสารชนิด 2 บาน
เปิด จานวน 4 ตู้
-

2561
(บาท)
73,500
(15 ชุด)

2562
(บาท)
49,000
(10 ชุด)

งบประมาณ
2563
(บาท)
49,000
(10 ชุด)

98,000
(20 ชุด)

49,000
(10 ชุด)

49,000
(10 ชุด)

49,000
(10 ชุด)

49,000
(10 ชุด)

73,500
(40 ชุด)

98,000
(20 ชุด)

98,000
(20 ชุด)

98,000
(20 ชุด)

98,000
(20 ชุด)

9,800
(2 ตู)้

-

9,800
(2 ตู)้

-

-

9,800
(2 ตู)้

-

9,800
(2 ตู)้

-

-

9,800
(2 ตู)้

-

9,800
(2 ตู)้

-

-

2564
(บาท)
49,000
(10 ชุด)

2565
(บาท)
49,000
(10 ชุด)

7,207,369 7,725,500 8,370,200 9,596,600 9,596,600

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชานที่ใช้
บริการสถานี
ขนส่งแห่งที่
1 ,2 และ 3

ประชาชนทีม่ า
ติดต่อภายใน
สถานีขนส่งแห่งที่
1 (ช้างเผือก),
สถานีขนส่งแห่งที่
2 (อาเขต) และ
สถานีขนส่งแห่งที่
3 ได้รับความ
สะดวกสบาย

-งานสถานีขนส่ง
แห่งที่ 1
-งานสถานีขนส่ง
แห่งที่ 2
-งานสถานีขนส่ง
แห่งที่ 3
กลุ่มงานขนส่ง
สานักการช่าง

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชานที่ใช้
บริการสถานี
ขนส่งแห่งที่
1 ,2 และ 3

ประชาชนทีม่ า
ติดต่อภายใน
สถานีขนส่งแห่งที่
1 (ช้างเผือก),
สถานีขนส่งแห่งที่
2 (อาเขต) และ
สถานีขนส่งแห่งที่
3 เกิดความ
ประทับใจ

-งานสถานีขนส่ง
แห่งที่ 1
-งานสถานีขนส่ง
แห่งที่ 2
-งานสถานีขนส่ง
แห่งที่ 3
กลุ่มงานขนส่ง
สานักการช่าง

-

-

-

-3/103รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลนครเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1.11 แผนงานงบกลาง
งบประมาณ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
2564
2565
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 ติดตั้งโคม
-เพื่อปรับปรุงระบบ
ติดตั้งโคมสัญญาณไฟ
1,650,000 1,650,000 1,650,000 1,650,000 1,650,000
สัญญาณไฟ
สัญญาณไฟจราจรให้ได้
กระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ (50 ชุด)
(50 ชุด)
(50 ชุด)
(50 ชุด)
(50 ชุด)
กระพริบพลังงาน มาตรฐาน
ขนาด 300 มม. ชนิด
แสงอาทิตย์
-เพื่อเป็นการอานวยความ กระพริบตลอด 24 ชม. สี
สะดวกและความปลอดภัย แดง สีเหลือง และเสาพร้อม
ในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ ฐานบริเวณทางร่วมทางแยก
ประชาชนและนักท่องเที่ยว และจุดวิกฤตบนถนน จานวน
ในการใช้รถใช้ถนน
250 ชุด
2

เปลี่ยนโคม
-เพื่อปรับปรุงระบบ
เปลี่ยนโคมสัญญาณไฟ
สัญญาณไฟจราจร สัญญาณไฟจราจรให้ได้
จราจร ชนิด LED 300 มม.
มาตรฐาน
จานวน 400 ชุด
-เพื่อเป็นการอานวยความ
สะดวกและความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่
ประชาชนและนักท่องเที่ยว
ในการใช้รถใช้ถนน

แบบ ผ.02

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการดาเนิน
โครงการ

ประชาชนและ
ฝ่ายวิศวกรรมจราจร
นักท่องเที่ยว
ส่วนการโยธา
ได้รับความสะดวก สานักการช่าง
ปลอดภัยในการ
ใช้รถใช้ถนน

3,400,000 3,400,000 3,400,000 3,400,000 3,400,000 ร้อยละความ
(80 ชุด)
(80 ชุด)
(80 ชุด)
(80 ชุด)
(80 ชุด) พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการดาเนิน
โครงการ

ประชาชนและ
ฝ่ายวิศวกรรมจราจร
นักท่องเที่ยว
ส่วนการโยธา
ได้รับความสะดวก สานักการช่าง
ปลอดภัยในการ
ใช้รถใช้ถนน

แบบ ผ.02

-3/104ที่
3

4

5

โครงการ

วัตถุประสงค์

เปลี่ยนโคม
-เพื่อปรับปรุงระบบ
สัญญาณไฟจราจร สัญญาณไฟจราจรทาง
ทางข้าม
ข้ามให้ได้มาตรฐาน
-เพื่อเป็นการอานวยความ
สะดวกและความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่
ประชาชนและนักท่องเที่ยว
ในการใช้รถใช้ถนน
ติดตั้งโคมตุ๊กตา
-เพื่อปรับปรุงระบบ
คนข้ามสัญญาณ สัญญาณไฟจราจรทาง
ไฟจราจรทางข้าม ข้ามให้ได้มาตรฐาน
-เพื่อเป็นการอานวยความ
สะดวกและความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่
ประชาชนและนักท่องเที่ยว
ในการใช้รถใช้ถนน
เปลี่ยนตู้ควบคุม -เพื่อปรับปรุงระบบ
ระบบสัญญาณไฟ สัญญาณไฟจราจรบริเวณ
จราจร
ทางแยกให้ได้มาตรฐาน
-เพื่อเป็นการอานวยความ
สะดวกและความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่
ประชาชนและนักท่องเที่ยว
ในการใช้รถใช้ถนน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เปลี่ยนโคมสัญญาณไฟ
จราจรทางข้าม ชนิด LED
300 มม. จานวน250 ชุด

ติดตั้งโคมตุ๊กตาคนข้าม
สัญญาณไฟจราจรทางข้าม
ชนิดหลอด LED จานวน
96 ชุด

เปลี่ยนตู้ควบคุมระบบ
สัญญาณไฟจราจรบริเวณ
ทางแยก จานวน 20 ตู้

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
2561
2562
2563
2564
2565
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2,125,200 2,125,200 2,125,200 2,125,200 2,125,200 ร้อยละความ
(50 ชุด)
(50 ชุด)
(50 ชุด)
(50 ชุด)
(50 ชุด) พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการดาเนิน
โครงการ

-

2,000,000 800,000
(50 ชุด)
(20 ชุด)

800,000
(20 ชุด)

240,000
(6 ชุด)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนและ
ฝ่ายวิศวกรรมจราจร
นักท่องเที่ยว
ส่วนการโยธา
ได้รับความสะดวก สานักการช่าง
ปลอดภัยในการ
ใช้รถใช้ถนน

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการดาเนิน
โครงการ

ประชาชนและ
ฝ่ายวิศวกรรมจราจร
นักท่องเที่ยว
ส่วนการโยธา
ได้รับความสะดวก สานักการช่าง
ปลอดภัยในการ
ใช้รถใช้ถนน

1,679,000 1,679,000 1,679,000 1,679,000 1,679,000 ร้อยละความ
(4 ตู)้
(4 ตู)้
(4 ตู)้
(4 ตู)้
(4 ตู)้
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการดาเนิน
โครงการ

ประชาชนและ
ฝ่ายวิศวกรรมจราจร
นักท่องเที่ยว
ส่วนการโยธา
ได้รับความสะดวก สานักการช่าง
ปลอดภัยในการ
ใช้รถใช้ถนน

-3/105ที่

โครงการ

6

ติดตั้งหมุดจราจร
สะท้อนแสงบน
ถนน (Reflective
Road Stad) บน
ถนนภายในเขต
เทศบาลนคร
เชียงใหม่

7

8

วัตถุประสงค์

-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
มองเห็นทิศทางและช่อง
ทางจราจรในช่วงเวลา
กลางคืนหรือมีแสงน้อย
-เพื่อเป็นการอานวยความ
สะดวกและความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่
ประชาชนและนักท่องเที่ยว
ในการใช้รถใช้ถนน
ปรับปรุงระบบ
-เพื่อปรับปรุงระบบ
สัญญาณไฟจราจร สัญญาณไฟจราจรบริเวณ
บริเวณทางแยก
ทางแยกทุ่งโฮเต็ลเหนือ
ทุ่งโฮเต็ลเหนือ
ถนนแก้วนวรัฐให้มีความ
ถนนแก้วนวรัฐ
คล่องตัวมากขึ้น
-เพื่อให้ประชาชนและ
นักท่องเที่ยวได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยใน
การใช้รถ ใช้ถนน
ติดตั้งอุปกรณ์
เก็บข้อมูลรถ
แบบไร้สาย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ติดตั้งหมุดจราจรสะท้อนแสง
จานวน 8,616 หมุด

ปรับปรุงท่อร้อยสายไฟฟ้า
เสาสัญญาณ และเพิ่มโคม
สัญญาณไฟ บริเวณทาง
แยกทุ่งโฮเต็ลเหนือถนน
แก้วนวรัฐ

-เพื่อให้การจัดเก็บข้อมูล ติดตั้งอุปกรณ์เก็บข้อมูลรถ
รถสาหรับใช้ในการ
แบบไร้สาย บริเวณทางแยก
คานวณปรับสัญญาณไฟ สัญญาณไฟจราจรภายในเขต
จราจรมีความถูกต้อง แม่นยา เทศบาลนครเชียงใหม่
-เพื่อให้การจราจรมีความ จานวน 39 แห่ง
คล่องตัวมากขึ้น
-เพื่อให้ประชาชนและ
นักท่องเที่ยวได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยใน
การใช้รถ ใช้ถนน

2561
(บาท)
863,000
(2,154
หมุด)

2562
(บาท)
863,000
(2,154
หมุด)

งบประมาณ
2563
(บาท)
863,000
(2,154
หมุด)

-

841,346

-

-

2564
(บาท)
863,000
(2,154
หมุด)

2565
(บาท)
-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการดาเนิน
โครงการ

ประชาชนและ
ฝ่ายวิศวกรรมจราจร
นักท่องเที่ยว
ส่วนการโยธา
ได้รับความสะดวก สานักการช่าง
ปลอดภัยในการ
ใช้รถใช้ถนน

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการดาเนิน
โครงการ

ฝ่ายวิศวกรรมจราจร
ส่วนการโยธา
สานักการช่าง

-การจราจรบริเวณ
ทางแยกมีความ
สะดวก และการ
บริหารการเดินรถ
มีความคล่องตัว
-ประชาชนและ
นักท่องเที่ยว
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
ใช้รถใช้ถนน
2,200,000 2,200,000 2,200,000 1,980,000 ร้อยละความ -การจราจรมี
(10 แห่ง)
(10 แห่ง)
(10 แห่ง)
(9 แห่ง) พึงพอใจของ ความคล่องตัว
ประชาชน
มากขึ้น
ต่อการดาเนิน -ประชาชนและ
โครงการ
นักท่องเที่ยว
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
ใช้รถใช้ถนน

ฝ่ายวิศวกรรมจราจร
ส่วนการโยธา
สานักการช่าง

-3/1062561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
500,000

มีเครื่องขัดลบสีเทอร์โม
พลาสติกบนพื้นทางพร้อม
หัวขัด จานวน 2 เครื่อง

-

-

200,000

-

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการ
ปฏิบัติงาน

เพื่อใช้ในการขัดลบเครื่อง
หมายจราจรสีเทอร์โม
พลาสติกบนพื้นทางที่
เสื่อมสภาพบนถนนภายใน
เขตเทศบาลนครเชียงใหม่

มีเครื่องขัดลงเครื่องหมาย
จราจรสีเทอร์โมพลาสติกบน
พื้นทางแบบเข็นทางานด้วย
เครื่องยนต์ จานวน 4 เครื่อง

-

-

240,000
(2 เครื่อง)

240,000
(2 เครื่อง)

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน

เพื่อใช้ในการเจาะติดตั้ง
อุปกรณ์จราจรบนพื้นทาง
บนถนนภายในเขต
เทศบาลนครเชียงใหม่

มีเครื่องเจาะคอนกรีต
(Coring) ทางานด้วย
เครื่องยนต์ เบนซิน
จานวน 2 เครื่อง

-

-

90,000
(1 เครื่อง)

90,000
(1 เครื่อง)

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

9

จัดซื้อเครื่องต้ม
สีเทอร์โมพลาสติก
ชนิดถังแบบ HOT
OIL กวนสีด้วย
ระบบเฟือง

เพื่อใช้ต้มสีเทอร์โม
พลาสติกในการจัดทา
เครื่องหมายจราจรบนพื้น
ทางภายในเขตเทศบาล
นครเชียงใหม่

10

จัดซื้อเครื่องขัดลบ เพื่อใช้ขัดลบสีเทอร์โม
สีเทอร์โมพลาสติก พลาสติกบนพื้นทางก่อน
บนพื้นทาง
ทาการทาสีตีเส้นจราจร
บนพื้นทางใหม่ภายในเขต
เทศบาลนครเชียงใหม่

11

จัดซื้อเครื่องขัด
ลงเครื่องหมาย
จราจรสีเทอร์โม
พลาสติกบนพื้น
ทาง

12

จัดซื้อเครื่อง
เจาะคอนกรีต

รวม

12 โครงการ

-

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
มีเครื่องต้มสีเทอร์โมพลาสติก
ชนิดถังแบบ HOT OIL กวน
สีด้วยระบบเฟือง จานวน 1
เครื่อง

-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

9,717,200 14,758,546 13,747,200 13,047,200 11,074,200

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการ
ปฏิบัติงาน

-การจัดทา
เครื่องหมาย
จราจรบนพื้น
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
-ประชนมีความ
พึงพอใจต่อการ
ปฏิบัติงาน
-การทาสีตีเส้น
จราจรบนพื้นทาง
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
-ประชนมีความ
พึงพอใจต่อการ
ปฏิบัติงาน
การปรับปรุง
และซ่อมแซม
เครื่องหมาย
จราจรบนพื้นทาง
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
การปรับปรุง
และซ่อมแซม
เครื่องหมาย
จราจรบนพื้นทาง
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
-

ฝ่ายวิศวกรรมจราจร
ส่วนการโยธา
สานักการช่าง

-

ฝ่ายวิศวกรรมจราจร
ส่วนการโยธา
สานักการช่าง

ฝ่ายวิศวกรรมจราจร
ส่วนการโยธา
สานักการช่าง

ฝ่ายวิศวกรรมจราจร
ส่วนการโยธา
สานักการช่าง

-

-3/107รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลนครเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.3 แผนงานการศึกษา
งบประมาณ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 คัดแยกขยะใน
เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมี -จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
10,000
10,000
10,000
10,000
โรงเรียน
ความตระหนักและมีส่วน นักเรียนให้มีความรู้ในการคัด
(สนับสนุน
ร่วมในการคัดแยกขยะให้ แยกขยะและนามาใช้ใหม่ให้
ค่าใช้จ่ายในการ ถูกสุขลักษณะ
ถูกวิธี รวมทั้งประดิษฐ์ของใช้
บริหารสถานศึกษา)
จากเศษวัสดุเหลือใช้ จานวน
ประมาณ 110 คน
-จัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ใน
การจัดเก็บและคัดแยกขยะ
รวม
1 โครงการ
10,000
10,000
10,000
10,000

แบบ ผ.02

2565
(บาท)
10,000

10,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละของ
ประชาชนมี
ความตระหนัก
และมีส่วน
ร่วมในการ
คัดแยกขยะ
ในโรงเรียน

นักเรียนสามารถ
คัดแยกขยะให้ถูก
สุขลักษณะและ
สามารถประดิษฐ์
ของใช้จากเศษ
วัสดุเหลือใช้ซึ่งทา
ให้ปริมาณขยะ
ลดลง
-

ร.ร.ท.ศรีสุพรรณ
ฝ่ายกิจการโรงเรียน
สานักการศึกษา

-

-

แบบ ผ.02

-3/108รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลนครเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ที่ 4 การส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.4 แผนงานสาธารณสุข
งบประมาณ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 ปรับปรุงระบบ
-เพื่อปรับปรุงเตาเผาศพ
ปรับปรุงระบบเตาเผาศพ
2,200,000
เตาเผาไร้มลพิษ
ให้มีประสิทธิภาพและได้ ให้เป็นเตาเผาศพไร้มลพิษ
สุสานสันกู่เหล็ก มาตรฐาน
จานวน 1 เตา
(เตาเผาด้านขวา) -เพื่อป้องกันมลพิษทาง
อากาศที่เกิดจากการเผา
ศพและลดความเดือดร้อน
ราคาญของประชาชน
2 ปรับปรุงระบบ
-เพื่อปรับปรุงเตาเผาศพ
ปรับปรุงระบบเตาเผาศพ
2,200,000
เตาเผาไร้มลพิษ
ให้มีประสิทธิภาพและได้ ให้เป็นเตาเผาศพไร้มลพิษ
สุสานบ้านเด่น
มาตรฐาน
จานวน 1 เตา
(เตาเผาด้านซ้าย) -เพื่อป้องกันมลพิษทาง
อากาศที่เกิดจากการเผา
ศพและลดความเดือดร้อน
ราคาญของประชาชน
3 ปรับปรุงระบบ
-เพื่อปรับปรุงเตาเผาศพ
ปรับปรุงระบบเตาเผาศพ
2,200,000
เตาเผาไร้มลพิษ
ให้มีประสิทธิภาพและได้ ให้เป็นเตาเผาศพไร้มลพิษ
สุสานบ้านท่อ
มาตรฐาน
จานวน 1 เตา
เมืองลัง
-เพื่อป้องกันมลพิษทาง
อากาศที่เกิดจากการเผา
ศพและลดความเดือดร้อน
ราคาญของประชาชน

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่ต่อ
การดาเนิน
โครงการ

ลดปัญหาเขม่า
ควันและกลิ่นจาก
การเผาศพส่งผล
ให้คุณภาพชีวิต
ของประชาชน
ดีขึ้น

งานสุขาภิบาล
และสิ่งแวดล้อม
แขวงกาวิละ

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่ต่อ
การดาเนิน
โครงการ

ลดปัญหาเขม่า
ควันและกลิ่นจาก
การเผาศพส่งผล
ให้คุณภาพชีวิต
ของประชาชน
ดีขึ้น

งานสุขาภิบาล
และสิ่งแวดล้อม
แขวงกาวิละ

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่ต่อ
การดาเนิน
โครงการ

ลดปัญหาเขม่า
ควันและกลิ่นจาก
การเผาศพส่งผล
ให้คุณภาพชีวิต
ของประชาชน
ดีขึ้น

งานสุขาภิบาล
และสิ่งแวดล้อม
แขวงนครพิงค์

2565
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.02

-3/109ที่

โครงการ

4

ปรับปรุงระบบ
เตาเผาไร้มลพิษ
สุสานป่าตัน

5

ปรับปรุงระบบ
เตาเผาไร้มลพิษ
สุสานช้างเผือก

6

ปรับปรุงระบบ
เตาเผาไร้มลพิษ
สุสานหายยา

7

ปรับปรุงระบบ
เตาเผาไร้มลพิษ
สุสานช้างคลาน

วัตถุประสงค์
-เพื่อปรับปรุงเตาเผาศพ
ให้มีประสิทธิภาพและได้
มาตรฐาน
-เพื่อป้องกันมลพิษทาง
อากาศที่เกิดจากการเผา
ศพและลดความเดือดร้อน
ราคาญของประชาชน
-เพื่อปรับปรุงเตาเผาศพ
ให้มีประสิทธิภาพและได้
มาตรฐาน
-เพื่อป้องกันมลพิษทาง
อากาศที่เกิดจากการเผา
ศพและลดความเดือดร้อน
ราคาญของประชาชน
-เพื่อปรับปรุงเตาเผาศพ
ให้มีประสิทธิภาพและได้
มาตรฐาน
-เพื่อป้องกันมลพิษทาง
อากาศที่เกิดจากการเผา
ศพและลดความเดือดร้อน
ราคาญของประชาชน
-เพื่อปรับปรุงเตาเผาศพ
ให้มีประสิทธิภาพและได้
มาตรฐาน
-เพื่อป้องกันมลพิษทาง
อากาศที่เกิดจากการเผา
ศพและลดความเดือดร้อน
ราคาญของประชาชน

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
2,200,000

ปรับปรุงระบบเตาเผาศพ
ให้เป็นเตาเผาศพไร้มลพิษ
จานวน 1 เตา

-

-

-

2,200,000

ปรับปรุงระบบเตาเผาศพ
ให้เป็นเตาเผาศพไร้มลพิษ
จานวน 1 เตา

-

-

-

-

ปรับปรุงระบบเตาเผาศพ
ให้เป็นเตาเผาศพไร้มลพิษ
จานวน 1 เตา

-

-

2,500,000

-

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ปรับปรุงระบบเตาเผาศพ
ให้เป็นเตาเผาศพไร้มลพิษ
จานวน 1 เตา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่ต่อ
การดาเนิน
โครงการ

ลดปัญหาเขม่า
ควันและกลิ่นจาก
การเผาศพส่งผล
ให้คุณภาพชีวิต
ของประชาชน
ดีขึ้น

งานสุขาภิบาล
และสิ่งแวดล้อม
แขวงนครพิงค์

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่ต่อ
การดาเนิน
โครงการ

ลดปัญหาเขม่า
ควันและกลิ่นจาก
การเผาศพส่งผล
ให้คุณภาพชีวิต
ของประชาชน
ดีขึ้น

งานสุขาภิบาล
และสิ่งแวดล้อม
แขวงศรีวิชัย

2,500,000 ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่ต่อ
การดาเนิน
โครงการ

ลดปัญหาเขม่า
ควันและกลิ่นจาก
การเผาศพส่งผล
ให้คุณภาพชีวิต
ของประชาชน
ดีขึ้น

งานสุขาภิบาล
และสิ่งแวดล้อม
แขวงเม็งราย

ลดปัญหาเขม่า
ควันและกลิ่นจาก
การเผาศพส่งผล
ให้คุณภาพชีวิต
ของประชาชน
ดีขึ้น

งานสุขาภิบาล
และสิ่งแวดล้อม
แขวงเม็งราย

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

-

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่ต่อ
การดาเนิน
โครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.02

-3/110เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

8

ก่อสร้างเตาเผา
ซากสัตว์ไร้มลพิษ

-เพื่อก่อสร้างเตาเผาซาก
สัตว์ไร้มลพิษที่ถูก
สุขลักษณะตามหลัก
สุขาภิบาล
-เพื่อป้องกันมลพิษทาง
อากาศที่เกิดจากการเผา
ซากสัตว์

ก่อสร้างเตาเผาซากสัตว์ไร้
มลพิษ จานวน 1 เตา พร้อม
อาคารขนาด 4.5x6.0 ม.
จานวน 1 หลัง บริเวณสุสาน
ช้างคลาน

9

ก่อสร้างระบบ
ผลิตก๊าซชีวภาพ
ของโรงฆ่าสัตว์
เทศบาล
นครเชียงใหม่

เพื่อนาของเสียจากสัตว์
ในโรงฆ่าสัตว์เทศบาล
นครเชียงใหม่มาผลิตก๊าซ
ชีวภาพ ให้ได้พลังงาน
ทดแทน และสามารถ
นามาใช้ในการผลิต
กระแสไฟฟ้าได้

10

จัดซื้อเครื่องผลิต
หัวเชื้อจุลินทรีย์

เพื่อผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์
สาหรับนาลงไปใส่ใน
แหล่งน้าสาธารณะในเขต
เทศบาลนครเชียงใหม่ที่
เน่าเสียเพื่อปรับสภาพน้า
ให้ดีขึ้น

ก่อสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพ
ดังนี้
-งานก่อสร้างระบบผลิตก๊าซ
ชีวภาพ
-งานติดตั้งระบบทาความ
สะอาดก๊าซชีวภาพจากก๊าซ
ชีวภาพ
-งานติดตั้งระบบไฟฟ้าและ
สุขาภิบาล
-งานเริ่มต้นเดินระบบและ
ติดตามผลการเดินระบบ
ฯลฯ
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ)
มีเครื่องผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์
จานวน 1 เครื่อง

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
2,500,000

-

-

4,500,000

-

-

-

-

-

400,000

-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่ต่อ
การดาเนิน
โครงการ
-ร้อยละความ
สาเร็จใน
การก่อสร้าง
ระบบผลิต
ก๊าซชีวภาพ
ของโรงฆ่าสัตว์
เทศบาลฯ
-มีพลังงาน
ทดแทนที่ใช้
ในการผลิต
กระแส ไฟฟ้า

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-มีเตาเผาซากสัตว์ งานสุขาภิบาล
ไร้มลพิษที่ถูก
และสิง่ แวดล้อม
สุขลักษณะตาม
แขวงเม็งราย
หลักสุขาภิบาล
-ลดปัญหามลพิษ
ทางอากาศจาก
การเผาซากสัตว์

-การกาจัดของ
เสียจากมูลสัตว์
มีประสิทธิภาพ
และได้รับการ
จัดการอย่างมี
ระบบ
-สามารถนา
พลังงานทดแทน
จากการผลิตก๊าซ
ชีวภาพไปใช้ใน
การผลิตกระแส
ไฟฟ้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ค่าเฉลี่ย
คุณภาพน้าใน
ออกซิเจน
แหล่งน้า
ละลายในน้า สาธารณะในเขต
(DO) ใน
เทศบาลนคร
คลองแม่ข่า เชียงใหม่ อยู่ใน
(>2 มก./ลิต)ร มาตรฐานที่ดี

งานสัตวแพทย์
ฝ่ายบริการ
สิ่งแวดล้อม
สานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

งานบริการ
สิ่งแวดล้อม
ฝ่ายบริการ
สิ่งแวดล้อม
สานักการ
สาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ.02

-3/111ที่
โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

11

จัดซื้อรถบรรทุก
(ดีเซล) ขนาด 6
ตัน 6 ล้อ แบบ
บรรทุกน้า ของ
ฝ่ายบริการ
สิ่งแวดล้อม

เพื่อใช้ในการบรรทุก
หัวเชื้อและน้าจุลินทรีย์
ชีวภาพ อี.เอ็ม. สาหรับ
นาไปใส่ลงในแหล่งน้า
สาธารณะที่เน่าเสียเพื่อ
ปรับปรุงคุณภาพน้าใน
แหล่งน้าสาธารณะให้มี
สภาพดีขึ้น

มีรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6
ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอก
สูบไม่ต่ากว่า 6,000 ซีซี
หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุด
ไม่ต่ากว่า 170 กิโลวัตต์
แบบบรรทุกน้า จานวน 1
คัน

12

รวมใจรักษ์
สิ่งแวดล้อม

-เพื่อจัดทาน้าจุลินทรีย์
ชีวภาพ อี.เอ็ม. สาหรับใช้
ในการรักษาสิ่งแวดล้อม
และแจกจ่ายให้แก่ประชาชน
-เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในการอนุรักษ์
ทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งมี
ความตระหนักในหน้าที่
ความรับผิดชอบต่อ
สิ่งแวดล้อม

-จัดทาน้าจุลินทรีย์ชีวภาพ
อี.เอ็ม. สาหรับให้บริการ
ประชาชน
-จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการ
อนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม แก่ นักเรียน
นักศึกษา และผู้นาชุมชน

2561
(บาท)
-

100,000

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
2,500,000
-

100,000

100,000

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

100,000

100,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

-การปรับปรุง
คุณภาพน้าใน
แหล่งน้าสาธารณะ
โดยการใส่หัวเชื้อ
และน้าจุลินทรีย์
ชีวภาพ อี.เอ็ม.
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
-ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน
ร้อยละความ -พื้นที่ในเขต
พึงพอใจของ เทศบาลนคร
ประชาชน
เชียงใหม่มีสภาพ
ต่อการดาเนิน แวดล้อมที่ดีขึ้น
โครงการ
-ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจในการ
อนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมรวมทั้ง
มีความตระหนัก
ในหน้าที่ความ
รับผิดชอบต่อ
สิ่งแวดล้อม

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
ฝ่ายบริการ
สิ่งแวดล้อม
สานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

งานบริการ
สิ่งแวดล้อม
ฝ่ายบริการ
สิ่งแวดล้อม
สานักการ
สาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ.02

-3/112ที่

โครงการ

13

จัดซื้อถังเก็บน้า
สาหรับบรรจุน้า
จุลินทรีย์ชีวภาพ
อี.เอ็ม.

รวม

13 โครงการ

วัตถุประสงค์
เพื่อใช้สาหรับบรรจุน้า
จุลินทรีย์ชีวภาพ อี.เอ็ม.
สาหรับแจกจ่ายแก่
ประชาชน

-

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
มีถังเก็บน้า ขนาด 1,000
ลิตร จานวน 5 ใบ

-

2561
(บาท)
30,000
(3 ใบ)

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
20,000
(2 ใบ)

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

4,530,000 4,800,000 11,820,000 2,700,000 2,600,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนที่มี
ต่อการบริการ
แจกจ่ายน้า
จุลินทรีย์
ชีวภาพ อี.เอ็ม.
-

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
มีน้าจุลินทรีย์
ชีวภาพ อี.เอ็ม.
สาหรับแจกจ่าย
แก่ประชาชน
อย่างเพียงพอ

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานบริการ
สิ่งแวดล้อม
ฝ่ายบริการ
สิ่งแวดล้อม
สานักการ
สาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
-

-3/113รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลนครเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ที่ 4 การส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.6 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 รณรงค์วัน
-เพื่อรณรงค์การสร้าง
-จัดกิจกรรมรณรงค์วัน
100,000 100,000 100,000 100,000
สิ่งแวดล้อม
จิตสานึกและส่งเสริมการมี สิ่งแวดล้อมไทย (4 ธันวาคม)
ส่วนร่วมในการจัดการ
-จัดกิจกรรมรณรงค์วัน
คุณภาพอากาศและเสียง สิ่งแวดล้อมโลก (5 มิถุนายน)
-เพื่อส่งเสริมและรักษา
-องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน
สภาพ แวดล้อมที่ดีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เมืองเชียงใหม่
อื่นๆ นักเรียน นักศึกษา
สถาบันการศึกษา ชุมชน
ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรม
จานวนประมาณ 500 คน
2 ส่งเสริมการเกษตร -เพื่อสร้างความรู้ความ
-จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้
50,000
50,000
50,000
ในเขตเมือง
เข้าใจในวิถีชีวิตพอเพียง
ด้านวิถีชีวิตกับการ เกษตรใน
ด้วยการส่งเสริมการทา
เมืองที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม
การเกษตรในเขตเมืองที่
แก่ เยาวชน และประชาชน
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ทั่วไป จานวนประมาณ
-เพื่อเตรียมความพร้อม
100 คน
รับมือกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศที่มีผลต่อ
ความมั่นคงทางด้าน
อาหารโดยส่งเสริมการ
เพิ่มพื้นที่แหล่งผลิตอาหาร
ในเขตเมือง

แบบ ผ.02

2565
(บาท)
100,000

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-จานวน
ผูเ้ ข้าร่วม
กิจกรรม
-ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

ประชาชนมี
จิตสานึกและ
ความตระหนักใน
การดูแลและแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานจัดการ
คุณภาพอากาศ
และเสียง
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง

-ร้อยละของ
ผู้เข้ารับการ
อบรมผ่าน
การประเมิน
-ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ผู้เข้ารับการ
อบรม

ประชาชนมีความ
รู้ความเข้าใจเรื่อง
การเกษตรที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม
และตระหนักถึง
ความ สาคัญของ
ปัญหาการขาด
แคลนและความ
มั่นคงด้านอาหาร
เพื่อปรับ เปลี่ยน
วิถีการบริโภค

กลุ่มงานจัดการ
คุณภาพอากาศ
และเสียง
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง

แบบ ผ.02

-3/114-

-เพื่อสร้างความรู้ ความ
เข้าใจในการท่องเที่ยวที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ให้แก่ผู้ประกอบการ
แหล่งท่องเที่ยว ที่พัก
และนักท่องเที่ยว
-เพื่อส่งเสริม และกระตุ้น
ให้ทุกภาคส่วนได้มีการ
ปรับวิถีชีวิตและการ
บริโภคที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

-จัดตรวจประเมินโรงแรม
สถานประกอบการ และที่พัก
ในเขตเทศบาลฯ ที่เข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริมการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมเมือง
อย่างยั่งยืน
-จัดอบรมให้ความรู้วิถีชีวิต
และการบริโภคที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม แก่ประชาชน
จานวนประมาณ 150 คน
-จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์
การบริโภคที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

2561
(บาท)
100,000

2562
(บาท)
100,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
100,000

-เพื่อปลูกจิตสานึกและ
สร้างความรู้ ความเข้าใจ
ในการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศ รวมถึง
การอนุรักษ์พลังงานและ
การใช้พลังงาน
-เพื่อบรรเทาปัญหา
ภาวะโลกร้อน

-จัดฝึกอบรมให้ความรู้
100,000
ด้านการอนุรักษ์และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
แก่ เยาวชน ชุมชน ประชาชน
ทั่วไป จานวนประมาณ
150 คน
-จัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้าน
การอนุรักษ์และเพิ่มพื้นที่
สีเขียวในเมือง แก่ โรงเรียน
วัด ชุมชน ประชาชนทั่วไป
จานวนประมาณ 150 คน
-จัดทาข้อมูลปริมาณการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก
-การจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์
การรักษาสภาพภูมิอากาศ

100,000

100,000

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

3

ส่งเสริมการ
จัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมเมือง
อย่างยั่งยืน

4

รณรงค์รักษา
สภาพภูมิอากาศ
เพื่อเมือง
น่าอยู่

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
-ร้อยละของ
โรงแรมสถาน
ประกอบการ
และที่พัก
ที่เข้าร่วม
กิจกรรมผ่าน
เกณฑ์การ
ประเมิน
-ร้อยละของ
ผูเ้ ข้ารับการ
อบรมผ่าน
การประเมิน

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-สถานประกอบการ กลุ่มงานจัดการ
และภาคธุรกิจการ คุณภาพอากาศ
ท่องเที่ยวมีความรู้ และเสียง
ความเข้าใจและมี ส่วนช่างสุขาภิบาล
ส่วนร่วมในการ
สานักการช่าง
จัดการสิง่ แวดล้อม
เมือง
-ประชาชนมีความ
ตระหนักถึงความ
สาคัญของสิ่งแวดล้อม
เมืองและปรับ
เปลี่ยนวิถีชีวิตการ
บริโภคที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม
-ร้อยละของ -ประชาชนมีความ กลุ่มงานจัดการ
ผู้เข้ารับการ ตระหนักในการ
คุณภาพอากาศ
อบรมผ่าน
รักษาสภาพ
และเสียง
การประเมิน ภูมิอากาศของ
ส่วนช่างสุขาภิบาล
-ร้อยละความ เมืองเชียงใหม่ให้ สานักการช่าง
พึงพอใจของ เป็นเมืองน่าอยู่
ผู้เข้ารับการ -ช่วยชะลอการ
อบรม
เกิดปัญหาภาวะ
โลกร้อน

แบบ ผ.02

-3/115เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

5

ส่งเสริมการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ใช้พลังงานโดยใช้
เทคโนโลยีและ
การจัดการที่
เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม

-เพื่อเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจและความ
ตระหนักในการใช้และ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
บริโภคพลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพเพื่อลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก
-เพื่อสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือองค์กรในการ
พัฒนาศักยภาพและการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
บริโภคพลังงาน

-จัดฝึกอบรมเยาวชนและ
ประชาชนการเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้พลังงานโดยใช้
เทคโนโลยีและการจัดการที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
-จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
และการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการบริโภค

6

สร้างศักยภาพ
ประชาชนเพื่อ
รองรับการ
เปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

-เพื่อให้ความรู้แก่
ประชาชนในการลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศ
-เพื่อส่งเสริมและสร้าง
แรงจูงใจให้ประชาชนและ
เครือข่ายในการบริโภคที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

-จัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้าน
การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ
-จัดทาข้อมูลปริมาณการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก
-การจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์
การส่งเสริมการบริโภคและ
การผลิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-

-

-

2564
(บาท)
100,000

2565
(บาท)
100,000

50,000

50,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-ร้อยละของ
ผู้เข้ารับการ
อบรมผ่าน
เกณฑ์การ
ประเมิน
-จานวน
หน่วยงานที่
เข้าร่วม
กิจกรรม
-ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
-ร้อยละของ
ผู้เข้ารับการ
อบรมผ่าน
เกณฑ์การ
ประเมิน
-ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

ประชาชนและ
องค์กรมีความรู้
ความเข้าใจและ
ความตระหนัก
รวมทั้งมีศักยภาพ
ในการใช้พลังงาน
และปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการใช้
พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพเพื่อ
ลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก

กลุ่มงานจัดการ
คุณภาพอากาศ
และเสียง
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง

ประชาชนมี
ความรู้และมี
ศักยภาพในการ
รับมือกับการ
เปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

กลุ่มงานจัดการ
คุณภาพอากาศ
และเสียง
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง

แบบ ผ.02

-3/116ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

7

เฝูาระวังและ
แก้ไขปัญหาหมอก
ควันเทศบาลนคร
เชียงใหม่

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี
ความรู้ ความเข้าใจในการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหา
หมอกควัน

8

เมืองเชียงใหม่
อากาศสะอาด

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

-จัดกิจกรรมอบรมการทาปุ๋ย
หมักเพื่อลดการเผาในที่โล่ง
แก่ ชุมชน ประชาชนทั่วไป
จานวนประมาณ 100 คน
-จัดกิจกรรมรณรงค์เติมรักให้
อากาศ
-จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์
การปูองกันแก้ไขปัญหา
หมอกควัน
-เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน -จัดกิจกรรมถนนปลอด
มีวินัยในการบารุงรักษา
มลพิษ โดยการตรวจสอบ
ยานพาหนะให้อยู่ในสภาพ และตรวจจับรถยนต์ควันดา
ที่ดีซึ่งจะเป็นการลดการ
-จัดอบรมเครือข่ายอากาศ
ปล่อยมลพิษสู่บรรยากาศ สะอาด แก่ ครูและแกนนา
-เพื่อสร้างเครือข่ายความ นักเรียนเครือข่ายอากาศ
ร่วมมือในการลดมลพิษ
สะอาดในเขตเทศบาลฯ
ทางอากาศ
จานวนประมาณ 200 คน
-เพื่อส่งเสริมและกระตุ้น -จัดฝึกอบรมเรื่องการ
ให้มีการเดินทางแบบไร้
ส่งเสริมการเดินทางแบบ
เครื่องยนต์
ไร้เครื่องยนต์ แก่ ประชาชน
จานวนประมาณ 300 คน

2561
(บาท)
150,000

2562
(บาท)
150,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
150,000

275,000

275,000

190,000

2564
(บาท)
150,000

2565
(บาท)
150,000

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-จานวน
ผูเ้ ข้าร่วม
กิจกรรม
-ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

ประชาชนมีความ
ตระหนักและมี
ส่วนร่วมในการ
แก้ไขปัญหา
หมอกควัน

กลุ่มงานจัดการ
คุณภาพอากาศ
และเสียง
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง

-ร้อยละของ
จานวนยาน
พาหนะที่
เรียกตรวจมี
การระบาย
มลพิษเกิน
มาตรฐาน
-ร้อยละของ
ผู้เข้ารับการ
อบรมผ่าน
เกณฑ์การ
ประเมิน

-จานวนรถยนต์
ควันดาบนท้อง
ถนนมีจานวน
ลดลง
-แกนนานักเรียน
เครือข่ายอากาศ
สะอาดมีความรู้
ความเข้าใจเรื่อง
มลพิษทางอากาศ
และการจัดการ
คุณภาพอากาศ
-ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในเรื่องการ
เดินทางแบบไร้
เครื่องยนต์

กลุ่มงานจัดการ
คุณภาพอากาศ
และเสียง
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง

แบบ ผ.02

-3/117ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

9

ถนนปลอดมลพิษ เพื่อตรวจวัดและเฝูาระวัง
เพื่อเมืองเชียงใหม่ มลพิษทางอากาศที่มี
อากาศสะอาด
แหล่งกาเนิดจากรถยนต์
ดีเซลในเขตเทศบาลนคร
เชียงใหม่

-ตรวจสอบและตรวจจับ
รถยนต์ดีเซลที่ปล่อยควันดา
เกินมาตรฐาน (ตรวจรถยนต์
ควันดา)
-อบรมพนักงานขับรถของ
หน่วยงานราชการในการดูแล
บารุงรักษาเครื่องยนต์ไม่ให้
ปล่อยมลพิษเกินมาตรฐาน

10

สอบเทียบเครื่อง
วัดควันดา

จ้างเหมาสอบเทียบเครื่องมือ
ตรวจวัดควันดา จานวน 1
เครื่อง

เพื่อให้เครื่องมือตรวจวัด
ควันดาจากยานพาหนะมี
ความเที่ยงตรงสามารถ
สามารถอ้างอิงทาง
กฎหมายได้

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

30,000

30,000

30,000

2564
(บาท)
40,000

2565
(บาท)
40,000

30,000

30,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-ร้อยละของ
จานวนยาน
พาหนะที่
เรียกตรวจมี
การปล่อย
มลพิษเกิน
มาตรฐาน
-ร้อยละของ
พนักงานขับ
รถมีความรู้
และมีทักษะ
ในการดูแล
บารุงรักษา
เครื่องยนต์
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการ
ปฏิบัติงาน

-จานวนรถยนต์
ควันดาบนท้อง
ถนนมีจานวน
ลดลง
-พนักงานขับรถ
ของหน่วยงาน
ราชการผ่านการ
ฝึกอบรมมีการ
ดูแล บารุง รักษา
เครื่องยนต์ไม่ให้
ปล่อยมลพิษเกิน
มาตรฐาน

กลุ่มงานจัดการ
คุณภาพอากาศ
และเสียง
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง

-เครื่องมือตรวจวัด
ควันดามีความ
เที่ยงตรงและ
น่าเชื่อถือได้
-การตรวจจับ
ควันดามี
ประสิทธิภาพ

กลุ่มงานจัดการ
คุณภาพอากาศ
และเสียง
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง

แบบ ผ.02

-3/118วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

11

สร้างเครือข่าย
อากาศสะอาด

เพื่อสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือในการลดมลพิษ
ทางอากาศในเขตเทศบาล
นครเชียงใหม่

-จัดฝึกอบรมแกนนาครูและ
นักเรียนในเขตเทศบาลนคร
เชียงใหม่ เพื่อสร้างเครือข่าย
อากาศสะอาด
-จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
สนับสนุนการลดมลพิษทาง
อากาศ

12

ส่งเสริมการ
เดินทางแบบ
ไร้เครื่องยนต์

เพื่อส่งเสริมและกระตุ้น
ให้มีการเดินทางแบบไร้
เครื่องยนต์ในเขตเทศบาล
นครเชียงใหม่

-จัดฝึกอบรมเยาวชนและ
ประชาชนทั่วไป ในการ
ส่งเสริมการเดินทางแบบ
ไร้เครื่องยนต์
-จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
สนับสนุนการเดินทางแบบ
ไร้เครื่องยนต์

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-

-

-

2564
(บาท)
60,000

2565
(บาท)
60,000

90,000

90,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-ร้อยละของ
ผู้เข้ารับการ
อบรมผ่าน
เกณฑ์การ
ประเมิน
-ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

-ผู้ประกอบการมี
ความรู้ความเข้าใจ
และตระหนักถึง
การปูองกันและ
แก้ไขปัญหา
มลพิษทางเสียง
-ประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจ
ในการแก้ไขปัญหา
มลพิษทางเสียง
อย่างมีส่วนร่วม

กลุ่มงานจัดการ
คุณภาพอากาศ
และเสียง
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง

-ร้อยละของ
ผู้เข้ารับการ
อบรมผ่าน
เกณฑ์การ
ประเมิน
-ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในเรื่องการ
เดินทางแบบไร้
เครื่องยนต์และมี
ส่วนร่วมในการ
ส่งเสริมการ
เดินทางแบบ
ไร้เครื่องยนต์

กลุ่มงานจัดการ
คุณภาพอากาศ
และเสียง
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง

แบบ ผ.02

-3/119ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

13

อนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ -เพื่อจัดทาฐานข้อมูล
และพัฒนาพื้นที่สี ต้นไม้ใหญ่และพัฒนาพื้นที่
เขียวในเขตเมือง สีเขียวในเขตเมือง
-เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟู
ต้นไม้ใหญ่และพัฒนาพื้นที่
สีเขียวในเขตเมือง

-จัดฝึกอบรมเยาวชนและ
ประชาชนเพื่อสารวจจัดทา
ข้อมูลต้นไม้ใหญ่ในเขตเมือง
-จัดฝึกอบรมหมอต้นไม้แก่
เยาวชนและประชาชน

14

ปูองกันและแก้ไข
ปัญหามลพิษทาง
เสียง

-ตรวจประเมินเสียงจาก
สถานบริการที่ได้รับเรื่อง
ร้องเรียน
-จัดอบรมการปูองกันมลพิษ
ทางเสียง แก่ผู้ประกอบการ
ร้านอาหารและสถาน
ประกอบการตามเทศบัญญัติ
กิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพประเภทการแสดง
ดนตรี จานวนประมาณ
100 คน
-การจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์
การปูองกันแก้ไขปัญหา
มลพิษทางเสียง

-เพื่อเฝูาระวังมลพิษทาง
เสียงในเขตเทศบาลนคร
เชียงใหม่
-เพื่อส่งเสริมความรู้ความ
เข้าใจในการปูองกันมลพิษ
ทางเสียงแก่ผู้ประกอบการ
ร้านอาหารและสถาน
ประกอบการตามเทศ
บัญญัติกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ
ประเภทการแสดงดนตรี
-เพื่อประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชน มีความรู้ ความ
เข้าใจในการปูองกันแก้ไข
ปัญหามลพิษทางเสียง

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

200,000

200,000

200,000

2564
(บาท)
100,000

2565
(บาท)
100,000

200,000

200,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-ร้อยละของ
ผู้เข้ารับการ
อบรมผ่าน
เกณฑ์การ
ประเมิน
-ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

-ประชาชนมีความ
รู้ความเข้าใจในการ
จัดทาฐานข้อมูล
ต้นไม้ใหญ่
-เทศบาลฯ มีฐาน
ข้อมูลเพื่อใช้ในการ
วางแผนอนุรักษ์และ
พัฒนาพื้นที่สีเขียว
-ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการดูแล
รักษาและอนุรักษ์
ต้นไม้ใหญ่ในเขต
เมือง
-ปัญหาข้อ
ร้องเรียนด้าน
มลพิษทางเสียง
ในเขตเทศบาลฯ
ได้รับการแก้ไข
-ผู้ประกอบการมี
ความรู้ความเข้าใจ
และตระหนักถึง
การปูองกันและ
แก้ไขปัญหา
มลพิษทางเสียง
-ประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจ
ในการแก้ไขปัญหา
มลพิษทางเสียง
อย่างมีส่วนร่วม

กลุ่มงานจัดการ
คุณภาพอากาศ
และเสียง
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง

-ร้อยละของ
ข้อร้องเรียน
ในเรื่อง
มลพิษทาง
เสียงได้รับ
การแก้ไข
ปัญหา
-ร้อยละของ
ผู้เข้ารับการ
อบรมผ่าน
เกณฑ์การ
ประเมิน

กลุ่มงานจัดการ
คุณภาพอากาศ
และเสียง
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง

แบบ ผ.02

-3/1202561
(บาท)
20,000

2562
(บาท)
20,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
20,000

-จัดประชุมหน่วยงานภาครัฐ
สถาบันการศึกษา เอกชน
ประชาชน จานวนประมาณ
150 คน
-เทศบาลนครเชียงใหม่มี
แผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะ
ด้านสิ่งแวดล้อม

-

90,000

-

-จัดประชุมหน่วยงานภาครัฐ
สถาบันการศึกษา เอกชน
ประชาชน จานวนประมาณ
150 คน
-เทศบาลนครเชียงใหม่มีแผน
ยุทธศาสตร์เมืองคาร์บอนต่า
เทศบาลนครเชียงใหม่

-

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

15

สอบเทียบเครื่อง
มือตรวจวัดเสียง

เพื่อให้เครื่องมือตรวจวัด
เสียงมีความเที่ยงตรงและ
สามารถใช้อ้างอิงทาง
กฎหมายได้

จ้างเหมาสอบเทียบเครื่องมือ
ตรวจวัดเสียง จานวน 1
เครื่อง

16

จัดทาแผนพัฒนา
เมืองอัจฉริยะ
ด้านสิ่งแวดล้อม
เทศบาลนคร
เชียงใหม่

เพื่อวางแผนจัดทาแผน
พัฒนาเมืองอัจฉริยะ
ด้านสิ่งแวดล้อมของ
เทศบาลนครเชียงใหม่โดย
ใช้กระบวนการมีส่วนร่วม

จัดทาแผน
ยุทธศาสตร์เมือง
คาร์บอนต่า
เทศบาลนคร
เชียงใหม่

เพื่อวางแผนจัดทา
ยุทธศาสตร์เมือง
คาร์บอนต่าของเทศบาล
นครเชียงใหม่โดยใช้
กระบวนการมีส่วนร่วม

17

2564
(บาท)
20,000

2565
(บาท)
20,000

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการ
ปฏิบัติงาน

-เครื่องมือตรวจวัด
เสียงมีความ
เที่ยงตรงและ
น่าเชื่อถือได้
-การตรวจ
ประเมินเสียงมี
ประสิทธิภาพ
-มีแผนพัฒนา
เมืองอัจฉริยะ
ด้านสิ่งแวดล้อม
-การบริหารจัด
การด้านสิ่งแวดล้อม
ของเทศบาลฯ
เป็นไปอย่าง มี
ประสิทธิภาพ
มีแผนยุทธศาสตร์
เมืองคาร์บอนต่า
สาหรับใช้เป็น
แนวทางในการ
พัฒนาเมืองให้เป็น
เมืองคาร์บอนต่า
โดยสามารถลด
การสร้างผล
กระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน

กลุ่มงานจัดการ
คุณภาพอากาศ
และเสียง
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง

-มีแผนพัฒนา
เมืองอัจฉริยะ
ด้านสิ่งแวดล้อม

-ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
50,000

-

-

-

-มีแผน
ยุทธศาสตร์
เมืองคาร์บอน
ต่า
-ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

กลุ่มงานจัดการ
คุณภาพอากาศ
และเสียง
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง

กลุ่มงานจัดการ
คุณภาพอากาศ
และเสียง
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง

แบบ ผ.02

-3/121ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

18

พัฒนาเมือง
คาร์บอนต่าผ่าน
ระบบการจัด
การเมืองอย่าง
ยั่งยืน

เพื่อส่งเสริมให้ผู้ที่มีส่วนได้
เสียจากทุกภาคส่วน
มีส่วนร่วมในการจัด
การเมืองให้เป็นเมือง
คาร์บอนต่า

19

ส่งเสริมและ
พัฒนานวัตกรรม
ด้านสิ่งแวดล้อม
และพลังงาน
เทศบาลนคร
เชียงใหม่
ส่งเสริมการ
เดินทางนักเรียน
ด้วยระบบบริการ
ขนส่งสาธารณะ
เทศบาลนคร
เชียงใหม่เพื่อลด
ปริมาณรถยนต์
ส่วนตัว

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
การสร้างพื้นที่ในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ผลักดันให้เกิดเครือข่าย
นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม
และพลังงาน
เพื่อส่งเสริมให้ผู้ปกครอง
นักเรียน รร.มงฟอร์ต
วิทยาลัย แผนกมัธยม,
รร.วารี และรร.กาวิละ
อนุกูล ลดการใช้รถยนต์
ส่วนตัวในการใช้รับ-ส่ง
นักเรียน

20

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เกิดการมีส่วนร่วมในการ
จัดการ เมืองให้เป็นเมือง
คาร์บอนต่า โดย
-มีกลุ่มเครือข่ายระบบการ
เดินทางในเขตเมือง จานวน
1 เครือข่าย
-มีกลุ่มเครือข่ายพลังงาน
เพื่อสิ่งแวดล้อม จานวน 1
เครือข่าย
-ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก
จากภาคการขนส่ง จานวน
5,000 ตันคาร์บอนไดออก
ไซต์เทียบเท่า
มีกลุ่มภาคีเครือข่ายพัฒนา
นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม
และพลังงานเทศบาลนคร
เชียงใหม่ อย่างน้อย 1 กลุ่ม
การใช้รถยนต์ส่วนตัวเพื่อ
รับ-ส่งนักเรียนนักเรียน
รร.มงฟอร์ตวิทยาลัย
แผนกมัธยม, รร.วารี และ
รร.กาวิละอนุกูลมีปริมาณ
ลดลงเมื่อเทียบกับก่อน
ดาเนินการ ร้อยละ 20

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
90,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-

50,000

-

-

-

-

60,000

-

-

-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

-จานวน
-มีเครือข่ายที่
กลุ่มเครือข่าย ส่งเสริมให้เทศบาล
ระบบการ
ฯ ลดการปล่อย
เดินทางใน ก๊าซเรือนกระจก
เขตเมือง
ได้อย่างต่อเนื่อง
-จานวนกลุ่ม และยั่งยืน
เครือข่าย
-ปริมาณก๊าซเรือน
พลังงานเพื่อ กระจกลดลงได้
สิ่งแวดล้อม ตามเปูาหมายที่
-ปริมาณก๊าซ กาหนด
เรือนกระจก
จากภาคการ
ขนส่งที่ลดลง
มีกลุ่มภาคี เทศบาลฯ เป็น
เครือข่าย
ศูนย์กลางพัฒนา
พัฒนา
นวัตกรรมด้าน
นวัตกรรม
สิ่งแวดล้อม
ด้านสิ่งแวดล้อม และพลังงาน
และพลังงาน
ปริมาณการ -ลดปริมาณ
ใช้รถยนต์
รถยนต์ส่วนตัว
ส่วนตัวลดลง และลดความ
เมื่อเทียบกับ แออัดของ
ก่อนดาเนินการ การจราจรในเขต
เทศบาลฯ ในช่วง
เวลาเร่งด่วน
-ปริมาณก๊าซเรือน
กระจกลดลง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กลุ่มงานจัดการ
คุณภาพอากาศ
และเสียง
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง

กลุ่มงานจัดการ
คุณภาพอากาศ
และเสียง
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง
กลุ่มงานจัดการ
คุณภาพอากาศ
และเสียง
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง

แบบ ผ.02

-3/122ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

21

รณรงค์การคัด
แยกขยะจาก
ชุมชน

-เพื่อรณรงค์สร้างจิตสานึก
ให้กับประชาชนในการคัด
แยกขยะมูลฝอย
-เพื่อลดปริมาณขยะก่อน
นาสู่กระบวนการกาจัด
อย่างถูกวิธี

22

จ้างเหมาเอกชน
ดาเนินการจัดเก็บ
ขยะในเขต
เทศบาลนคร
เชียงใหม่

เพื่อให้การจัดเก็บขยะ
มูลฝอยในเขตเทศบาลฯ
ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

23

จ้างเหมาเอกชน
ดาเนินการ
กาจัดขยะ

เพื่อให้การกาจัดขยะ
มูลฝอยในเขตเทศบาลฯ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และถูกหลักสุขาภิบาล

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์
การคัดแยกขยะและเผยแพร่
ให้กับชุมชนเขตเทศบาลนคร
เชียงใหม่

2561
(บาท)
200,000

2562
(บาท)
200,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
200,000

2564
(บาท)
200,000

2565
(บาท)
200,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ร้อยละของ
ประชาชนมี
ความตระหนัก
และมีส่วน
ร่วมในการ
คัดแยกขยะ
ก่อนนาไป
ทิ้ง
จ้างเหมาเอกชนจัดเก็บขยะ 111,000,000 119,000,000 124,000,000 135,000,000 150,000,000ร้อยละความ
ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
พึงพอใจของ
(แขวงนครพิงค์ แขวงเม็งราย
ประชาชน
แขวงกาวิละ และแขวงศรี
ต่อการดาเนิน
วิชัย) พื้นที่ 40.216 ตร.กม.
โครงการ
จ้างเหมาเอกชนกาจัดขยะมูล 101,000,000 115,000,000 119,000,000 122,000,000 125,000,000-จานวนขยะ
ฝอยภายในเขตเทศบาลนคร
ที่สามารถ
เชียงใหม่ได้ไม่น้อยกว่า 350
กาจัดตามหลัก
ตันต่อวัน
สุขาภิบาล
-ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการดาเนิน
โครงการ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนมีความ
ตระหนักและมี
ส่วนร่วมในการคัด
แยกขยะที่นา
กลับมาใช้ได้ออก
จากขยะทั่วไปซึ่ง
จะทาให้ปริมาณ
ขยะลดลง
การจัดเก็บขยะ
มูลฝอยในเขต
เทศบาลฯ
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

งานกาจัดมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล
ฝุายจัดการ
สภาพแวดล้อม
ด้านวัสดุใช้แล้ว
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง

งานกาจัดมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล
ฝุายจัดการ
สภาพแวดล้อม
ด้านวัสดุใช้แล้ว
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง
การกาจัดขยะใน งานกาจัดมูลฝอย
เขตเทศบาลนคร และสิ่งปฏิกูล
เชียงใหม่เป็นไป
ฝุายจัดการ
อย่างมีประสิทธิภาพ สภาพแวดล้อม
และถูกหลัก
ด้านวัสดุใช้แล้ว
สุขาภิบาล
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง

แบบ ผ.02

-3/1232561
(บาท)
592,000

2562
(บาท)
592,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
500,000

เพื่อดาเนินการผลิตปุ๋ย
สามารถผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์
หมักอินทรีย์จากเศษใบไม้ ได้ไม่น้อยกว่า 300 ตันต่อปี
สาหรับใช้ในสวนสาธารณะ
เทศบาลนครเชียงใหม่และ
แจกจ่ายให้ประชาชนใน
ชุมชนไปใช้ประโยชน์ใน
ครัวเรือน

700,000

700,000

700,000

เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
มีรถอเนกประสงค์ ขับเคลื่อน
ด้านการกาจัดมูลฝอยและ 4 ล้อ สามารถเปลี่ยนหัวได้
สิ่งปฏิกูล
ตามวัตถุประสงค์ มีขนาด
เครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 45
แรงม้า พร้อมอุปกรณ์
จานวน 2 คัน

-

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

24

จ้างเหมาเอกชน
ดาเนินการกาจัด
ขยะอันตราย

เพื่อให้การกาจัดขยะ
อันตรายในเขตเทศบาลฯ
ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ถูกต้องตามมาตรฐานของ
กรมควบคุมมลพิษ

25

ผลิตปุ๋ยหมักและ
เกษตรอินทรีย์

26

จัดซื้อรถ
อเนกประสงค์
ขับเคลื่อน 4 ล้อ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จ้างเหมาเอกชนกาจัดขยะ
อันตรายภายในเขตเทศบาล
นครเชียงใหม่ได้ไม่น้อยกว่า
30 ตันต่อปี

5,300,000 5,300,000
(1 คัน)
(1 คัน)

2564
(บาท)
500,000

2565
(บาท)
500,000

700,000

700,000

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-จานวนขยะ
อันตรายที่
สามารถกาจัด
-ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการดาเนิน
โครงการ
-ปริมาณปุ๋ย
หมักอินทรีย์
ที่สามารถ
ผลิตได้
-ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการดาเนิน
โครงการ
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน

การกาจัดขยะ
อันตรายใน
เขตเทศบาลฯ
ถูกต้องตาม
มาตรฐานของกรม
ควบคุมมลพิษ

งานกาจัดมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล
ฝุายจัดการ
สภาพแวดล้อม
ด้านวัสดุใช้แล้ว
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง

มีปุ๋ยหมักอินทรีย์
สาหรับใช้ใน
สวนสาธารณะ
เทศบาลฯ
และแจกจ่าย
ให้ประชาชนใน
ชุมชนไปใช้
ประโยชน์ใน
ครัวเรือน
การจัดการขยะ
มูลฝอยของ
เทศบาลฯ
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

งานกาจัดมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล
ฝุายจัดการ
สภาพแวดล้อม
ด้านวัสดุใช้แล้ว
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง
งานกาจัดมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล
ฝุายจัดการ
สภาพแวดล้อม
ด้านวัสดุใช้แล้ว
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง

แบบ ผ.02

-3/124วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

27

จัดซื้อรถ
อเนกประสงค์
ชนิดสายพานยาง

เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
มีรถอเนกประสงค์ ชนิด
ด้านการกาจัดมูลฝอยและ สายพานยาง สามารถเปลี่ยน
สิ่งปฏิกูล
หัวได้ตามวัตถุประสงค์ มี
ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า
22 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์
จานวน 2 คัน

28

จัดซื้อเครื่อง
แปรรูปวัสดุ
อินทรีย์ระบบ
เติมอากาศ

29

จัดซื้อเครื่องบีบ
อัดขยะมูลฝอย
แนวนอนแบบ
อัตโนมัติสาหรับ
ขยะมูลฝอยทั่วไป

-เพื่อใช้แปรรูปอินทรีย์สาร มีเครื่องแปรรูปวัสดุอินทรีย์
จากขยะ เศษกิ่งไม้ เศษวัชพืช ระบบเติมอากาศ ความจุไม่
สาหรับผลิตปุ๋ยอินทรีย์
น้อยกว่า 12 ลูกบาศก์เมตร
-เพื่อแก้ไขปัญหาการจัด
พร้อมระบบสายพานลาเลียง
การขยะ รวมถึงลดการเผา จานวน 1 เครื่อง
เศษวัสดุ เศษกิ่งไม้ วัชพืช
ที่สร้างปัญหาหมอกควัน
เพื่อใช้ในการลดน้าหนัก
มีเครื่องบีบอัดขยะมูลฝอย
และปริมาตรขยะมูลฝอย แนวนอนแบบอัตโนมัติ
ซึ่งจะทาให้การขนถ่าย
สาหรับขยะมูลฝอยทั่วไป
ขยะและการนาไปกาจัด
จานวน 1 เครื่อง
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

30

จัดซื้อรถบรรทุก
ขยะติดเชื้อ

เพื่อใช้ในการเก็บขนขยะ
ติดเชื้อภายในเขตเทศบาล
นครเชียงใหม่และทดแทน
ของเดิมที่เสื่อมสภาพ

มีรถบรรทุกขยะติดเชื้อ
ขนาด 1 ตัน จานวน 2 คัน

2561
(บาท)
-

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
4,000,000 4,000,000
(1 คัน)
(1 คัน)

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน

การจัดการขยะ
มูลฝอยของ
เทศบาลนคร
เชียงใหม่เป็น
ไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

-

14,800,000

-

-

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน

-

38,900,000

-

-

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน

การจัดการปัญหา
ขยะเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ลดปัญหาหมอก
ควันที่เกิดจากการ
เผาเศษวัสดุ เศษ
กิ่งไม้ วัชพืช
การจัดการปัญหา
ขยะมูลฝอยของ
เทศบาลฯเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ

-

950,000
(1 คัน)

950,000
(1 คัน)

-

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน

การเก็บขนขยะ
ติดเชื้อภายในเขต
เทศบาลฯเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานกาจัดมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล
ฝุายจัดการ
สภาพแวดล้อม
ด้านวัสดุใช้แล้ว
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง
งานกาจัดมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล
ฝุายจัดการ
สภาพแวดล้อม
ด้านวัสดุใช้แล้ว
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง
งานกาจัดมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล
ฝุายจัดการ
สภาพแวดล้อม
ด้านวัสดุใช้แล้ว
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง
งานสถานีขนถ่าย
และโรงงานเผา
ขยะติดเชื้อ
ฝุายจัดการ
สภาพแวดล้อม
ด้านวัสดุใช้แล้ว
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง

แบบ ผ.02

-3/125ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
3,300,000

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน

การทาปุ๋ยอินทรีย์
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
และแจกจ่ายให้
ประชาชนนาไปใช้
ประโยชน์ใน
ครัวเรือน
การจัดการขยะ
มูลฝอยของ
เทศบาลนคร
เชียงใหม่เป็น
ไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

31

จัดซื้อรถบรรทุก
น้า ชนิด 6 ล้อ
ขนาด 7,000
ลิตร

เพื่อใช้ในการฉีดพ่นน้าใน
การทาปุ๋ยอินทรีย์จาก
เศษใบไม้ภายในศูนย์การ
เรียนรู้ฯ สาหรับแจกจ่าย
ให้ประชาชนในชุมชนไป
ใช้ประโยชน์ในครัวเรือน

มีรถบรรทุกน้า ชนิด 6 ล้อ
ขนาด 7,000 ลิตร
จานวน 1 คัน

32

จัดหารถบรรทุก
(ดีเซล) ขนาด 6
ตัน 6 ล้อ แบบ
กระบะเทท้าย

เพื่อใช้ในการเก็บขนขยะ
เศษวัสดุของงานมูลฝอย
งานกาจัดมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล

มีรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6
ตัน 6 ล้อ แบบกระบะ
เทท้าย จานวน 1 คัน

1,980,000

-

-

-

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน

33

จัดซื้อรถฟาร์ม
แทรกเตอร์

เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
งานกาจัดมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล

มีรถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาด
ไม่น้อยกว่า 40 แรงม้า
จานวน 1 คัน

590,000

-

-

-

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน

34

จัดซื้อเครื่องย่อย
ปุ๋ยอินทรีย์

เพื่อใช้ในการบดย่อยกิ่งไม้
ใบไม้สาหรับนามาใช้ใน
กระบวนการผลิตปุ๋ย
อินทรีย์และแจกจ่ายให้
ประชาชนในชุมชนไปใช้
ประโยชน์ในครัวเรือน

มีเครื่องย่อยปุ๋ยอินทรีย์
จานวน 2 เครื่อง

-

500,000
(1 เครื่อง)

-

500,000
(1 เครื่อง)

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

งานกาจัดมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล
ฝุายจัดการ
สภาพแวดล้อม
ด้านวัสดุใช้แล้ว
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง
งานกาจัดมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล
ฝุายจัดการ
สภาพแวดล้อม
ด้านวัสดุใช้แล้ว
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง
การจัดการขยะ
งานกาจัดมูลฝอย
มูลฝอยของ
และสิ่งปฏิกูล
เทศบาลฯ
ฝุายจัดการ
เป็นไปอย่างมี
สภาพแวดล้อม
ประสิทธิภาพ
ด้านวัสดุใช้แล้ว
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง
การทาปุ๋ยอินทรีย์ งานกาจัดมูลฝอย
เป็นไปอย่างมี
และสิ่งปฏิกูล
ประสิทธิภาพ
ฝุายจัดการ
และแจกจ่ายให้
สภาพแวดล้อม
ประชาชนนาไปใช้ ด้านวัสดุใช้แล้ว
ประโยชน์ใน
ส่วนช่างสุขาภิบาล
ครัวเรือน
สานักการช่าง
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เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่
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จัดซื้อเครื่องร่อน
ปุ๋ยอินทรีย์

เพื่อใช้ในกระบวนการผลิต มีเครื่องร่อนปุ๋ยอินทรีย์
ปุ๋ยอินทรียส์ าหรับแจกจ่าย จานวน 2 เครื่อง
ให้ประชาชนในชุมชนไป
ใช้ประโยชน์ในครัวเรือน

36

จัดซื้อรถ
แทรกเตอร์
ตีนตะขาบ

37

จัดซื้อเครื่อง
ผลิตเชื้อเพลิง
ชีวมวล

เพื่อใช้ในกระบวนการ
กาจัดขยะมูลฝอยชนิดกิ่ง
ไม้ใบไม้เพื่อนามาใช้ใน
กระบวนการผลิตปุ๋ย
อินทรีย์และแจกจ่ายให้
ประชาชนในชุมชนไปใช้
ประโยชน์ในครัวเรือน
เพื่อดาเนินการผลิต
เชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง
จากกิ่งไม้ใบไม้

38

จัดซื้อเครื่องผลิต
ไฟฟูาจากน้าชะ
ขยะ

เพื่อใช้ในการเปลี่ยนขยะ
ให้เป็นพลังงานไฟฟูาหรือ
แก๊สชีวภาพ

งบประมาณ
2563
(บาท)
300,000
(1 เครื่อง)

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
300,000
(1 เครื่อง)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน

การทาปุ๋ยอินทรีย์
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
และแจกจ่ายให้
ประชาชนนาไปใช้
ประโยชน์ใน
ครัวเรือน
การทาปุ๋ยอินทรีย์
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
และแจกจ่ายให้
ประชาชนนาไป
ใช้ประโยชน์ใน
ครัวเรือน
เทศบาลฯ มี
เชื้อเพลิงชีวมวล
อัดแท่งจากกิ่งไม้
ใบไม้ สาหรับใช้
ประโยชน์ในการ
ผลิตไฟฟูาหรือ
พลังงานทดแทน
สามารถเปลี่ยน
ขยะให้เป็น
พลังงานไฟฟูา
หรือแก๊สชีวภาพ

งานกาจัดมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล
ฝุายจัดการ
สภาพแวดล้อม
ด้านวัสดุใช้แล้ว
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง
งานกาจัดมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล
ฝุายจัดการ
สภาพแวดล้อม
ด้านวัสดุใช้แล้ว
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง
งานกาจัดมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล
ฝุายจัดการ
สภาพแวดล้อม
ด้านวัสดุใช้แล้ว
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง
งานสถานีขนถ่าย
และโรงงานเผา
ขยะติดเชื้อ
ฝุายจัดการ
สภาพแวดล้อม
ด้านวัสดุใช้แล้ว
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง

2561
(บาท)

2562
(บาท)

-

-

มีรถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ
ขนาดไม่น้อยกว่า 165
แรงม้า จานวน 1 คัน

6,900,000

-

-

-

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน

มีเครื่องผลิตเชื้อเพลิง
ชีวมวล จานวน 1 เครื่อง

-

-

1,500,000

-

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน

มีเครื่องผลิตไฟฟูาจากน้าชะ
ขยะ จานวน 1 เครื่อง

-

-

-

-

1,000,000 ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน

แบบ ผ.02
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ซ่อมแซมอาคาร
โรงงานเตาเผา
ขยะติดเชื้อ
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เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

-เพื่อซ่อมแซมอาคาร
โรงงานเตาเผาขยะติดเชื้อ
ให้สามารถใช้งานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
-เพื่อให้กาจัดขยะติดเชื้อ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ซ่อมแซมอาคารโรงงาน
เตาเผาขยะติดเชื้อ โดย
-ซ่อมแซมหลังคาของอาคาร
โรงงานเตาเผาขยะติดเชื้อ
-ซ่อมแซมระบบระบายน้าทิ้ง
ของอาคารโรงงานเตาเผา
ขยะติดเชื้อ

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)

2564
(บาท)

400,000

-

-

-

100,000

-

-

-

40

ก่อสร้างอาคาร
จัดเก็บและคัด
แยกขยะชิ้นใหญ่

เพื่อให้มีสถานที่ในการ
จัดเก็บและคัดแยกขยะ
ชิ้นใหญ่ เช่น โต๊ะ, ตู,้ ที่
นอน, โซฟาชารุด โดยขยะ
ชิ้นใหญ่ที่พอจะซ่อมแซม
จะถูกนากลับมาใช้ใหม่
ตลอดนาไปแปรรูปใช้
ประโยชน์ต่อไป

ก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริม 1,000,000
เหล็ก 1 ชั้นกว้างไม่น้อยกว่า
10 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 15 ม.
และมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า
150 ตร.ม. จานวน 1 หลัง
ณ บริเวณศูนย์เรียนรู้เกษตร
และอินทรีย์ สวนล้านนา ร.9
ตามแบบแปลนเทศบาลฯ

-

-

-

41

ซ่อมแซมและ
ปรับปรุงลาน
ขนถ่ายขยะ

-เพื่อซ่อมแซมลานขนถ่าย
ขยะและปรับปรุงระบบ
ระบายน้าทิ้งให้สามารถใช้
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
-เพื่อให้การรวบรวมขยะ
มูลฝอยไปกาจัดเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ

ซ่อมแซมพื้นคอนกรีตเสริม
เหล็ก พร้อมปรับปรุงระบบ
ระบายน้าทิ้งของลานเทชั้น
บนอาคารสถานีขนถ่ายขยะ

-

-

-

1,200,000

2565
(บาท)

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละของ
อาคารสถานที่
ได้รับการ
ดูแลรักษาให้
มีสภาพใช้งาน
ได้อย่างดี

-โรงงานเตาเผา
ขยะติดเชื้อได้รับ
การปรับปรุงให้อยู่
ในสภาพที่ดี
-การรวบรวมขยะ
มูลฝอยไปกาจัด
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
มีสถานที่จัดเก็บ
และคัดแยกขยะ
ชิ้นใหญ่ที่เป็น
สัดส่วนและมี
ความสะดวกใน
การคัดแยกเพื่อ
นามาซ่อมแซม
ให้กลับมาใช้ใหม่
หรือนาไปแปรรูป
และมอบให้กับรร.
และชุมชนที่อยู่
ห่างไกลนาไปใช้
ประโยชน์ต่อไป
-สถานีขนถ่ายขยะ
ติดเชื้อได้รับการ
ปรับปรุงให้อยู่ใน
สภาพที่ดี
-การรวบรวมขยะ
มูลฝอยไปกาจัด
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

งานสถานีขนถ่าย
และโรงงานเผา
ขยะติดเชื้อ
ฝุายจัดการ
สภาพแวดล้อม
ด้านวัสดุใช้แล้ว
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง
งานกาจัดมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล
ฝุายจัดการ
สภาพแวดล้อม
ด้านวัสดุใช้แล้ว
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
เจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติงาน

1,200,000 ร้อยละของ
อาคารสถานที่
ได้รับการ
ดูแลรักษาให้
มีสภาพใช้งาน
ได้อย่างดี

งานสถานีขนถ่าย
และโรงงานเผา
ขยะติดเชื้อ
ฝุายจัดการ
สภาพแวดล้อม
ด้านวัสดุใช้แล้ว
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง
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2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
2,000,000

ซ่อมแซมท่อส่งน้าเสียสถานี
สูบน้าเสียที่ 4 บริเวณถนน
อัษฎาธร ขนาดท่อไม่น้อย
กว่า 0.60 เมตร ตามแบบ
แปลนเทศบาลฯ

-

-

5,000,000

-

ดูดฉีดล้างท่อระบายน้าและ
ท่อรวบรวมน้าเสีย ซึ่งมีขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่
0.60 เมตรถึง 1.20 เมตร
รวมระยะทางไม่น้อยกว่า
20 กิโลเมตร

-

-

5,000,000

-

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ
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ปรับปรุงสถานี
ขนถ่ายขยะ

เพื่อปรับปรุงลานขนถ่าย
ขยะและระบบระบายน้า
ทิ้งชั้นล่าง รวมถึงปรับปรุง
ผนังและระบบระบาย
อากาศให้สามารถใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

ปรับปรุงสถานีขนถ่ายขยะ
ประกอบโดย
-ปรับปรุงพื้นคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นล่าง
-ปรับปรุงระบบระบายน้าทิ้ง
ชั้นล่าง
-ปรับปรุงผนังและระบบ
ระบายอากาศ

43

ซ่อมแซมท่อส่งน้า
เสียสถานีสูบน้า
เสียที่ 4 บริเวณ
ถนนอัษฎาธร

-เพื่อแก้ไขปัญหาน้าเสีย
บริเวณถนนอัษฎาธร ถนน
สนามกีฬา และถนนหมื่น
ด้ามพร้าคต
-เพื่อให้การส่งน้าเสียไปสู่
โรงงานปรับปรุงคุณภาพ
น้าเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

44

ดูดฉีดล้างท่อ
ระบายน้าและ
ท่อรวบรวมน้าเสีย
ฝั่งตะวันตกของ
แม่น้าปิงในเขต
เทศบาลนคร
เชียงใหม่

-เพื่อดูดฉีดล้างท่อระบาย
น้าและท่อรวบรวมน้าเสีย
ฝั่งตะวันตก
-เพื่อให้การระบายน้าและ
การรวบรวมน้าเสียเข้าสู่
ระบบบาบัดน้าเสียเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละของ
อาคารได้รับ
การดูแล
รักษาให้มี
สภาพใช้งาน
ได้อย่างมีดี

ทาให้การรวบรวม
ขยะมูลฝอยไป
กาจัดเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ

งานกาจัดมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล
ฝุายจัดการ
สภาพแวดล้อม
ด้านวัสดุใช้แล้ว
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง

-

-ค่าเฉลี่ย
ออกซิเจน
ละลายในน้า
(DO) ใน
คลองแม่ข่า
(>2 มก./ลิตร)
-ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการดาเนิน
โครงการ

-ลดปัญหาน้าเน่า
เสียไหลลงสู่
บ้านเรือน
-การระบายน้า
เสียจากถนน
อัษฎาธร ถนน
สนามกีฬา และ
ถนนหมื่นด้าม
พร้าคตไปสู่โรงงาน
ปรับปรุงคุณภาพ
น้าเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

งานควบคุมและ
ตรวจสอบการ
บาบัดน้าเสีย
ฝุายจัดการ
คุณภาพน้า
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการดาเนิน
โครงการ

การระบายน้าและ
การรวบรวมน้า
เสียเข้าสู่ระบบ
บาบัดน้าเสีย
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ปูองกันน้าท่วมขัง
ในช่วงฤดูน้าหลาก

งานควบคุมและ
ตรวจสอบการ
บาบัดน้าเสีย
ฝุายจัดการ
คุณภาพน้า
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

แบบ ผ.02

-3/129ที่

โครงการ

45

ก่อสร้างระบบ
รวบรวมน้าเสีย
บริเวณร่อง
กระแจะ

วัตถุประสงค์
เพื่อก่อสร้างระบบรวบรวม
น้าเสีย ซึ่งจะเป็นการแก้ไข
และปูองกันการทิ้งน้าเสีย
จากชุมชนที่จะไหลลงสู่
ร่องกระแจะแล้วไหลลงสู่
คลองแม่ข่าโดยให้เชื่อมต่อ
เข้าระบบรวบรวมน้าเสีย
เพื่อนาไปปรับปรุง
คุณภาพน้าที่โรงงาน
ปรับปรุงคุณภาพน้า
เทศบาลนครเชียงใหม่

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ก่อสร้างระบบรวบรวมน้าเสีย
บริเวณร่องกระแจะ หลัง
สถานีสูบน้าเสียที่ 4
ประกอบด้วย
-ก่อสร้างบ่อดักน้าเสียพร้อม
พนังปูองกันตลิ่ง
-ก่อสร้างโครงสร้างรับประตู
ระบายน้า และระบบ
รวบรวมน้าเสียเพื่อเชื่อมต่อ
กับระบบท่อรวบรวมน้าเสีย
หลัก พร้อมติดตั้งประตู
ระบายน้าควบคุมด้วยระบบ
ไฟฟูา จานวน 3 ชุด พร้อม
อุปกรณ์ประกอบ
-ก่อสร้างชุดตะแกรงดักขยะ
-ปรับปรุงระบบระบายน้า
ฉุกเฉิน
ตามแบบแปลนเทศบาลฯ

2561
(บาท)
3,000,000

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-ค่าเฉลี่ย
ออกซิเจน
ละลายในน้า
(DO) ใน
คลองแม่ข่า
(>2 มก./ลิตร)
-ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการดาเนิน
โครงการ

-สามารถรองรับ
น้าเสียจากร่อง
กระแจะบริเวณ
หลังสถานีสูบน้า
เสียที่ 4 แล้ว
นาไปปรับปรุง
คุณภาพน้าที่
โรงงานปรับปรุง
คุณภาพน้าก่อน
ระบายลงสู่แม่น้าปิง
-ลดปัญหาการทิ้ง
น้าเสียจากชุมชน
ลงสู่ร่องกระแจะ
ซึ่งจะไหลลงสู่
คลองแม่ข่าต่อไป

งานควบคุมและ
ตรวจสอบการ
บาบัดน้าเสีย
ฝุายจัดการ
คุณภาพน้า
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง

แบบ ผ.02

-3/130เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

46

ก่อสร้างท่อรับ
น้าเสียถนนกู่เต้า
ซอย 1

-เพื่อปูองกันน้าเสียไหลลง
สู่คลองแม่ข่า
-เพื่อให้การจัดส่งน้าเสียไป
บาบัดยังโรงงานปรับปรุง
คุณภาพน้าเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ก่อสร้างท่อรับน้าเสียบริเวณ
ถนนกู่เต้า ซอย 1 ขนาดไม่
ต่ากว่า 60 ซม. ระยะทางไม่
น้อยกว่า 30 ม. ตามแบบ
แปลนเทศบาลฯ

47

ก่อสร้างท่อ
รวบรวมน้าเสีย
พร้อมบ่อพัก
บริเวณหลัง
ลูกชิ้นทองสุข
ถนนกู่เต้า ซ.1

-เพื่อปูองกันน้าเสียไหลลง
สู่คลองแม่ข่า
-เพื่อให้การจัดส่งน้าเสียไป
บาบัดยังโรงงานปรับปรุง
คุณภาพน้าเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ก่อสร้างท่อรวบรวมน้าเสีย
ขนาด 0.60 ม. พร้อมบ่อพัก
ความยาวไม่น้อยกว่า 10 ม.
บริเวณหลังลูกชิ้นทองสุข
ถนนกู่เต้า ซ.1 ตามแบบ
แปลนเทศบาลฯ

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
700,000

-

-

1,000,000

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-ค่าเฉลี่ย
ออกซิเจน
ละลายในน้า
(DO) ใน
คลองแม่ข่า
(>2 มก./ลิตร)
-ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการดาเนิน
โครงการ
-ค่าเฉลี่ย
ออกซิเจน
ละลายในน้า
(DO) ใน
คลองแม่ข่า
(>2 มก./ลิตร)
-ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการดาเนิน
โครงการ

-สามารถปูองกันน้า
เสียไหลลงสู่คลอง
แม่ข่า
-สามารถรองรับ
น้าทิ้งจากท่อระบาย
น้าถนนกู่เต้า ซ.1
และบริเวณโดยรอบ
ไปปรับปรุงคุณภาพ
น้า ณ โรงงาน
ปรับปรุง
คุณภาพน้าได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
-สามารถปูองกันน้า
เสียไหลลงสู่คลอง
แม่ข่า
-สามารถรองรับน้า
ทิ้งจากท่อระบาย
น้าถนนกู่เต้าซ.1
และบริเวณโดยรอบ
ไปปรับปรุง
คุณภาพน้า ณ
โรงงานปรับปรุง
คุณภาพน้าได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

งานควบคุมและ
ตรวจสอบการ
บาบัดน้าเสีย
ฝุายจัดการ
คุณภาพน้า
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง

งานควบคุมและ
ตรวจสอบการ
บาบัดน้าเสีย
ฝุายจัดการ
คุณภาพน้า
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง

แบบ ผ.02

-3/131วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

48

ก่อสร้างท่อรับ
น้าเสียถนน
อัษฎาธร

-เพื่อปูองกันน้าเสียไหลลง
สู่คลองแม่ข่า
-เพื่อให้การจัดส่งน้าเสียไป
บาบัดยังโรงงานปรับปรุง
คุณภาพน้าเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ก่อสร้างท่อรับน้าเสียบริเวณ
ถนนอัษฎาธร ขนาดไม่ต่า
กว่า 30 ซม. ระยะทางไม่
น้อยกว่า 50 ม. ตามแบบ
แปลนเทศบาลฯ

49

ก่อสร้างท่อรับ
น้าเสียถนน
หมื่นด้ามพร้าคต

-เพื่อปูองกันน้าเสียไหลลง
สู่คลองแม่ข่า
-เพื่อให้การจัดส่งน้าเสียไป
บาบัดยังโรงงานปรับปรุง
คุณภาพน้าเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ก่อสร้างท่อรับน้าเสียบริเวณ
ถนนหมื่นด้ามพร้าคต ขนาด
ไม่ต่ากว่า 60 ซม. ระยะทาง
ไม่น้อยกว่า 80 ม. ตามแบบ
แปลนเทศบาลฯ

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
1,000,000

-

-

3,500,000

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-ค่าเฉลี่ย
ออกซิเจน
ละลายในน้า
(DO) ใน
คลองแม่ข่า
(>2 มก./ลิตร)
-ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการดาเนิน
โครงการ

-สามารถปูองกันน้า
เสียไหลลงสู่คลอง
แม่ข่า
-สามารถรองรับ
น้าทิ้งจากท่อ
ระบายน้าถนน
อัษฎาธรและ
บริเวณโดยรอบไป
ปรับปรุงคุณภาพ
น้า ณ โรงงาน
ปรับปรุงคุณภาพ
น้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
-สามารถปูองกันน้า
เสียไหลลงสู่คลอง
แม่ข่า
-สามารถรองรับ
น้าทิ้งจากท่อ
ระบายน้าถนน
หมื่นด้ามพร้าคต
และบริเวณ
โดยรอบไป
ปรับปรุงคุณภาพ
น้า ณ โรงงาน
ปรับปรุงคุณภาพ
น้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

งานควบคุมและ
ตรวจสอบการ
บาบัดน้าเสีย
ฝุายจัดการ
คุณภาพน้า
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง

-ค่าเฉลี่ย
ออกซิเจน
ละลายในน้า
(DO) ใน
คลองแม่ข่า
(>2 มก./ลิตร)
-ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการดาเนิน
โครงการ

งานควบคุมและ
ตรวจสอบการ
บาบัดน้าเสีย
ฝุายจัดการ
คุณภาพน้า
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง

แบบ ผ.02

-3/132ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

50

ซ่อมแซมท่อ
-เพื่อปูองกันน้าเสียไหลลง
รวบรวมน้าเสีย
สูบ่ ้านเรือนประชาชน
สะพานศรีดอนไชย -เพื่อนาน้าเสียไปสูโ่ รงงาน
ปรับปรุงคุณภาพน้า
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ซ่อมแซมท่อรวบรวมน้าเสีย
บริเวณสะพานศรีดอนไชย
ขนาดท่อไม่น้อยกว่า 0.06 ม.
ตามแบบแปลนเทศบาลฯ

51

ซ่อมแซมท่อ
ระบายน้าและท่อ
รวบรวมน้าเสีย
ตั้งแต่สถานีสูบน้า
เสียที่ 2 ถึงสถานี
สูบน้าเสียที่ 4

ซ่อมแซมท่อระบายน้า
และท่อรวบรวมน้าเสีย
ตั้งแต่สถานีสูบน้าเสียที่ 2
ถึงสถานีสูบน้าเสียที่ 4 ให้
สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ซ่อมแซมท่อระบายน้าและ
ท่อรวบรวมน้าเสียตั้งแต่
สถานีสูบน้าเสียที่ 2 ถึงสถานี
สูบน้าเสียที่ 4

52

จ้างเหมาสอบ
เทียบกล้องระดับ
และกล้องวัดมุม

เพื่อให้กล้องระดับที่ใช้
สาหรับการสารวจพื้นที่ที่
จะก่อสร้างและซ่อมแซม
ระบบระบายน้าและระบบ
รวบรวมน้าเสียมีความ
เที่ยงตรงและสามารถใช้
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

-จ้างเหมาสอบเทียบกล้อง
ระดับ จานวน 1 เครื่อง
-จ้างเหมาสอบเทียบกล้อง
วัดมุม จานวน 1 เครื่อง

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
1,000,000

-

-

-

1,000,000

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการดาเนิน
โครงการ

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการดาเนิน
โครงการ

-สามารถปูองกันน้า
เน่าเสียไหลลงสู่
บ้านเรือน
-การระบายน้า
เสียบริเวณ
สะพานศรีดอน
ไชยไปสูโ่ รงงาน
ปรับปรุงคุณภาพ
น้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
การระบายน้าและ
การรวบรวมน้า
เสียตั้งแต่สถานีสูบ
น้าเสียที่ 2 ถึง
สถานีสูบน้าเสียที่
4 เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
-มีกล้องระดับและ
กล้องวัดมุมที่
พร้อมใช้งานและ
สามารถอ้างอิง
ทางด้านวิศวกรรม
-การปฏิบัติงาน
ด้าน
การควบคุมและ
ตรวจสอบ
การบาบัดน้าเสีย
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

งานควบคุมและ
ตรวจสอบการ
บาบัดน้าเสีย
ฝุายจัดการ
คุณภาพน้า
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง

งานควบคุมและ
ตรวจสอบการ
บาบัดน้าเสีย
ฝุายจัดการ
คุณภาพน้า
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง
งานควบคุมและ
ตรวจสอบการ
บาบัดน้าเสีย
ฝุายจัดการ
คุณภาพน้า
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง

แบบ ผ.02

-3/1332561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
2,000,000

เพื่อให้บริการประชาชนใน มีปั๊มแช่ดูดโคลน ขนาด 2 นิ้ว
การแก้ไขปัญหาท่อระบาย จานวน 1 เครื่อง
น้าอุดตัน น้าท่วมขัง และ
น้าเน่าเสีย

-

-

9,000

-

-

จัดซื้อปั๊มไดโว่หรือ เพื่อให้บริการประชาชนใน มีปั๊มไดโว่หรือปั๊มน้าจุ่ม ขนาด
ปั๊มน้าจุ่ม
การแก้ไขปัญหาน้าท่วมขัง 450 วัตต์ จานวน 6 เครื่อง
เครื่องละ 5,500 บาท

-

-

33,000

-

-

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

53

จัดหาแหล่งน้า
ต้นทุนเพื่อใช้ใน
การจัดการน้าคู
เมืองโดยวิธีเจาะ
น้าบาดาลบริเวณ
คูเมืองเชียงใหม่

-เพื่อใช้เป็นแหล่งน้า
ต้นทุนในการบริหาร
จัดการน้าภายในคูเมือง
เชียงใหม่
-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
น้าดีให้กับคูเมืองเชียงใหม่

54

จัดซื้อปั๊มแช่
ดูดโคลน

55

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เจาะน้าบาดาลบริเวณคูเมือง
เชียงใหม่ จานวน 4 จุด โดย
แต่ละจุดเจาะบ่อบาดาลมี
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
100-150 มิลลิเมตร

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-ร้อยละความ
สาเร็จในการ
จัดหาแหล่ง
น้าต้นทุน
-ค่าเฉลี่ย
ออกซิเจน
ละลายในน้า
(DO) ใน
คลองแม่ข่า
(>2 มก./ลิตร
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน

-สาหร่ายสีเขียวใน
คูเมืองมีปริมาณ
ลดลง
-คุณภาพน้าใน
คูเมืองมีคุณภาพ
ดีขึ้น

งานควบคุมและ
ตรวจสอบการ
บาบัดน้าเสีย
ฝุายจัดการ
คุณภาพน้า
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง

การบริการแก้ไข
ปัญหาท่อระบาย
น้าอุดตัน น้าท่วม
ขัง และน้าเน่าเสีย
ที่ประชาชน
ร้องเรียนเป็นไป
อย่างรวดเร็ว
การบริการแก้ไข
ปัญหาท่อระบาย
น้าอุดตัน น้าท่วม
ขัง และน้าเน่าเสีย
ที่ประชาชน
ร้องเรียนเป็นไป
อย่างรวดเร็ว

งานช่าง
แขวงศรีวิชัย

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน

งานช่าง
แขวงเม็งราย

แบบ ผ.02

-3/134ที่

โครงการ

56

ตรวจวิเคราะห์
คุณภาพน้า

57

ตรวจวิเคราะห์
คุณภาพน้ากรณี
ประชาชน
ร้องเรียน

58

จ้างเหมาสอบ
เทียบเครื่องมือ
วิทยาศาสตร์

วัตถุประสงค์
-เพื่อเป็นการเฝูาระวัง
ติดตาม ตรวจสอบการ
คุณภาพน้าในแหล่งน้า
ต่างๆ ในเขตเทศบาล
-เพื่อเป็นการติดตามการ
เปลี่ยนแปลงและเฝูาระวัง
คุณภาพน้าและสถานการณ์
ของการปนเปื้อนสิงสกปรก
่
ตลอดจนแนวโน้มสภาพ
ปัญหาของน้าเสียที่เกิดขึ้น
ในแหล่งน้า

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

-ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้า
เพื่อหาค่าดัชนีชี้วัดคุณภาพ
น้า(อุณหภูมิ, pH, DO, BOD,
COD, SS, TCB, FCB) ต่อ
เดือนจากแหล่งน้าต่างๆ
ได้แก่ แม่น้าปิง, คลองแม่ข่า,
คูเมืองเชียงใหม่, ลาเหมือง
พญาคา
-ตรวจสอบคุณภาพน้าทิ้ง จาก
อาคาร/สถานประกอบการ
และตรวจสอบคุณภาพน้า
เพื่อการอุปโภคบริโภค
เพื่อจ้างเหมาตรวจ
ผลการตรวจวิเคราะห์
วิเคราะห์คุณภาพน้าจาก คุณภาพน้าจากการหาค่า
แหล่งกาเนิดมลพิษทางน้า ดัชนีความสกปรกได้แก่
เช่น บ้านพักอาศัย โรงแรม สารพิษ โลหะหนักชนิดต่างๆ
สถานประกอบการ
ที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต
ร้านอาหาร ที่เป็นสาเหตุ
สร้างความราคาญและ
เดือดร้อนให้แก่ประชาชน
เพื่อให้เครื่องมือทาง
จ้างเหมาสอบเทียบเครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ที่ใช้สาหรับ วิทยาศาสตร์สาหรับการ
การตรวจวิเคราะห์ค่าดัชนี ตรวจวิเคราะห์ค่าดัชนี
คุณภาพน้ามีความ
คุณภาพน้า
เที่ยงตรง น่าเชื่อถือ และ
สามารถใช้อ้างอิงทาง
กฎหมายได้

2561
(บาท)
130,000

2562
(บาท)
130,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
130,000

25,000

25,000

25,000

25,000

-

-

50,000

50,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน

แหล่งน้าในเขต
เทศบาลฯ ได้รับ
การดูแลรักษา
และปรับปรุงให้มี
สภาพที่ดีขึ้น

งานวิเคราะห์
คุณภาพน้า
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง

25,000

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน

ทราบค่าดัชนีวัด
คุณภาพน้าตามที่
ประชาชน
ร้องเรียนจาก
แหล่งกาเนิด
มลพิษทางน้า

งานวิเคราะห์
คุณภาพน้า
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง

50,000

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน

ผลการตรวจ
คุณภาพน้ามีความ
น่าเชื่อถือถูกต้อง
เที่ยงตรง และ
แม่นยา สามารถ
เทียบเคียง
ห้องปฏิบัติการ
วิเคราะห์คุณภาพ
น้าต่างๆ ได้

งานวิเคราะห์
คุณภาพน้า
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง

2564
(บาท)
130,000

2565
(บาท)
130,000

แบบ ผ.02

-3/135ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

59

จัดซื้อเครื่องบ่ม
บีโอดี (BOD)
อุณหภูมิ 20องศา
เซลเซียสพร้อม
อุปกรณ์ประกอบ

เพื่อใช้ในการตรวจ
วิเคราะห์ดัชนีวัดคุณภาพ
น้าบีโอดีให้ได้ผลการตรวจ
คุณภาพน้าบีโอดีที่มีความ
น่าเชื่อถือและเทียบเคียง
กับห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
คุณภาพน้าต่างๆ ได้

60

จัดซื้อเครื่องทาน้า
กลั่นบริสุทธิ์
สาหรับห้อง
ปฏิบัติการ

61

เพื่อให้มีน้ากลั่นบริสุทธิ์
เป็นตัวทาละลายในการ
เตรียมสารเคมีที่ใช้ในการ
ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้า
ทุกดัชนีชี้วัดให้มีความค่า
เที่ยงตรง แม่นยา และ
เป็นไปตามมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการ
จัดซื้อตู้อบลมร้อน เพื่อใช้ในการควบคุม
อุณหภูมิ ๕-๓๐๐ สภาพแวดล้อมในการ
องศาเซลเซียส
ตรวจวิเคราะห์ดัชนีวัด
คุณภาพน้าของแข็ง
แขวนลอยการตรวจ
วิเคราะห์ดัชนีวัด
คุณภาพน้าแบคทีเรีย
กลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด
และแบคทีเรียกลุ่ม
ฟีคอลโคลิฟอร์ม

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
มีเครื่องบ่มบีโอดี (BOD)
อุณหภูมิ ๒๐ องศาเซลเซียส
สามารถควบคุมแบบ
อัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า
๒๕๐ ลิตร ที่ผ่านการสอบ
เทียบอุณหภูมิเครื่องมือ พร้อม
อุปกรณ์ประกอบ จานวน 2
ชุด
มีเครื่องทาน้ากลั่นบริสุทธิ์
จานวน 1 เครื่อง

มีตู้อบลมร้อน สามารถปรับ
อุณหภูมิได้ในช่วง ๕-๓๐๐
องศาเซลเซียส ขนาดไม่น้อย
กว่า ๑๑๐ ลิตร พร้อมผ่าน
การสอบเทียบอุณหภูมิ
เครื่องมือ จานวน 2 ตู้

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
500,000
(1 ชุด)

-

๑๖๐,๐๐๐
(1 เครื่อง)

-

๑๔๐,๐๐๐
(1 ตู)้

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน

สามารถประเมิน
สถานการณ์ในการ
เฝูาระวัง ปูองกัน
และแก้ไขปัญหา
มลพิษของแหล่ง
น้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

งานวิเคราะห์
คุณภาพน้า
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน

สามารถประเมิน
สถานการณ์ในการ
เฝูาระวัง ปูองกัน
และแก้ไขปัญหา
มลพิษของแหล่ง
น้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

งานวิเคราะห์
คุณภาพน้า
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน

สามารถประเมิน
สถานการณ์ในการ
เฝูาระวัง ปูองกัน
และแก้ไขปัญหา
มลพิษของแหล่ง
น้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

งานวิเคราะห์
คุณภาพน้า
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง

2564
(บาท)
5๐๐,๐๐๐
(1 ชุด)

2565
(บาท)
-

-

-

-

๑๔๐,๐๐๐
(1 ตู)้

แบบ ผ.02

-3/1362561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
490,000

เพื่อใช้ในการตรวจ
มีเครื่องตรวจวัดปริมาณ
วิเคราะห์ดัชนีวัดปริมาณ ออกซิเจนละลายแบบ
ออกซิเจนที่ละลายในน้า ภาคสนาม จานวน 2 เครื่อง
(DO) และทดแทนของเดิม
ที่ชารุด

-

-

144,000

-

64

จัดซื้อชุดวิเคราะห์ เพื่อใช้ในการตรวจ
มีชุดวิเคราะห์ค่า COD
ค่า COD พร้อม
วิเคราะห์คุณภาพน้า COD พร้อมอุปกรณ์ จานวน 1 ชุด
อุปกรณ์
สาหรับใช้ในการตรวจ
วิเคราะห์ดัชนีวัดคุณภาพ
น้า COD แบบ Closed
Reflux

-

-

-

65

จัดซื้อชุดเครื่องมือ
ตรวจโคโลฟอร์ม
แบคทีเรียพร้อม
อุปกรณ์ประกอบ

-

-

-

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

62

จัดซื้อเครื่องชั่ง
ไฟฟูาพร้อม
อุปกรณ์ประกอบ

เพื่อใช้ในการชั่งสารเคมีใน มีเครื่องชั่งไฟฟูาพร้อม
การวิเคราะห์คุณภาพน้า อุปกรณ์ประกอบ จานวน
การตรวจวิเคราะห์ดัชนีวัด 1 ชุด
คุณภาพน้าปริมาณของแข็ง
และสารแขวนลอย

63

จัดซื้อเครื่อง
ตรวจวัดปริมาณ
ออกซิเจนละลาย
แบบภาคสนาม

เพื่อใช้ในการตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพน้า
โคลิฟอร์มแบคทีเรีย
ทั้งหมด (TCB) และฟีคอล
โคลิฟอร์มแบคทีเรีย
(FCB)

มีชุดเครื่องมือตรวจ
โคโลฟอร์มแบคทีเรีย
พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
จานวน 1 ชุด

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน

ผลการตรวจ
คุณภาพน้า
เที่ยงตรง
แม่นยา

งานวิเคราะห์
คุณภาพน้า
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน

650,000

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน

990,000

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน

การตรวจวิเคราะห์ งานวิเคราะห์
ดัชนีวัดปริมาณ
คุณภาพน้า
ออกซิเจนที่
ส่วนช่างสุขาภิบาล
ละลายในน้า
สานักการช่าง
(DO) มีความ
น่าเชื่อถือ
สามารถประเมิน งานวิเคราะห์
สถานการณ์ในการ คุณภาพน้า
เฝูาระวัง ปูองกัน ส่วนช่างสุขาภิบาล
และแก้ไขปัญหา สานักการช่าง
มลพิษของแหล่ง
น้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
การตรวจวิเคราะห์ งานวิเคราะห์
คุณภาพน้าโคลิ
คุณภาพน้า
ฟอร์มแบคทีเรีย ส่วนช่างสุขาภิบาล
ทั้งหมด (TCB)
สานักการช่าง
และฟีคอลโคลิ
ฟอร์มแบคทีเรีย
(FCB) เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ
และมีความ
น่าเชื่อถือ

แบบ ผ.02

-3/137ที่

โครงการ

66

จัดซื้อชุดการ
ตรวจวิเคราะห์
ตรวจคุณภาพน้า
ดัชนีคุณภาพน้า
น้ามัน และไขมัน
(FAT Oil &
Grease) พร้อม
อุปกรณ์ประกอบ

เพื่อใช้ในการตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพน้า
ดัชนีคุณภาพน้า น้ามัน
และไขมัน (FAT Oil &
Grease)

มีชุดการตรวจวิเคราะห์ตรวจ
คุณภาพน้าดัชนีคุณภาพน้า
น้ามัน และไขมัน (FAT Oil
& Grease) พร้อมอุปกรณ์
จานวน 1 ชุด

67

จัดซื้อชุดการ
ตรวจวิเคราะห์
ตรวจคุณภาพน้า
ดัชนีคุณภาพน้า
ไนโตรเจน
(Nitrogen, TKN)
พร้อมอุปกรณ์
ประกอบ
จ้างเหมาดูแล
รักษาสวน
สาธารณะ
ล้านนา ร.9

เพื่อใช้ในการตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพน้า
ดัชนีคุณภาพน้า
ไนโตรเจน (Nitrogen,
TKN)

มีชุดการตรวจวิเคราะห์ตรวจ
คุณภาพน้าดัชนีคุณภาพน้า
ไนโตรเจน (Nitrogen, TKN)
พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
จานวน 1 ชุด

เพื่อดูแลและบารุงรักษา
สภาพภูมิทัศน์สวนสาธารณะ
ล้านนา ร.9 ให้มีความ
สวยงามตลอดทั้งปี
รวมทั้งดูแลความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยและ
อานวยความสะดวกให้แก่
ประชาชนที่มาใช้บริการ

-จ้างเหมาดูแลรักษา ตัดแต่ง
ต้นไม้ ตัดหญ้า ใส่ปุ๋ย พรวน
ดิน ไม้พุ่ม ไม้ดอก ไม้ประดับ
รดน้าไม้ดอก ไม้ประดับ
รักษาความสะอาด ในพื้นที่
169 ไร่
-จ้างเหมาดูแลความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย

68

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-

-

-

2564
(บาท)
-

-

ตัวชี้วัด
2565
(KPI)
(บาท)
2,600,000 ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน

2,900,000 ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน

3,800,000 3,900,000 4,000,000 4,100,000 4,100,000 ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ที่มาใช้บริการ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

การตรวจวิเคราะห์ งานวิเคราะห์
คุณภาพน้า
คุณภาพน้า
ดัชนีคุณภาพน้า
ส่วนช่างสุขาภิบาล
น้ามัน และไขมัน สานักการช่าง
(FAT Oil &
Grease) เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ
และมีความ
น่าเชื่อถือ
การตรวจวิเคราะห์ งานวิเคราะห์
คุณภาพน้า
คุณภาพน้า
ดัชนีคุณภาพน้า
ส่วนช่างสุขาภิบาล
ไนโตรเจน
สานักการช่าง
(Nitrogen, TKN)
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและ
มีความน่าเชื่อถือ
สภาพภูมิทัศน์
งานเรือนเพาะชา
ภายในสวนสาธารณะ และขยายพันธุ์
ล้านนาร.9 มี
ฝุายสวนสาธารณะ
ความสวยงามและ ส่วนการโยธา
มีสภาพแวดล้อม สานักการช่าง
ที่ดีขึ้น เหมาะ
สาหรับเป็นที่
พักผ่อนหย่อนใจ
ของประชาชน
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งบประมาณ
ตัวชี้วัด
2561
2562
2563
2564
2565
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
3,200,000 3,300,000 3,400,000 3,500,000 3,500,000 ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ที่มาใช้บริการ

ที่

โครงการ

69

จ้างเหมาดูแล
รักษาสวน
สาธารณะ
หนองบวกหาด

เพื่อดูแลและบารุงรักษา
สภาพภูมิทัศน์สวนสาธารณะ
หนองบวกหาดให้มีความ
สวยงามตลอดทั้งปี
รวมทั้งดูแลความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยและ
อานวยความสะดวกให้แก่
ประชาชนที่มาใช้บริการ

-ดูแลรักษา ตัดแต่งต้นไม้
ตัดหญ้า ใส่ปุ๋ย พรวนดิน ไม้
พุ่ม ไม้ดอก ไม้ประดับ รดน้า
ไม้ดอก ไม้ประดับ รักษา
ความสะอาด ในพื้นที่ 13 ไร่
-ดูแลความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย

70

จ้างเหมาดูแล
รักษาสวน
กาญจนาภิเษก

เพื่อดูแลและบารุงรักษา
สภาพภูมิทัศน์สวน
กาญจนาภิเษกให้มีความ
สวยงามตลอดทั้งปี
รวมทั้งดูแลความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยและ
อานวยความสะดวกให้แก่
ประชาชนที่มาใช้บริการ

-จ้างเหมาดูแลรักษา ตัดแต่ง
ต้นไม้ ตัดหญ้า ใส่ปุ๋ย พรวน
ดิน ไม้พุ่ม ไม้ดอก ไม้ประดับ
รดน้าไม้ดอก ไม้ประดับ
รักษาความสะอาด ในพื้นที่
11 ไร่
-จ้างเหมาดูแลความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย

2,000,000 2,000,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ที่มาใช้บริการ

71

จ้างเหมาดูแล
รักษาสวนสุขภาพ
บ้านเด่น

เพื่อดูแลและบารุงรักษา
สภาพภูมิทัศน์สวนสุขภาพ
บ้านเด่นให้มีความ
สวยงามตลอดทั้งปี
รวมทั้งดูแลความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยและ
อานวยความสะดวกให้แก่
ประชาชนที่มาใช้บริการ

-จ้างเหมาเดูแลรักษา ตัดแต่ง
ต้นไม้ ตัดหญ้า ใส่ปุ๋ย พรวน
ดิน ไม้พุ่ม ไม้ดอก ไม้ประดับ
รดน้าไม้ดอก ไม้ประดับ
รักษาความสะอาด ในพื้นที่
5 ไร่
-จ้างเหมาดูแลความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย

1,300,000 1,300,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ที่มาใช้
บริการ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

สภาพภูมิทัศน์
งานตกแต่งเมือง
ภายในสวนสาธารณะ และพื้นที่สาธารณะ
หนองบวกหาดมี ฝุายสวนสาธารณะ
ความ สวยงาม
ส่วนการโยธา
และมีสภาพ
สานักการช่าง
แวดล้อมที่ดีขึ้น
เหมาะสาหรับเป็น
ที่พักผ่อนหย่อนใจ
ของประชาชน
สภาพภูมิทัศน์
งานตกแต่งเมือง
ภายในสวน
และพื้นที่สาธารณะ
กาญจนาภิเษกมี ฝุายสวนสาธารณะ
ความสวยงามและ ส่วนการโยธา
มีสภาพแวดล้อมที่ สานักการช่าง
ดีขึ้นเหมาะสาหรับ
เป็นที่พักผ่อน
หย่อนใจของ
ประชาชน
สภาพภูมิทัศน์
งานบารุงรักษา
ภายในสวน
สวนสาธารณะ
สุขภาพบ้านเด่นมี ฝุายสวนสาธารณะ
ความสวยงามและ ส่วนการโยธา
มีสภาพแวดล้อมที่ สานักการช่าง
ดีขึ้นเหมาะสาหรับ
เป็นที่พักผ่อน
หย่อนใจของ
ประชาชน
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72

Hug เมือง Hug
-เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
สวนเจริญประเทศ พระบาทสมเด็จ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
-เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อม
และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน เสริมสร้าง
สภาพแวดล้อมสีเขียวที่
เปรียบเสมือนปอดของ
ชุมชน
-เพื่อให้ประชาชนได้มี
สถานที่สาหรับทากิจกรรม
พักผ่อนหย่อนใจและออก
กาลังกาย

-จัดทาปูายชื่อสวน ปูาย
แสดงนิทรรศการประวัติ
สวนเจริญประเทศ
-ปรับปรุงภูมิทัศน์และ
สิ่งก่อสร้างภายในสวน
เจริญประเทศให้มีความ
สวยงาม
-จัดงานพิธีเปิดสวน
เจริญประเทศ

73

จ้างเหมาดูแล
รักษาสวน
สาธารณะเจริญ
ประเทศและสวน
สัตตมังคละ

-จ้างเหมาดูแลรักษา ตัดแต่ง
ต้นไม้ ตัดหญ้า ใส่ปุ๋ย พรวน
ดิน ไม้พุ่ม ไม้ดอก ไม้ประดับ
รดน้าไม้ดอก ไม้ประดับ
รักษาความสะอาด ในสวน
สาธารณะเจริญประเทศ
พื้นที่ 9 ไร่ 3 งาน 33 ตร.ว.
และสวนสัตตมังคละ พื้นที่
1,200 ตร.ม.
-จ้างเหมาดูแลความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย

เพื่อดูแลและบารุงรักษา
ต้นไม้ สนามหญ้า และ
สภาพภูมิทัศน์สวน
สาธารณะเจริญประเทศ
และสวนสัตตะมังคละให้มี
ความสวยงามและเป็น
ระเบียบเรียบร้อยและ
อานวยความสะดวกให้แก่
ประชาชนที่มาใช้บริการ

2561
(บาท)
-

-

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
1,975,000
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการดาเนิน
โครงการ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

-ประชาชนน้อม
สานึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จ
พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว
-ประชาชนมี
สวนสาธารณะ
สาหรับทา
กิจกรรมพักผ่อน
หย่อนใจ และ
ออกกาลังกาย
-เกิดการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมและ
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน
1,244,196 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ร้อยละความ สวนสาธารณะ
พึงพอใจของ เจริญประเทศและ
ประชาชน
สวนสัตตะมังคละ
ที่มาใช้บริการ ได้รับการดูแลและ
บารุงรักษาให้มี
ความสวยงามเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
เหมาะสาหรับเป็น
สถานที่พักผ่อน
หย่อนใจของ
ประชาชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
ฝุายสวนสาธารณะ
ส่วนการโยธา
สานักการช่าง

งานบารุงรักษา
สวนสาธารณะ
ฝุายสวนสาธารณะ
ส่วนการโยธา
สานักการช่าง
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74

จ้างเหมาดูแล
รักษาสนามหญ้า
ต้นไม้ใหญ่และ
ระบบสปริงเกอร์
รอบคูเมือง
เชียงใหม่

เพื่อดูแลและบารุงรักษา
สภาพภูมิทัศน์รอบคูเมือง
เชียงใหม่ ให้มีความ
สวยงามตลอดทั้งปี

75

วันต้นไม้ประจาปี
แห่งชาติ

76

อนุรักษ์ต้นยางนา

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

-จ้างเหมาดูแลรักษา ตัดแต่ง
หญ้าสนามบนไหล่ทาง เกาะ
กลาง สวนหย่อม ตัดแต่ง
ต้นไม้ ใส่ปุ๋ย พรวนดิน รดน้า
ไม้ดอก ไม้ประดับ รักษา
ความสะอาด พื้นที่
47,000 ตร.ม.
-จ้างเหมาดูแลรักษา
ซ่อมแซมหัวสปริงเกอร์
ปั๊มน้า
-เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ใน
ให้ประชาชนทั่วไปได้
วันต้นไม้ประจาปีแห่งชาติ
ตระหนักในคุณค่าของ
ต้นไม้และสิ่งแวดล้อม
-เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ปลูกและดูแลต้นไม้
เพื่อเป็นการอนุรักษ์ต้น
ยางนาให้มีความสมบูรณ์
แข็งแรง

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
2561
2562
2563
2564
2565
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
4,000,000 4,000,000 4,200,000 4,200,000 4,200,000 ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการดาเนิน
โครงการ

150,000

เจาะหลุมให้อากาศและ
1,000,000
อาหารแก่ต้นยางนาบริเวณ
ถนนเชียงใหม่-ลาพูน ตั้งแต่
สนง. การไฟฟูาส่วนภูมิภาคฯ
ถึงสี่แยกหนองหอย

150,000

200,000

-

-

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

สภาพภูมิทัศน์
บริเวณรอบ
คูเมืองมีความ
สวยงามเป็นที่
ประทับใจแก่
ประชาชนและ
นักท่องเที่ยว

งานตกแต่งเมือง
และพื้นที่สาธารณะ
ฝุายสวนสาธารณะ
ส่วนการโยธา
สานักการช่าง

ประชาชนมี
จิตสานึกและ
ความตระหนักใน
การมีส่วนร่วมใน
การปลูกและดูแล
ต้นไม้

งานเรือนเพาะชา
และขยายพันธุ์
ฝุายสวนสาธารณะ
ส่วนการโยธา
สานักการช่าง

1,500,000 1,500,000 ร้อยละความ ต้นยางนามีความ
พึงพอใจของ สมบูรณ์แข็งแรง
ประชาชน
ขึ้นไม่แตกหักง่าย
ต่อการดาเนิน
โครงการ

งานบารุงรักษา
สวนสาธารณะ
ฝุายสวนสาธารณะ
ส่วนการโยธา
สานักการช่าง

200,000

200,000

-จานวน
ผูเ้ ข้าร่วม
กิจกรรม
-ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
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(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่ออนุรักษ์พันธุ์ไม้ท้องถิ่น
และเป็นการรักษา
สภาพแวดล้อม รวมถึง
การเพิ่มพื้นที่สีเขียว

จัดหาพรรณไม้ล้านนาพร้อม
ปลูกในสวนสาธารณะล้านนา
ร.9 อาทิ พะยอม ราชพฤกษ์
สารภี มะหาด ขะจาว แคนา
ฯลฯ

-

-

2561
(บาท)
800,000

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

246,112,000 320,151,196 300,791,000 283,045,000 305,265,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการดาเนิน
โครงการ

-พันธุ์ไม้ล้านนา
ได้รับการอนุรักษ์
ให้คงอยู่ต่อไป
-สภาพภูมิทัศน์
ภายในสวน
สาธารณะล้านนา
ร.9 มีความ
สวยงามและมี
สภาพแวดล้อม
ที่ดีเหมาะสาหรับ
เป็นที่พักผ่อน
หย่อนใจของ
ประชาชน
-

งานเรือนเพาะชา
และขยายพันธุ์
ฝุายสวนสาธารณะ
ส่วนการโยธา
สานักการช่าง

-

-

-3/142รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
สาหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลนครเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ที่ 4 การส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.6 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
2564
2565
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 ปรับปรุงคุณภาพ -เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้า -ก่อสร้าง ติดตั้งระบบบาบัด
50,000,000 50,000,000 50,000,000 -ค่าเฉลี่ย
น้าและสภาพ
ในคลองแม่ข่าให้มีคุณภาพ น้าเสีย เครื่องเติมอากาศฝาย
ออกซิเจน
ภูมิทัศน์คลอง
ที่ดีขึ้น
บึงประดิษฐ์ ฯลฯ ตลอด
ละลายในน้า
แม่ข่าตั้งแต่
-เพื่อพัฒนาสภาพภูมิทัศน์ ความยาวคลองแม่ข่า ไม่น้อย
(DO) ใน
หมู่บ้านสุขิโต
สองฝั่งคลองแม่ข่าให้
กว่า 1,000 เมตร/ปี
คลองแม่ข่า
จนถึงถนนมหิดล สวยงามเป็นระเบียบ
-ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์สอง
(>2 มก./ลิตร)
เรียบร้อย
ฝั่งคลองแม่ข่าความยาวไม่
-ร้อยละความ
น้อยกว่า 1,000 เมตร/ปี
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการดาเนิน
โครงการ

แบบ ผ.02/1

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-คุณภาพน้าใน
คลองแม่ข่าดีขึ้น
-พื้นที่สองฝั่งคลอง
แม่ข่าให้มีความ
สวยงามเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
และประชาชน
สามารถใช้เป็น
พื้นที่สันทนาการ

งานควบคุมและ
ตรวจสอบการ
บาบัดน้าเสีย
ฝุายจัดการ
คุณภาพน้า
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง

แบบ ผ.02/1

-3/143ที่

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการ

วัตถุประสงค์

2

ก่อสร้างระบบรวบ
รวมน้าเสียสองฝั่ง
คลองแม่ข่าพร้อม
ปรับปรุงภูมิทัศน์

-เพื่อก่อสร้างระบบรวบ
รวมน้าเสียก่อนลงสู่คลอง
แม่ข่าโดยทาการดักน้าเสีย
ทั้งหมดส่งไปบาบัด ณ
โรงงานปรับปรุงคุณภาพ
น้าตั้งแต่หมู่บ้านสุขิโต
จนถึงถนนมหิดล
-เพื่อพัฒนาสภาพ
ภูมิทัศน์สองฝั่งคลอง
แม่ข่าให้สวยงามเป็น
ระเบียบเรียบร้อย

-ก่อสร้างท่อรวบรวมน้าเสีย
ตลอดแนวความยาวคลอง
แม่ข่าและแม่ข่าน้อย โดย
ขนาดท่อไม่น้อยกว่า 1.20
เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า
10,000 เมตร พร้อม
ประตูน้า
-ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์สอง
ฝั่งคลองแม่ข่าความยาวไม่
น้อยกว่า 10,000 เมตร

3

ก่อสร้างท่อผัน
น้าดีจากคลอง
ชลประทานลงสู่
คูเมืองบริเวณ
แจ่งหัวลิน

เพื่อผันน้าสะอาดสาหรับ
เป็นต้นทุนน้าจากคลอง
ชลประทานเข้าสู่คูเมือง
โดยไม่มีการเจือปนของ
น้าเสีย

ก่อสร้างท่อส่งน้าขนาดท่อไม่
น้อยกว่า 0.30 ม. ความยาว
ไม่น้อยกว่า 2,000 ม. ตาม
แบบแปลนเทศบาลฯ

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

-

-

งบประมาณ
2563
2564
2565
(บาท)
(บาท)
(บาท)
200,000,000 -

-

100,000,000

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-ค่าเฉลี่ย
ออกซิเจน
ละลายในน้า
(DO) ใน
คลองแม่ข่า
(>2 มก./ลิตร)
-ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการดาเนิน
โครงการ

-ลดปัญหาน้าเน่า
เสียไหลลงสู่คลอง
แม่ข่า
-การนาน้าเสียสอง
ฝั่งคลองแม่ข่าไป
ปรับปรุงคุณภาพ
น้า ณ โรงงาน
ปรับปรุงคุณภาพ
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
-พื้นที่สองฝั่งคลอง
แม่ข่าให้มีความ
สวยงามเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
และประชาชน
สามารถใช้เป็น
พื้นที่สันทนาการ
ทาให้คุณภาพน้า
ในคูเมืองดีขึ้น

งานควบคุมและ
ตรวจสอบการ
บาบัดน้าเสีย
ฝุายจัดการ
คุณภาพน้า
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง

-ค่าเฉลี่ย
ออกซิเจน
ละลายในน้า
(DO) ใน
คลองแม่ข่า
(>2 มก./ลิตร)
-ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการดาเนิน
โครงการ

งานควบคุมและ
ตรวจสอบการ
บาบัดน้าเสีย
ฝุายจัดการ
คุณภาพน้า
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง

แบบ ผ.02/1

-3/144ที่
4

5

6

โครงการ

วัตถุประสงค์

ซ่อมแซมปรับปรุง
ท่อส่งน้าเสียแรงดัน
จากสถานีสูบน้า
เสียที่ 10 ถึง
โรงงานปรับปรุง
คุณภาพน้า
เทศบาลนคร
เชียงใหม่
จ้างศึกษาการ
จัดเก็บค่าธรรม
เนียมบาบัดน้าเสีย

เพื่อซ่อมแซมและปรับปรุง
ท่อส่งน้าเสียแรงดันจาก
สถานีสูบน้าเสียที่ 10 ถึง
โรงงานปรับปรุงคุณภาพ
น้าเทศบาลนครเชียงใหม่

จัดทาแผนแม่บท
(Master Plan)
ระบบท่อระบาย
น้าและท่อ
รวบรวมน้าเสีย
พร้อมทั้งค่าระดับ
ฝั่งตะวันตกของ
เทศบาลนคร
เชียงใหม่

เพื่อจัดทาแผนแม่บท
(Master Plan) ในการ
วางแผนและบารุงรักษา
ระบบท่อระบายน้าและ
ท่อรวบรวมน้าเสียฝั่ง
ตะวันตกของเทศบาล
นครเชียงใหม่

-เพื่อจ้างศึกษาอัตราค่า
ธรรมเนียมบาบัดน้าเสีย
รวมถึงวิธีดาเนินการ
จัดเก็บค่าธรรมเนียม
บาบัดน้าเสียตามหลักการ
ผู้ก่อมลพิษต้องเป็นผู้จ่าย
-เพื่อใช้เป็นเป็นแนวทางใน
การจัดเก็บค่าธรรมเนียม
บาบัดน้าเสีย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ซ่อมแซมและปรับปรุงท่อส่ง
น้าเสียแรงดันจากสถานีสูบ
น้าเสียที่ 10 ถึงโรงงาน
ปรับปรุงคุณภาพน้าเทศบาล
นครเชียงใหม่ ขนาดท่อไม่
น้อยกว่า 0.60 ม. ความยาว
ไม่น้อยกว่า 2,000 ม. ตาม
แบบแปลนเทศบาลฯ
มีรายงานผลการศึกษาการ
จัดเก็บค่าธรรมเนียมน้าเสียที่
ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ใน
การศึกษา

มีแผนแม่บท (Master Plan)
ในการวางแผนและบารุง
รักษาระบบท่อระบายน้าและ
ท่อรวบรวมน้าเสียพร้อมทั้ง
ค่าระดับฝั่งตะวันตกของ
เทศบาลนครเชียงใหม่ พื้นที่
ครอบคลุม 27 ตาราง
กิโลเมตร

งบประมาณ
2563
2564
2565
(บาท)
(บาท)
(บาท)
200,000,000
-

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

-

-

-

-

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการดาเนิน
โครงการ

การส่งน้าเสีย
แรงดันจากสถานี
สูบน้าเสียที่ 10
ถึงโรงงานปรับปรุง
คุณภาพน้า
เทศบาลฯ
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
เทศบาลฯ มี
แนวทางที่
สามารถนาไปใช้
ในการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียม
น้าเสียภายใน
เขตเทศบาลฯ

งานควบคุมและ
ตรวจสอบการ
บาบัดน้าเสีย
ฝุายจัดการ
คุณภาพน้า
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง

การวางแผนและ
บารุงรักษาระบบ
ท่อระบายน้าและ
ท่อรวบรวมน้าเสีย
ฝั่งตะวันตกของ
เทศบาลฯเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ

งานควบคุมและ
ตรวจสอบการ
บาบัดน้าเสีย
ฝุายจัดการ
คุณภาพน้า
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง

30,000,000 -มีรายงาน
ผลการศึกษา
การจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียม
น้าเสีย
-ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการดาเนิน
โครงการ
50,000,000
-มีแผนแม่บท
ระบบท่อ
ระบายน้า
และท่อ
รวบรวม
น้าเสีย
-ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการดาเนิน
โครงการ

งานควบคุมและ
ตรวจสอบการ
บาบัดน้าเสีย
ฝุายจัดการ
คุณภาพน้า
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง

แบบ ผ.02/1

-3/145ที่
โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

7

จัดทาแผนแม่บท
(Master Plan)
ระบบท่อระบาย
น้าและท่อ
รวบรวมน้าเสีย
พร้อมทั้งค่าระดับ
ฝั่งตะวันออกของ
เทศบาลนคร
เชียงใหม่

เพื่อจัดทาแผนแม่บท
(Master Plan) ในการ
วางแผนและบารุงรักษา
ระบบท่อระบายน้าและ
ท่อรวบรวมน้าเสียฝั่ง
ตะวันตกเทศบาล
นครเชียงใหม่

มีแผนแม่บท (Master Plan)
ระบบท่อระบายน้าและท่อ
รวบรวมน้าเสียพร้อมทั้งค่า
ระดับฝั่งตะวันออกของ
เทศบาลนครเชียงใหม่

8

ก่อสร้างระบบ
รวบรวมน้าเสีย
ตั้งแต่สถานีสูบน้า
ที่ 5 ถนนระแกง
ถึงสถานีสูบน้าเสีย
ที่ 6 บริเวณ
กาดก้อม

เพื่อก่อสร้างระบบรวบรวม
น้าเสียจากชุมชนที่จะไหล
ลงสู่คลองแม่ข่าให้เชื่อม
ต่อเข้าระบบรวบรวมน้า
เสียเพื่อนาไปปรับปรุง
คุณภาพน้าที่โรงงาน
ปรับปรุงคุณภาพน้า
เทศบาลนครเชียงใหม่

รวม

8 โครงการ

-

ก่อสร้างระบบรวบรวมน้าเสีย
ซึ่งประกอบด้วย
-ก่อสร้างท่อระบายน้า (ท่อ
HDPE) สองฝั่งคลอง พร้อม
บ่อพักทุกระยะ 10 เมตร
-ก่อสร้างท่อรวบรวมน้าเสีย
ใต้คลองแม่ข่า(ท่อเหลี่ยมค.ส.ล.)
จานวน 2 ช่อง พร้อมบ่อพัก
ทุกระยะ 50 เมตร
-ดาดคลองคอนกรีตคลองแม่ข่า
-ปรับปรุงภูมิทัศน์สองฝั่ง
คลองแม่ข่า ตั้งแต่บริเวณ
สถานีสูบน้าที่ 5 ถนนระแกง
ถึงสถานีสูบน้าเสียที่ 6
บริเวณกาดก้อม ระยะทางไม่
น้อยกว่า 850 เมตร ตาม
แบบแปลนเทศบาลฯ
-

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-

-

85,000,000

-

-

135,000,000 600,000,000 130,000,000

2564
(บาท)
-

-

ตัวชี้วัด
2565
(KPI)
(บาท)
50,000,000 -มีแผนแม่บท
ระบบท่อ
ระบายน้าและ
ท่อรวบรวม
น้าเสีย
-ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการดาเนิน
โครงการ
-ค่าเฉลี่ย
ออกซิเจน
ละลายในน้า
(DO) ใน
คลองแม่ข่า
(>2 มก./ลิตร)
-ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการดาเนิน
โครงการ

-

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

การวางแผนและ
บารุงรักษาระบบ
ท่อระบายน้าและ
ท่อรวบรวมน้าเสีย
ฝั่งตะวันออกของ
เทศบาลฯเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ

งานควบคุมและ
ตรวจสอบการ
บาบัดน้าเสีย
ฝุายจัดการ
คุณภาพน้า
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง

-สามารถรองรับ
น้าเสียตั้งแต่
บริเวณสถานีสูบ
น้าที่ 5 ระแกง ถึง
สถานีสูบน้าเสียที่
6 บริเวณกาด
ก้อมแล้วนาไป
ปรับปรุงคุณภาพ
น้าที่โรงงาน
ปรับปรุงคุณภาพ
น้าก่อนระบายลงสู่
แม่น้าปิง
-ลดปัญหาการทิ้ง
น้าเสียจากชุมชน
ลงสู่คลองแม่ข่า

งานควบคุมและ
ตรวจสอบการ
บาบัดน้าเสีย
ฝุายจัดการ
คุณภาพน้า
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง

-

-

-3/146-

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลนครเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ที่ 4 การส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
2564
2565
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 ขุดลอกคลอง
-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ ขุดลอกคลองแม่ข่าในเขต
3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ร้อยละความ
แม่ข่าในเขต
ระบายน้้า โดยการขุดลอก เทศบาลนครเชียงใหม่ รวม
พึงพอใจของ
เทศบาลนคร
ตะกอนดิน ขยะและวัชพืช ปริมาณวัสดุขุดลอกไม่น้อย
ประชาชน
เชียงใหม่
ออกเพื่อให้น้าสามารถไหล กว่า 12,000 ลบ.ม./ปี
ในพืน้ ที่ต่อ
ผ่านได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น ตามแบบแปลนเทศบาลฯ
การด้าเนิน
-เพื่อแก้ปัญหาน้้าเน่าเสีย
โครงการ
2

ขุดลอกล้าเหมือง
แม่หยวก

-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ระบายน้้า โดยการขุดลอก
ตะกอนดิน ขยะและวัชพืช
ออกเพื่อให้น้าสามารถไหล
ผ่านได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น
-เพื่อแก้ปัญหาน้้าเน่าเสีย

ขุดลอกล้าเหมืองแม่หยวก
รวมปริมาณวัสดุขุดลอกไม่
น้อยกว่า 3,200 ลบ.ม./ปี
ตามแบบแปลนเทศบาลฯ

800,000

800,000

800,000

800,000

800,000

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

-การระบายน้้ามี
ประสิทธิภาพเพิ่ม
มากขึ้นและลด
การสะสมของ
ตะกอนดิน ขยะ
และวัชพืช
-คุณภาพน้้าใน
คลองแม่ข่าดีขึ้น
ร้อยละความ -การระบายน้้ามี
พึงพอใจของ ประสิทธิภาพเพิ่ม
ประชาชน
มากขึ้นและลด
ในพื้นที่ต่อ การสะสมของ
การด้าเนิน ตะกอนดิน ขยะ
โครงการ
และวัชพืช
-คุณภาพน้้าในล้า
เหมืองแม่หยวก
ดีขึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานบ้ารุงรักษา
และซ่อมแซม
ระบบระบายน้้า
ฝ่ายจัดการ
คุณภาพน้้า
ส่วนช่างสุขาภิบาล
ส้านักการช่าง
งานบ้ารุงรักษา
และซ่อมแซม
ระบบระบายน้้า
ฝ่ายจัดการ
คุณภาพน้้า
ส่วนช่างสุขาภิบาล
ส้านักการช่าง

แบบ ผ.02

-3/147เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

3

ขุดลอกล้าเหมือง
ห้วยแก้ว

-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ระบายน้้า โดยการขุดลอก
ตะกอนดิน ขยะและวัชพืช
ออกเพื่อให้น้าสามารถไหล
ผ่านได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น
-เพื่อแก้ปัญหาน้้าเน่าเสีย

ขุดลอกล้าเหมืองห้วยแก้ว
รวมปริมาณวัสดุขุดลอกไม่
น้อยกว่า 2,400 ลบ.ม./ปี
ตามแบบแปลนเทศบาลฯ

4

ขุดลอกล้าคูไหว

-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ระบายน้้า โดยการขุดลอก
ตะกอนดิน ขยะและวัชพืช
ออกเพื่อให้น้าสามารถไหล
ผ่านได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น
-เพื่อแก้ปัญหาน้้าเน่าเสีย

ขุดลอกล้าคูไหว รวมปริมาณ
วัสดุขุดลอกไม่น้อยกว่า
12,000 ลบ.ม./ปี
ตามแบบแปลนเทศบาลฯ

5

ขุดลอกล้าเหมือง
สาธารณะในพื้นที่
แขวงกาวิละ

-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ ขุดลอกล้าเหมืองสาธารณะ
ระบายน้้า โดยการขุดลอก ในพืน้ ที่แขวงกาวิละ
ตะกอนดิน ขยะและวัชพืช
ออกเพื่อให้น้าสามารถไหล
ผ่านได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น
-เพื่อแก้ปัญหาน้้าเน่าเสีย

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
600,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

3,000,000

3,000,000

-

3,000,000

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่ต่อ
การด้าเนิน
โครงการ

800,000

800,000

800,000

800,000

800,000

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่ต่อ
การด้าเนิน
โครงการ

2564
(บาท)
600,000

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่ต่อ
การด้าเนิน
โครงการ

-การระบายน้้ามี
ประสิทธิภาพเพิ่ม
มากขึ้นและลด
การสะสมของ
ตะกอนดิน ขยะ
และวัชพืช
-คุณภาพน้้าในล้า
เหมืองห้วยแก้ว
ดีขึ้น
-การระบายน้้ามี
ประสิทธิภาพเพิ่ม
มากขึ้นและลด
การสะสมของ
ตะกอนดิน ขยะ
และวัชพืช
-คุณภาพน้้าในล้า
คูไหวดีขึ้น
-การระบายน้้ามี
ประสิทธิภาพเพิ่ม
มากขึ้นและลด
การสะสมของ
ตะกอนดิน ขยะ
และวัชพืช
-คุณภาพน้้าในล้า
เหมืองสาธารณะ
ในแขวงกาวิละ
ดีขึ้น

งานบ้ารุงรักษา
และซ่อมแซม
ระบบระบายน้้า
ฝ่ายจัดการ
คุณภาพน้้า
ส่วนช่างสุขาภิบาล
ส้านักการช่าง
งานบ้ารุงรักษา
และซ่อมแซม
ระบบระบายน้้า
ฝ่ายจัดการ
คุณภาพน้้า
ส่วนช่างสุขาภิบาล
ส้านักการช่าง
งานบ้ารุงรักษา
และซ่อมแซม
ระบบระบายน้้า
ฝ่ายจัดการ
คุณภาพน้้า
ส่วนช่างสุขาภิบาล
ส้านักการช่าง

แบบ ผ.02

-3/1482561
(บาท)
800,000

2562
(บาท)
800,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
800,000

-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ ขุดลอกล้าเหมืองสาธารณะ
ระบายน้้า โดยการขุดลอก พืน้ ที่แขวงเม็งราย
ตะกอนดิน ขยะและวัชพืช
ออกเพื่อให้น้าสามารถไหล
ผ่านได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น
-เพื่อแก้ปัญหาน้้าเน่าเสีย

600,000

600,000

600,000

600,000

600,000

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่ต่อ
การด้าเนิน
โครงการ

-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ ขุดลอกล้าเหมืองสาธารณะ
ระบายน้้า โดยการขุดลอก พืน้ ที่แขวงศรีวิชัย
ตะกอนดิน ขยะและวัชพืช
ออกเพื่อให้น้าสามารถไหล
ผ่านได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น
-เพื่อแก้ปัญหาน้้าเน่าเสีย

800,000

800,000

800,000

800,000

800,000

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่ต่อ
การด้าเนิน
โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

6

ขุดลอกล้าเหมือง
สาธารณะในพื้นที่
แขวงนครพิงค์

-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ ขุดลอกล้าเหมืองสาธารณะ
ระบายน้้า โดยการขุดลอก พืน้ ที่แขวงนครพิงค์
ตะกอนดิน ขยะและวัชพืช
ออกเพื่อให้น้าสามารถไหล
ผ่านได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น
-เพื่อแก้ปัญหาน้้าเน่าเสีย

7

ขุดลอกล้าเหมือง
สาธารณะในพื้นที่
แขวงเม็งราย

8

ขุดลอกล้าเหมือง
สาธารณะในพื้นที่
แขวงศรีวิชัย

2564
(บาท)
800,000

2565
(บาท)
800,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่ต่อ
การด้าเนิน
โครงการ

-การระบายน้้ามี
ประสิทธิภาพเพิ่ม
มากขึ้นและลด
การสะสมของ
ตะกอนดิน ขยะ
และวัชพืช
-คุณภาพน้้าในล้า
เหมืองสาธารณะ
ในแขวงนครพิงค์
ดีขึ้น
-การระบายน้้ามี
ประสิทธิภาพเพิ่ม
มากขึ้นและลด
การสะสมของ
ตะกอนดิน ขยะ
และวัชพืช
-คุณภาพน้้าในล้า
เหมืองสาธารณะ
ในแขวงเม็งราย
ดีขึ้น
-การระบายน้้ามี
ประสิทธิภาพเพิ่ม
มากขึ้นและลด
การสะสมของ
ตะกอนดิน ขยะ
และวัชพืช
-คุณภาพน้้าในล้า
เหมืองสาธารณะ
ในแขวงศรีวิชัยดีขึ้น

งานบ้ารุงรักษา
และซ่อมแซม
ระบบระบายน้้า
ฝ่ายจัดการ
คุณภาพน้้า
ส่วนช่างสุขาภิบาล
ส้านักการช่าง

งานบ้ารุงรักษา
และซ่อมแซม
ระบบระบายน้้า
ฝ่ายจัดการ
คุณภาพน้้า
ส่วนช่างสุขาภิบาล
ส้านักการช่าง

งานบ้ารุงรักษา
และซ่อมแซม
ระบบระบายน้้า
ฝ่ายจัดการ
คุณภาพน้้า
ส่วนช่างสุขาภิบาล
ส้านักการช่าง

แบบ ผ.02

-3/149ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

9

ปรับปรุงท่อ
ระบายน้้า
ถนนมหาโชค
ซอย 12 ถึง
คลองแม่ข่า

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การระบายน้้าไม่ให้ท่วมขัง
บริเวณถนนและบ้านเรือน
ประชาชน

10

ก่อสร้างประตูน้า
คลองแม่ข่าเข้าล้า
เหมืองกาง

เพื่อควบคุมปริมาณน้้า
ในคลองแม่ข่าและล้า
เหมืองกาง

11

ก่อสร้างสถานี
สูบน้้าถนน
ธนุษย์พงษ์
ซอย1

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ก่อสร้างปรับปรุงท่อระบาย
น้้า ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 60 ซม. พร้อม
บ่อพัก ระยะทางรวมไม่น้อย
กว่า 250 ม. ตามแบบ
แปลนของเทศบาลฯ

2561
(บาท)
1,200,000

ก่อสร้างประตูระบายน้้า
2,500,000
ค.ส.ล. กว้างประมาณ 2.20 ม.
เปิด-ปิด ประตูน้าด้วยระบบ
ไฟฟ้า บริเวณส่วนแยกคลอง
แม่ข่าเข้าล้าเหมืองกาง ถนน
พัฒนาช้างเผือก ซอย 1 ตาม
แบบแปลนเทศบาลฯ
เพื่อช่วยระบายน้้าในพื้นที่ -ก่อสร้างอาคารควบคุม
1,800,000
ชุมชนหนองป่าครั่งในช่วง ระบบไฟฟ้า ขนาด
ที่มีฝนตกหรือช่วงที่พื้นที่ 1.50X2.00 เมตร
ดังกล่าวมีปริมาณมวลน้้า -ก่อสร้างบ่อพัก ค.ส.ล.
สะสมมาก
ส้าหรับรวบรวมน้้า
-ติดตั้งเครื่องสูบน้้าหอยโข่ง
ขนาดไม่น้อยกว่า 22 แรงม้า
พร้อมติดตั้งตู้ควบคุมระบบ
ไฟฟ้า
ตามแบบแปลนเทศบาลฯ

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-ร้อยละของ
ความสามารถ
ในการระบาย
น้้า(กรณีที่
ฝนตก) ได้
ภายใน 2 ขม.
-ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่ต่อ
การด้าเนิน
โครงการ
ร้อยละความ
ส้าเร็จในการ
ก่อสร้าง
ประตูน้า
คลองแม่ข่าเข้า
ล้าเหมืองกาง

การระบายน้้ามี
ประสิทธิภาพเพิ่ม
มากขึ้นและลด
ปัญหาน้้าท่วมขัง

งานบ้ารุงรักษา
และซ่อมแซม
ระบบระบายน้้า
ฝ่ายจัดการ
คุณภาพน้้า
ส่วนช่างสุขาภิบาล
ส้านักการช่าง

การควบคุม
ปริมาณน้้าใน
คลองแม่ข่า และ
ล้าเหมืองกาง
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่ต่อ
การด้าเนิน
โครงการ

การระบายน้้าใน
พื้นที่ชุมชนหนอง
ป่าครั่งเป็น
ไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

งานบ้ารุงรักษา
และซ่อมแซม
ระบบระบายน้้า
ฝ่ายจัดการ
คุณภาพน้้า
ส่วนช่างสุขาภิบาล
ส้านักการช่าง
งานบ้ารุงรักษา
และซ่อมแซม
ระบบระบายน้้า
ฝ่ายจัดการ
คุณภาพน้้า
ส่วนช่างสุขาภิบาล
ส้านักการช่าง

แบบ ผ.02

-3/150ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

12

ปรับปรุงระบบ
สูบน้้าประตูก้อม

เพื่อปรับปรุงระบบสูบน้้า
ในพื้นที่กาดประตูก้อมให้
สามารถระบายน้้าในช่วงที่
มีฝนตกหรือช่วงที่พื้นที่
ดังกล่าวมีปริมาณมวลน้้า
สะสมมากได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

13

ก่อสร้างพนังกัน
-เพื่อป้องกันการพังทลาย
ตลิ่งพร้อมขุดลอก ของตลิง่ และกัดเซาะของ
ล้าเหมืองห้วยแก้ว กระแสน้า้ ในฤดูน้าหลาก
-เพื่อขุดลอกตะกอนดิน
ขยะและวัชพืชออกให้น้า
สามารถไหลผ่านได้สะดวก
มากยิ่งขึ้น

14

ปรับปรุงประตูน้า
คูเมืองตั้งแต่
แจ่งหัวลินถึง
แจ่งศรีภูมิ

เพื่อควบคุมระดับน้้าใน
คูเมือง

2561
(บาท)
2,500,000

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-ก่อสร้างตลิ่งล้าเหมือง
ห้วยแก้ว ความยาวไม่น้อย
กว่า 100 เมตร ตามแบบ
แปลนเทศบาลฯ
-ขุดลอกล้าเหมืองห้วยแก้ว
รวมปริมาณวัสดุขุดลอกไม่
น้อยกว่า 4,000 ลบ.ม.
ตามแบบแปลนเทศบาลฯ

-

5,000,000

-

-

ปรับปรุงก่อสร้างต่อเติม
ประตูระบายน้้า ค.ส.ล
ของเดิม พร้อมติดตั้งประตู
ปรับระดับน้้า ตามแบบ
แปลนเทศบาลฯ

4,400,000

-

-

-

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- ซ่อมแซมเครื่องสูบน้้า
จ้านวน 2 เครื่อง
- ปรับปรุงคอนโทรลควบคุม
ระบบสูบน้้า
- ติดตั้งท่อสูบน้้า ระบายน้้า
ขนาดไม่น้อยกว่า 210 มม.
ยาวไม่น้อยกว่า 20 ม.
ตามแบบแปลนเทศบาลฯ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่ต่อ
การด้าเนิน
โครงการ

การระบายน้้าใน
พื้นที่กาดประตู
ก้อมเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ลดปัญหาน้้าท่วม
ขังในบริเวณ
ดังกล่าว

งานบ้ารุงรักษา
และซ่อมแซม
ระบบระบายน้้า
ฝ่ายจัดการ
คุณภาพน้้า
ส่วนช่างสุขาภิบาล
ส้านักการช่าง

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่ต่อ
การด้าเนิน
โครงการ

ลดการพังทลาย
ของตลิ่งและกัด
เซาะของกระแส
น้้าในฤดูน้าหลาก

งานบ้ารุงรักษา
และซ่อมแซม
ระบบระบายน้้า
ฝ่ายจัดการ
คุณภาพน้้า
ส่วนช่างสุขาภิบาล
ส้านักการช่าง

-

ร้อยละความ
ส้าเร็จในการ
ปรับปรุง
ประตูน้า
คูเมืองตั้งแต่
แจ่งหัวลินถึง
แจ่งศรีภูมิ

การควบคุมระดับ
น้้าและการระบาย
น้้าในคูเมือง
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

งานบ้ารุงรักษา
และซ่อมแซม
ระบบระบายน้้า
ฝ่ายจัดการ
คุณภาพน้้า
ส่วนช่างสุขาภิบาล
ส้านักการช่าง

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

แบบ ผ.02

-3/151-วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
2,200,000
-

ที่

โครงการ

15

ปรับปรุงประตูน้า
คูเมืองตั้งแต่
แจ่งศรีภูมิถึง
แจ่งก๊ะต๊้า

เพื่อควบคุมระดับน้้าใน
คูเมือง

ปรับปรุงก่อสร้างต่อเติม
ประตูระบายน้้า ค.ส.ล
ของเดิม พร้อม ติดตั้งประตู
ปรับระดับน้้า ตามแบบ
แปลนเทศบาลฯ

16

ปรับปรุงประตูน้า
คูเมืองตั้งแต่
แจ่งก๊ะต๊้าถึง
แจ่งกู่เฮือง

เพื่อควบคุมระดับน้้าใน
คูเมือง

ปรับปรุงก่อสร้างต่อเติม
ประตูระบายน้้า ค.ส.ล
ของเดิม พร้อม ติดตั้งประตู
ปรับระดับน้้า ตามแบบ
แปลนเทศบาลฯ

-

-

17

ปรับปรุงประตูน้า
คูเมืองตั้งแต่
แจ่งกู่เฮืองถึง
แจ่งหัวลิน

เพื่อควบคุมระดับน้้าใน
คูเมือง

ปรับปรุงก่อสร้างต่อเติม
ประตูระบายน้้า ค.ส.ล
ของเดิม พร้อม ติดตั้งประตู
ปรับระดับน้้า ตามแบบ
แปลนเทศบาลฯ

-

18

ปรับปรุงระบบ
สูบน้้าจาก
แม่น้าปิงเข้า
สู่คูเมือง

-เพื่อควบคุมระดับน้้าใน
คูเมืองในช่วงฤดูแล้ง
-เพื่อน้าน้้าดีเข้าสู่คูเมือง

เชื่อมต่อท่อเหล็กขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 60 ซม.
ระยะทางรวมไม่น้อยกว่า
150 ม. จากสถานีสูบน้้า
สะพานรัตนโกสินทร์ลงสู่คู
เมือง ตามแบบแปลน
เทศบาลฯ

-

2561
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

4,400,000

-

-

-

-

4,400,000

-

5,000,000

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละความ
ส้าเร็จในการ
ปรับปรุง
ประตูน้า
คูเมืองตั้งแต่
แจ่งศรีภูมิถึง
แจ่งก๊ะต๊้า
ร้อยละความ
ส้าเร็จในการ
ปรับปรุง
ประตูน้า
คูเมืองตั้งแต่
แจ่งก๊ะต๊้าถึง
แจ่งกู่เฮือง
ร้อยละความ
ส้าเร็จในการ
ปรับปรุง
ประตูน้า
คูเมืองตั้งแต่
แจ่งกู่เฮืองถึง
แจ่งหัวลิน
ร้อยละความ
ส้าเร็จในการ
ปรับปรุงระบบ
สูบน้้าจาก
แม่น้าปิงเข้า
สู่คูเมือง

การควบคุมระดับ
น้้าและการระบาย
น้้าในคูเมือง
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

งานบ้ารุงรักษา
และซ่อมแซม
ระบบระบายน้้า
ฝ่ายจัดการ
คุณภาพน้้า
ส่วนช่างสุขาภิบาล
ส้านักการช่าง
การควบคุมระดับ งานบ้ารุงรักษา
น้้าและการระบาย และซ่อมแซม
น้้าในคูเมือง
ระบบระบายน้้า
เป็นไปอย่างมี
ฝ่ายจัดการ
ประสิทธิภาพ
คุณภาพน้้า
ส่วนช่างสุขาภิบาล
ส้านักการช่าง
การควบคุมระดับ งานบ้ารุงรักษา
น้้าและการระบาย และซ่อมแซม
น้้าในคูเมือง
ระบบระบายน้้า
เป็นไปอย่างมี
ฝ่ายจัดการ
ประสิทธิภาพ
คุณภาพน้้า
ส่วนช่างสุขาภิบาล
ส้านักการช่าง
สามารถน้าน้้าดี
งานบ้ารุงรักษา
จากแม่น้าปิงเข้าสู่ และซ่อมแซม
คูเมืองในช่วงฤดู ระบบระบายน้้า
แล้ง
ฝ่ายจัดการ
คุณภาพน้้า
ส่วนช่างสุขาภิบาล
ส้านักการช่าง

แบบ ผ.02

-3/152วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
1,000,000
-

ที่

โครงการ

19

ปรับปรุงซ่อมแซม
ตลิ่งคูเมือง

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมตลิ่ง ซ่อมแซม ปรับปรุงตลิ่ง
คูเมืองที่ช้ารุดเสียหาย
คูเมือง พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า
500 ตร.ม. ตามแบบแปลน
เทศบาลฯ

20

ปรับปรุงตลิ่ง
ล้าเหมือง
สาธารณะ
ด้านหลัง
ศูนย์การค้า
กาดสวนแก้ว

-เพื่อป้องกันการพังทลาย
ของตลิ่ง
-เพื่อป้องกันการกัดเซาะ
ของกระแสน้้าในฤดูน้า
หลาก

ก่อสร้างปรับปรุงตลิ่งล้า
เหมืองสาธารณะบริเวณ
ด้านหลังศูนย์การค้ากาด
สวนแก้ว ความยาวรวมไม่
น้อยกว่า 300 ม. ตามแบบ
แปลนของเทศบาลฯ

-

-

21

ปรับปรุงก่อสร้าง
ระบบระบายน้้า
ถนนสุเทพ

เพื่อช่วยระบายน้้าฝนที่
ไหลมาจากดอยสุเทพเข้า
ท่วมบริเวณพื้นที่ในเขต
เมือง

ปรับปรุงก่อสร้างระบบ
ระบายน้้าถนนสุเทพบริเวณ
หน้าประตูคณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย
ก่อสร้างรางระบายน้้า ขนาด
ไม่น้อยกว่า 1.20X1.20 ม.
ระยะทางไม่น้อยกว่า 18 ม.
และรางระบายน้้าขนาดไม่
น้อยกว่า 0.50X0.60 ม.
5 ช่อง สองฝั่งถนน ความ
ยาวไม่น้อยกว่า 65 ม.
ตามแบบแปลนเทศบาลฯ

-

3,900,000

2561
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

1,000,000

-

-

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการด้าเนิน
โครงการ

-ตลิ่งคูเมืองมีความ
มั่นคงแข็งแรง
-การระบายน้้ามี
ประสิทธิภาพเพิ่ม
มากขึ้นในฤดูน้า
หลาก

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

งานบ้ารุงรักษา
และซ่อมแซม
ระบบระบายน้้า
ฝ่ายจัดการ
คุณภาพน้้า
ส่วนช่างสุขาภิบาล
ส้านักการช่าง
ร้อยละความ -ตลิ่งคูเมืองมีความ งานบ้ารุงรักษา
พึงพอใจของ มั่นคงแข็งแรง
และซ่อมแซม
ประชาชน
-การระบายน้้ามี ระบบระบายน้้า
ต่อการด้าเนิน ประสิทธิภาพเพิ่ม ฝ่ายจัดการ
โครงการ
มากขึ้นในฤดูน้า คุณภาพน้้า
หลาก
ส่วนช่างสุขาภิบาล
ส้านักการช่าง
-ช่วงเวลา
การระบายน้้า
งานบ้ารุงรักษา
ที่พื้นที่รับ
ในช่วงที่มีฝนตก และซ่อมแซม
มวลน้้าลดลง หรือช่วงที่พื้นที่
ระบบระบายน้้า
-ร้อยละความ ดังกล่าวมีปริมาณ ฝ่ายจัดการ
พึงพอใจของ มวลน้้าสะสมมาก คุณภาพน้้า
ประชาชน
เป็นไปอย่างมี
ส่วนช่างสุขาภิบาล
ในพื้นที่ต่อ ประสิทธิภาพ
ส้านักการช่าง
การด้าเนิน
โครงการ

แบบ ผ.02

-3/153เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
9,000,000
-

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

22

ปรับปรุงก่อสร้าง
ท่อระบายน้้าถนน
สุริยวงค์ ซ.5
ไปจนถึงถนน
ก้าแพงดิน

เพื่อช่วยระบายน้้าในช่วงที่
มีฝนตกหรือช่วงที่พื้นที่
ดังกล่าวมีปริมาณมวลน้้า
สะสมมาก

ปรับปรุงก่อสร้างท่อระบาย
น้้าขนาด Ø 0.80 ม. รวม
บ่อพักระยะทางไม่น้อยกว่า
890 ม. ตั้งแต่ถนนสุริยวงค์
ซ.5 ไปจนถึงถนนก้าแพงดิน

23

ก่อสร้างคลอง
ระบายน้้า ค.ส.ล.
ตั้งแต่สถานีสูบน้้า
ประตูก้อมไป
จนถึงคลองแม่ข่า

เพื่อช่วยระบายน้้าในช่วง
ที่มีฝนตกหรือช่วงที่พื้นที่
ดังกล่าวมีปริมาณมวลน้้า
สะสมมาก

ก่อสร้างคลองระบายน้้า
ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 3.00 ม.
และ 6.00 ม. ระยะทางไม่
น้อยกว่า 49 ม. ตั้งแต่สถานี
สูบน้้าประตูก้อมไปจนถึง
คลองแม่ข่า

-

3,000,000

24

จ้างเหมาดูแล
รักษาคลองแม่ข่า
ในเขตเทศบาล
นครเชียงใหม่

เพื่อให้ภูมิทัศน์บริเวณ
คลองแม่ข่าในเขตเทศบาล
นครเชียงใหม่มีความ
สะอาด สวยงาม และเป็น
ระเบียบเรียบร้อยมากขึ้น

จ้างบุคคลธรรมดาดูแล
รักษาคลองแม่ข่าในเขต
เทศบาลนครเชียงใหม่
จ้านวน 5 คน

-

560,000

2561
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

-

-

-

560,000

560,000

560,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-ช่วงเวลา
ที่พื้นที่รับ
มวลน้้าลดลง
-ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่ต่อ
การด้าเนิน
โครงการ
-ช่วงเวลา
ที่พื้นที่รับ
มวลน้้าลดลง
-ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่ต่อ
การด้าเนิน
โครงการ
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการดูแล
รักษาคลอง
แม่ข่า

การระบายน้้า
ในช่วงที่มีฝนตก
หรือช่วงที่พื้นที่
ดังกล่าวมีปริมาณ
มวลน้้าสะสมมาก
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

งานบ้ารุงรักษา
และซ่อมแซม
ระบบระบายน้้า
ฝ่ายจัดการ
คุณภาพน้้า
ส่วนช่างสุขาภิบาล
ส้านักการช่าง

การระบายน้้า
ในช่วงที่มีฝนตก
หรือช่วงที่พื้นที่
ดังกล่าวมีปริมาณ
มวลน้้าสะสมมาก
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

งานบ้ารุงรักษา
และซ่อมแซม
ระบบระบายน้้า
ฝ่ายจัดการ
คุณภาพน้้า
ส่วนช่างสุขาภิบาล
ส้านักการช่าง

-คลองแม่ข่า
มีภูมิทัศน์ที่
สวยงามและเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
-คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนที่อาศัย
อยู่บริเวณคลอง
แม่ข่าดีขึ้น

งานบ้ารุงรักษา
และซ่อมแซม
ระบบระบายน้้า
ฝ่ายจัดการ
คุณภาพน้้า
ส่วนช่างสุขาภิบาล
ส้านักการช่าง

แบบ ผ.02

-3/154ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

25

ฟื้นฟูและพัฒนา
คลองแม่ข่าเพื่อ
สิ่งแวดล้อมและ
คุณภาพชีวิต
เนื่องในโอกาส
มหามงคลพระ
ราชพิธีบรม
ราชาภิเษก

-เพื่อเป็นการปรับปรุง
ภูมิทัศน์คลองแม่ข่าให้มี
ความสวยงาม
-เพื่อป้องกันการปล่อยน้้า
เสียลงคลองแม่ข่า
-เพื่อให้ประชาชนที่อาศัย
บริเวณริมคลองแม่ข่ามี
คุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งเป็น
ไปตามพระราชปณิธาน
ร.10 ในการรักษาแหล่ง
น้้าและสายน้้าให้สะอาด
เพื่อประโยชน์และความสุข
ของประชาชน

26

ปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณคลอง
สาธารณะใน
ชุมชนบ้านเอื้อ
อาทรป่าตัน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

-ปรับปรุงภูมิทัศน์แนวตลิ่ง
ริมคลองแม่ข่าภายในสวน
สัตตมังคละ ตั้งแต่สะพาน
ศรีดอนไชยถึงหลังสุสานช้าง
คลานระยะทางประมาณ
120 เมตร
-ปรับปรุงทางเดินเลียบคลอง
แม่ข่าพร้อมติดตั้งราวกันตก
เหล็กตั้งแต่สะพานถนน
ลอยเคราะห์ถึงสะพาน
ศรีดอนไชยระยะทาง
ประมาณ 245 เมตร
-ติดตั้งระบบบ่อซึมส้าหรับ
น้้าทิ้งจากครัวเรือนเลียบ
คลองแม่ข่า ตั้งแต่สะพาน
ถนนระแกงถึงสะพานถนน
มหิดล จ้านวน 15 จุด
เพื่อปรับปรุงสภาพตลิ่ง
ปรับปรุงภูมิทัศน์ และ
ล้าเหมืองสาธารณะใน
ก่อสร้างทางเท้าระยะ
ชุมชนบ้านเอื้ออาทรป่าตัน ตามแบบแปลนเทศบาลฯ
ให้มีความเป็นระเบียบร้อย
สวยงาม และปลอดภัย

2561
(บาท)
-

-

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
1,288,500
-

-

-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

2,000,000

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่ต่อ
การด้าเนิน
โครงการ

-บริเวณพื้นที่
คลองแม่ข่ามี
ทัศนียภาพที่
สวยงามเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
และประชาชน
สามารถใช้เป็น
พื้นที่สันทนาการ
-ประชาชนที่
อาศัยบริเวณริม
คลองแม่ข่ามี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น

งานบ้ารุงรักษา
และซ่อมแซม
ระบบระบายน้้า
ฝ่ายจัดการ
คุณภาพน้้า
ส่วนช่างสุขาภิบาล
ส้านักการช่าง

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่ต่อ
การด้าเนิน
โครงการ

สภาพภูมิทัศน์
ส่วนออกแบบ
บริเวณคลอง
และก่อสร้าง
สาธารณะใน
ส้านักการช่าง
ชุมชนบ้านเอื้อ
อาทรป่าตันมี
ความสวยงามเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
และประชาชน
สามารถใช้เป็น
พื้นที่สันทนาการ

แบบ ผ.02

-3/155ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

27 จัดซื้อเครื่อง
ตัดหญ้า

เพื่อใช้ในการดูแลรักษา
ความสะอาดบริเวณล้า
เหมืองสาธารณะให้มี
ภูมิทัศน์ที่สวยงามและ
เป็นระเบียบเรียบร้อย

28

เพื่อใช้ในการดูแลรักษา
มีเลื่อยยนต์ จ้านวน 1
ความสะอาดบริเวณ
เครือ่ ง
ล้าเหมืองสาธารณะให้มี
ภูมิทัศน์ที่สวยงามและเป็น
ระเบียบเรียบร้อย

จัดซื้อเลื่อยยนต์

29 ซ่อมแซมรถขุด
ตีนตะขาบแขน
ยาว ยี่ห้อ
HITACHI EX
220

มีเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง
จ้านวน 3 เครื่อง

เพื่อซ่อมแซมรถขุด
ซ่อมแซมรถขุดตีนตะขาบ
ตีนตะขาบแขนยาวที่ช้ารุด แขนยาว ยี่ห้อ HITACHI EX
เสียหายให้อยู่ในสภาพที่ดี 220
และพร้อมใช้งานในการขุด
ลอกล้าเหมืองและวาง
ระบบระบายน้้า

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
28,500

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-

10,000

-

-

-

3,000,000

-

-

-

-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

-ล้าเหมืองสาธารณะ
มีภูมิทัศน์ที่
สวยงามและเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
-คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนที่อาศัย
อยู่บริเวณดังกล่าว
ดีขึ้น
ร้อยละความ -ล้าเหมืองสาธารณะ
พึงพอใจของ มีภูมิทัศน์ที่
ประชาชนต่อ สวยงามและเป็น
การปฏิบัติงาน ระเบียบเรียบร้อย
-คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนที่อาศัย
อยู่บริเวณดังกล่าว
ดีขึ้น
ร้อยละความ -การขุดลอกล้า
พึงพอใจของ เหมืองและวาง
ประชาชนต่อ ระบบระบายน้้า
การปฏิบัติงาน เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
-ล้าเหมืองสาธารณะ
สามารถระบายน้้า
ได้อย่างรวดเร็วขึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานบ้ารุงรักษา
และซ่อมแซม
ระบบระบายน้้า
ฝ่ายจัดการ
คุณภาพน้้า
ส่วนช่างสุขาภิบาล
ส้านักการช่าง
งานบ้ารุงรักษา
และซ่อมแซม
ระบบระบายน้้า
ฝ่ายจัดการ
คุณภาพน้้า
ส่วนช่างสุขาภิบาล
ส้านักการช่าง
งานบ้ารุงรักษา
และซ่อมแซม
ระบบระบายน้้า
ฝ่ายจัดการ
คุณภาพน้้า
ส่วนช่างสุขาภิบาล
ส้านักการช่าง

แบบ ผ.02

-3/156ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
3,960,000 3,960,000
(1 คัน)
(1 คัน)

30

จัดซื้อรถ
เทรลเลอร์

เพื่อใช้ในการเคลื่อนย้าย
เครื่องจักรขนาดใหญ่ใน
การซ่อมบ้ารุงรักษาระบบ
ระบายน้้า

มีรถเทรลเลอร์ ขนาดไม่น้อย
กว่า 380 แรงม้า 2 เพลา
จ้านวน 2 คัน

31

จัดซื้อรถขุด
ตีนตะขาบขนาด
ไม่น้อยกว่า 70
แรงม้า

มีรถขุดตีนตะขาบ ขนาดไม่
น้อยกว่า 70 แรงม้า จ้านวน
2 คัน

-

32

จัดซื้อรถขุด
ตีนตะขาบขนาด
150 แรงม้า

เพื่อใช้ในการด้าเนินการ
เกี่ยวกับการขุดลอก
ล้าเหมืองสาธารณะที่
ตื้นเขินและเน่าเสียให้
สามารถระบายน้้าได้อย่าง
รวดเร็ว รวมถึงใช้ในการ
ด้าเนินการวางระบบ
ระบายน้้า
เพื่อใช้ในการด้าเนินการ
เกี่ยวกับการขุดลอก
ล้าเหมืองสาธารณะที่
ตื้นเขินและเน่าเสียให้
สามารถระบายน้้าได้อย่าง
รวดเร็ว รวมถึงใช้ในการ
ด้าเนินการวางระบบ
ระบายน้้า

มีรถขุดตีนตะขาบ ขนาด
150 แรงม้า จ้านวน 1 คัน

-

3,900,000 3,900,000
(1 คัน)
(1 คัน)

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน

-ระบบระบายน้้า
ได้รับการซ่อม
บ้ารุงให้อยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งาน
-สามารถแก้ไข
ปัญหาน้้าท่วมขัง
ให้กับประชาชนใน
เขตเทศบาลฯ
-การขุดลอกล้า
เหมืองและวาง
ระบบระบายน้้า
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
-ล้าเหมืองสาธารณะ
สามารถระบายน้้า
ได้อย่างรวดเร็วขึ้น
-การขุดลอก
ล้าเหมืองและวาง
ระบบระบายน้้า
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
-ล้าเหมืองสาธารณะ
สามารถระบายน้้า
ได้อย่างรวดเร็วขึ้น

งานบ้ารุงรักษา
และซ่อมแซม
ระบบระบายน้้า
ฝ่ายจัดการ
คุณภาพน้้า
ส่วนช่างสุขาภิบาล
ส้านักการช่าง

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

-

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน

4,500,000

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน

งานบ้ารุงรักษา
และซ่อมแซม
ระบบระบายน้้า
ฝ่ายจัดการ
คุณภาพน้้า
ส่วนช่างสุขาภิบาล
ส้านักการช่าง
งานบ้ารุงรักษา
และซ่อมแซม
ระบบระบายน้้า
ฝ่ายจัดการ
คุณภาพน้้า
ส่วนช่างสุขาภิบาล
ส้านักการช่าง

แบบ ผ.02

-3/157วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

33

จัดซื้อรถขุด
ไฮดรอลิคตีน
ตะขาบ

-เพื่อใช้ในการขุดลอก
ตะกอนดิน ขยะ และ
วัชพืชต่างๆ ในล้าเหมือง
สาธารณะ
-เพื่อให้การระบายน้้า
เป็นไปอย่างรวดเร็ว

มีรถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ
ขนาด 40 แรงม้า
จ้านวน 1 คัน

34

จัดซื้อเครื่องดูด
สิ่งโสโครก

มีเครื่องดูดสิ่งโสโครก ขนาด
ไม่น้อยกว่า 30 แรงม้า มี
อัตราการสูบได้สูงสุดไม่น้อย
กว่า 20,000 ลิตรต่อชั่วโมง
จ้านวน 2 เครื่อง

35

จัดซื้อเรือพอนทูน
เหล็กบรรทุกรถ
ขุดไฮดรอลิค
แขนยาวพิเศษ

เพื่อใช้ดูดลอกเศษดิน
ตะกอนต่างๆ ในล้าเหมือง
ให้น้าสามารถไหลผ่านได้ดี
และรวดเร็วขึ้นโดยเฉพาะ
บริเวณที่เครื่องจักรขนาด
ใหญ่ไม่สามารถเข้า
ด้าเนินการได้
เพื่อใช้ในการบรรทุกรถขุด
ไฮดรอลิคส้าหรับปฏิบัติ
งานขุดลอกในคู คลอง

มีเรือพอนทูนเหล็กบรรทุกรถ
ขุดไฮดรอลิค แขนยาวพิเศษ
จ้านวน 1 ล้า

2561
(บาท)
-

10,000,000
(1 เครื่อง)

-

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
4,000,000
-

-

3,500,000

10,000,000
(1 เครื่อง)

-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)

-

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน

-การขุดลอก
ล้าเหมืองสาธารณะ
ในเขตเทศบาลฯ
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
-ล้าเหมืองสาธารณะ
สามารถระบายน้้า
ได้อย่างรวดเร็วขึ้น
ร้อยละความ ล้าเหมือง
พึงพอใจของ สาธารณะสามารถ
ประชาชนต่อ ระบายน้้าได้อย่าง
การปฏิบัติงาน รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน

-การขุดลอกคู
คลองเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ
-สามารถแก้ไข
ปัญหาน้้าท่วมขัง
และเน่าเสียให้กับ
ประชาชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานบ้ารุงรักษา
และซ่อมแซม
ระบบระบายน้้า
ฝ่ายจัดการ
คุณภาพน้้า
ส่วนช่างสุขาภิบาล
ส้านักการช่าง
งานบ้ารุงรักษา
และซ่อมแซม
ระบบระบายน้้า
ฝ่ายจัดการ
คุณภาพน้้า
ส่วนช่างสุขาภิบาล
ส้านักการช่าง
งานบ้ารุงรักษา
และซ่อมแซม
ระบบระบายน้้า
ฝ่ายจัดการ
คุณภาพน้้า
ส่วนช่างสุขาภิบาล
ส้านักการช่าง

แบบ ผ.02

-3/158งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
2,000,000
-

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

36

จัดซื้อเรือพอนทูน
ขนาดเล็ก

เพื่อใช้ในการบรรทุกรถขุด
ในการขุดลอกในคู คลอง
และล้าน้้าสาธารณะในเขต
เทศบาลฯ

มีเรือพอนทูนขนาดเล็ก
ส้าหรับบรรทุกรถขุดขนาด
เล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 5 ตัน
จ้านวน 1 ล้า

37

จัดซื้อเรือพอนทูน
ขนาดกลาง

เพื่อใช้ในการบรรทุกรถขุด
ในการขุดลอกในคู คลอง
และล้าน้้าสาธารณะในเขต
เทศบาลฯ

มีเรือพอนทูนขนาดกลาง
ส้าหรับบรรทุกรถขุดขนาด
กลาง ขนาดไม่น้อยกว่า 7
ตัน จ้านวน 1 ล้า

-

2,500,000

38

จัดซื้อรถบรรทุก
แบบหัวลากพร้อม
หางเทรลเลอร์
ลากจูงแบบท้าย
ลาดชันต่้า

เพื่อใช้ในการเคลื่อนย้าย
เครื่องจักรกลขนาดใหญ่
ในการก่อสร้าง ซ่อมแซม
สิ่งก่อสร้างที่ช้ารุดเสียหาย
ของงานบ้ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมระบบระบายน้้า

มีรถบรรทุกแบบหัวลาก
พร้อมหางเทรลเลอร์ลากจูง
แบบท้ายลาดชันต่้า
จ้านวน 1 คัน

-

6,750,000

2561
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน

-การขุดลอกคู
คลอง และล้าน้้า
สาธารณะเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ
-สามารถแก้ไข
ปัญหาน้้าท่วมขัง
และเน่าเสียให้กับ
ประชาชน
-การขุดลอกคู
คลอง และล้าน้้า
สาธารณะเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ
-สามารถแก้ไข
ปัญหาน้้าท่วมขัง
และเน่าเสียให้กับ
ประชาชน
-ระบบระบายน้้า
ได้รับการซ่อมแซม
ให้อยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งาน
-สามารถแก้ไข
ปัญหาน้้าท่วมขัง
ให้กับประชาชน

งานบ้ารุงรักษา
และซ่อมแซม
ระบบระบายน้้า
ฝ่ายจัดการ
คุณภาพน้้า
ส่วนช่างสุขาภิบาล
ส้านักการช่าง

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

-

-

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน

-

-

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน

งานบ้ารุงรักษา
และซ่อมแซม
ระบบระบายน้้า
ฝ่ายจัดการ
คุณภาพน้้า
ส่วนช่างสุขาภิบาล
ส้านักการช่าง
งานบ้ารุงรักษา
และซ่อมแซม
ระบบระบายน้้า
ฝ่ายจัดการ
คุณภาพน้้า
ส่วนช่างสุขาภิบาล
ส้านักการช่าง

แบบ ผ.02

-3/159ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

39

จัดซื้อเรือคว้าน
พร้อมอุปกรณ์
คว้านคู คลอง
และล้าเหมือง
สาธารณะ

เพื่อจัดซื้อเรือคว้านพร้อม มีเรือคว้านพร้อมอุปกรณ์
อุปกรณ์ส้าหรับใช้ในการ คว้านคู คลอง และล้าเหมือง
ปฏิบัติงานขุดลอกในคู
สาธารณะ จ้านวน 1 ล้า
คลอง และล้าน้้าสาธารณะ
ในเขตเทศบาลฯ

40

จัดซื้อโป๊ะ
สเตนเลส
ส้าหรับบรรทุก
เรือคว้าน

เพื่อจัดซื้อโป๊ะสเตนเลส
มีโป๊ะสเตนเลส ขนาด 3.50
ส้าหรับบรรทุกเรือคว้าน
ม.ส้าหรับบรรทุกเรือคว้าน
ในการปฏิบัติงานขุดลอก จ้านวน 2 ล้า
ในคู คลอง และล้าน้้า
สาธารณะในเขตเทศบาลฯ

41

จัดซื้อเครื่องสูบน้้า เพื่อใช้ในการสูบน้้าที่
หอยโข่งเคลื่อนที่ ท่วมขังบริเวณผิวถนน
ขนาดท่อ 8 นิ้ว
และพืน้ ที่สาธารณะต่างๆ
พร้อมอุปกรณ์

มีเครื่องสูบน้้าหอยโข่ง
เคลื่อนที่ขนาดท่อ 8 นิ้ว
พร้อมอุปกรณ์ จ้านวน 4
เครื่อง

2561
(บาท)
-

-

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
3,000,000
-

4,000,000

-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

-

-

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000
(1 เครื่อง)
(1 เครื่อง)
(1 เครื่อง)
(1 เครื่อง)

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

-การขุดลอกคู
คลอง และล้าน้้า
สาธารณะเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ
-สามารถแก้ไข
ปัญหาน้้าท่วมขัง
และเน่าเสียให้กับ
ประชาชน
ร้อยละความ -การขุดลอกคู
พึงพอใจของ คลอง และล้าน้้า
ประชาชนต่อ สาธารณะเป็นไป
การปฏิบัติงาน อย่างมีประสิทธิภาพ
-สามารถแก้ไข
ปัญหาน้้าท่วมขัง
และเน่าเสียให้กับ
ประชาชน
ร้อยละความ การบริการแก้ไข
พึงพอใจของ ปัญหาท่อระบาย
ประชาชนต่อ น้้าอุดตัน น้้าท่วม
การปฏิบัติงาน ขัง และน้้าเน่าเสีย
ที่ประชาชน
ร้องเรียนเป็นไป
อย่างรวดเร็ว

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานบ้ารุงรักษา
และซ่อมแซม
ระบบระบายน้้า
ฝ่ายจัดการ
คุณภาพน้้า
ส่วนช่างสุขาภิบาล
ส้านักการช่าง
งานบ้ารุงรักษา
และซ่อมแซม
ระบบระบายน้้า
ฝ่ายจัดการ
คุณภาพน้้า
ส่วนช่างสุขาภิบาล
ส้านักการช่าง
งานบ้ารุงรักษา
และซ่อมแซม
ระบบระบายน้้า
ฝ่ายจัดการ
คุณภาพน้้า
ส่วนช่างสุขาภิบาล
ส้านักการช่าง

แบบ ผ.02

-3/1602561
(บาท)
-

2562
(บาท)
64,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

มีเครื่องตัดคอนกรีตขนาดใบ
ตัด 14 นิ้ว พร้อมใบตัด
จ้านวน 1 เครื่อง

-

31,500

-

-

-

มีเครื่องตบดิน
จ้านวน 1 เครื่อง

-

21,000

-

-

-

-

-

52,000

-

-

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

จัดซื้อปั๊มดูด
ตะกอนโคลน

เพื่อใช้ในการดูดโคลนเลน
และล้างท้าความสะอาด
ท่อระบายน้้าในเขต
เทศบาลฯ

มีปั๊มดูดตะกอนโคลน ขนาด
3 นิ้ว เครื่องยนต์เบนซิน 4
จังหวะ 6.5 แรงม้า จ้านวน
2 เครื่อง

43

จัดซื้อเครื่องตัด
คอนกรีต

เพื่อใช้ในการปรับปรุง
ซ่อมแซมระบบระบายน้้า

44

จัดซื้อเครื่อง
ตบดิน

เพื่อใช้ในการปรับปรุง
ซ่อมแซมระบบระบายน้้า

45

จัดซื้อเครื่องผสม
คอนกรีตชนิด
เหล็กเหนียว

เพื่อใช้ในการซ่อมแซม
มีเครื่องผสมคอนกรีตชนิด
สิ่งก่อสร้างที่ช้ารุดเสียหาย เหล็กเหนียวระบบไฟฟ้า
ของงานบ้ารุงรักษาและ
จ้านวน 1 เครื่อง
ซ่อมแซมระบบระบายน้้า

ที่

โครงการ

42

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละความ การระบายน้้า
พึงพอใจของ เป็นไปอย่างมี
ประชาชนต่อ ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

งานบ้ารุงรักษา
และซ่อมแซม
ระบบระบายน้้า
ฝ่ายจัดการ
คุณภาพน้้า
ส่วนช่างสุขาภิบาล
ส้านักการช่าง
ร้อยละความ -ระบบระบายน้้า งานบ้ารุงรักษา
พึงพอใจของ ได้รับการบ้ารุงรักษา และซ่อมแซม
ประชาชนต่อ ให้อยู่ในสภาพ
ระบบระบายน้้า
การปฏิบัติงาน พร้อมใช้งาน
ฝ่ายจัดการ
-สามารถแก้ไข
คุณภาพน้้า
ปัญหาน้้าท่วมขัง ส่วนช่างสุขาภิบาล
ให้กับประชาชน ส้านักการช่าง
ร้อยละความ -ระบบระบายน้้า งานบ้ารุงรักษา
พึงพอใจของ ได้รับการบ้ารุงรักษา และซ่อมแซม
ประชาชนต่อ ให้อยู่ในสภาพ
ระบบระบายน้้า
การปฏิบัติงาน พร้อมใช้งาน
ฝ่ายจัดการ
-สามารถแก้ไข
คุณภาพน้้า
ปัญหาน้้าท่วมขัง ส่วนช่างสุขาภิบาล
ให้กับประชาชน ส้านักการช่าง
ร้อยละความ -ระบบระบายน้้า งานบ้ารุงรักษา
พึงพอใจของ ได้รับการบ้ารุง
และซ่อมแซม
ประชาชนต่อ รักษาให้อยู่ใน
ระบบระบายน้้า
การปฏิบัติงาน สภาพพร้อมใช้งาน ฝ่ายจัดการ
-สามารถแก้ไข
คุณภาพน้้า
ปัญหาน้้าท่วมขัง ส่วนช่างสุขาภิบาล
ให้กับประชาชน ส้านักการช่าง

แบบ ผ.02

-3/161ที่

โครงการ

46

จ้างเหมา
บ้ารุงรักษา
ซ่อมแซมหม้อ
แปลงไฟฟ้า

รวม

46 โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อบ้ารุงรักษาซ่อมแซม
หม้อแปลงไฟฟ้าตามสถานี
สูบน้้า, ประตูน้า ต่างๆ ให้
อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน

จ้างเหมาบ้ารุงรักษา
ซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้า
ตามสถานีสูบน้้า ประตูน้า
ต่างๆ ในเขตเทศบาลใช้งาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

-

-

2561
(บาท)
300,000

2562
(บาท)
300,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
300,000

2564
(บาท)
300,000

ตัวชี้วัด
2565
(KPI)
(บาท)
300,000 ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน

40,960,000 76,913,500 28,512,000 23,660,000 7,660,000

-

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

การปฏิบัติงานใน
การบ้ารุงรักษา
และซ่อมแซม
ระบบระบายน้้า
ภายในเขต
เทศบาลฯ เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ
-

งานบ้ารุงรักษา
และซ่อมแซม
ระบบระบายน้้า
ฝ่ายจัดการ
คุณภาพน้้า
ส่วนช่างสุขาภิบาล
ส้านักการช่าง
-

แบบ ผ.02

-3/162รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลนครเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ที่ 3 การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพคงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ที่ 4 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตสานึกด้านศิลปวัฒนธรรม
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
งบประมาณ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
2564
2565
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 จ้างเหมาจัดทา
เพื่อให้การประชาสัมพันธ์ จ้างเหมาเอกชนดาเนินการ
500,000
ระบบเว็บไซต์และ และประมวลผลการ
จัดทาระบบเว็บไซต์และ
แอพพลิเคชั่น
แข่งขันกีฬานักเรียน
แอพพลิเคชั่น “นครเชียงใหม่
“นครเชียงใหม่
องค์กรปกครองส่วน
เกมส์”
เกมส์”
ท้องถิ่นแห่งประเทศไทย
รอบชิงชนะเลิศ
ระดับประเทศ ครั้งที่ 36
ประจาปีการศึกษา
2561 “นครเชียงใหม่
เกมส์”

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนที่
ได้รับข้อมูล
การ
ประชาสัมพั
นธ์และร้อย
ละ
ความสาเร็จ
ในการ
ประมวลผล
การแข่งขัน
กีฬาฯ

-ประชาชนได้รับ
ข่าวสารการ
จัดการแข่งขัน
กีฬานักเรียนฯ
อย่างทั่วถึง
-สามารถรายงาน
ผลการแข่งขัน
กีฬา รวมถึง
กิจกรรมต่างๆ ได้
อย่างรวดเร็วและ
ทันต่อเหตุการณ์
ตลอดการแข่งขัน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานวิจัยฯ
ฝ่ายแผนงานฯ
กองวิชาการ
และแผนงาน

แบบ ผ.02

-3/163ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

2

จ้างเหมาเอกชน
ดาเนินการจัดทา
สื่อประชาสัมพันในธ์
รูปแบบต่างๆ เพื่อ
เตรียมความพร้อม
จัดการแข่งขัน
กีฬานักเรียน
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแห่ง
ประเทศไทย ครั้ง
ที่ 36 รอบชิง
ชนะเลิศ
ระดับประเทศ
ประจาปี
การศึกษา 2561

-เพื่อจัดทาสื่อ
ประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร
กิจกรรมต่างๆ ของการ
เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน
กีฬานักเรียนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่ง
ประเทศไทย ครั้งที่ 36
รอบชิงชนะเลิศ
ระดับประเทศ ประจาปี
การศึกษา 2561 ใน
รูปแบบต่างๆ
-เพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วม
ขององค์กรต่างๆ ใน
จังหวัดเชียงใหม่
-เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่
ดีให้แก่เทศบาลนคร
เชียงใหม่ในฐานะเจ้าภาพ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จ้างเหมาเอกชนดาเนินการ
จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ
ทั้งในและนอกสถานที่ อาทิ
-ป้ายชนิดและขนาดต่างๆ
-สื่อสิ่งพิมพ์ชนิดและขนาด
ต่างๆ
-จัดทาและเผยแพร่สปอต
วิทยุ
สปอตโทรทัศน์
-เช่าคอลัมภ์ในหนังสือพิมพ์
นิตยสาร วารสาร
-จ้างรถแห่ประชาสัมพันธ์
-สื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ
อื่นๆ ตามความเหมาะสม

2561
(บาท)
340,000

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนที่
ได้รับข้อมูล
ข่าวสารใน
การจัดการ
แข่งขันกีฬา
นักเรียน
อย่างทั่วถึง

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

องค์กรปกครอง
ฝ่ายบริการและ
ส่วนท้องถิ่นทั่ว
เผยแพร่วิชาการ
ประเทศและ
กองวิชาการฯ
ประชาชนทั่วไป
ได้รับรู้ข่าวสาร
และการจัด
กิจกรรมต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการ
เตรียมความพร้อม
การเป็นเจ้าภาพ
จัดการแข่งขัน
กีฬานักเรียน
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแห่ง
ประเทศไทย ครั้ง
ที่ 36 รอบชิง
ชนะเลิศ
ระดับประเทศ
ประจาปี
การศึกษา 2561

แบบ ผ.02

-3/164เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

3

บริหารเครือข่าย
พิพิธภัณฑ์กลาง
เวียงเชียงใหม่

-เพื่อให้การจัดกิจกรรม
และการดาเนินการต่างๆ
เกี่ยวกับพื้นที่
ประวัติศาสตร์กลางเมือง
เชียงใหม่มีประสิทธิภาพ
-เพื่อให้พื้นที่เครือข่าย
พิพิธภัณฑ์กลางเวียง
เชียงใหม่ เป็นศูนย์กลาง
การเผยแพร่ประวัติศาสตร์
ศิลปวัฒนธรรมและการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

-จัดงานนิทรรศการจัด
กิจกรรมพิเศษต่างๆ
-จัดอบรมเสวนาเกี่ยวกับ
เรื่องประวัติศาสตร์
วัฒนธรรมประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น และวันสาคัญ
ต่างๆ
-จัดกิจกรรมเนื่องในวาระ
100 ปี อาคารหอ
ศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่

4

จัดทาแผนพัฒนา
เมืองเก่าเชียงใหม่
ในเขตเทศบาล
นครเชียงใหม่

-เพื่อวางแผนจัดทา
แผนพัฒนาเมืองเก่า
เชียงใหม่ในเขตเทศบาล
นครเชียงใหม่

จัดประชุมหน่วยงานภาครัฐ,
สถาบันการศึกษา,องค์กร
ภาคเอกชน, ประชาชนเพื่อ
ระดมความคิดเห็นในการ
จัดทาแผนพัฒนาเมืองเก่า
เชียงใหม่

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
2561
2562
2563
2564
2565
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
900,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 -จานวนผู้เข้า
ชมแหล่ง
เรียนรู้ด้าน
ศิลปวัฒน
ธรรมเพิ่มขึ้น
-ร้อยละความ
พึงพอใจของ
นักท่องเที่ยว
ต่อการจัด
กิจกรรม
-

-

-

100,000

-

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

-การบริหารพื้นที่
เครือข่าย
พิพิธภัณฑ์กลาง
เวียงเชียงใหม่มี
ประสิทธิภาพ
-มีเครือข่าย
พิพิธภัณฑ์กลางเวียง
เป็นศูนย์กลาง
ความรู้ด้าน
ประวัติศาสตร์
ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
มีแผนพัฒนา -มีกรอบแนวทาง
เมืองเก่า
ที่ชัดเจนในการ
เชียงใหม่ใน พัฒนาเมืองเก่า
เขตเทศบาล เชียงใหม่
นคร
-การบริหาร
เชียงใหม่
จัดการเขตเมือง
เก่าเชียงใหม่ให้
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กลุ่มงานส่งเสริม
การพัฒนาเมือง
กองวิชาการ
และแผนงาน

กลุ่มงานส่งเสริม
การพัฒนาเมือง
กองวิชาการและ
แผนงาน

แบบแบบ
ผ.02ผ.02

-3/165วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

5

ประชาสัมพันธ์
เพื่อการท่องเที่ยว
อย่างปลอดภัย

-เพื่อรณรงค์และสร้าง
จ้างเหมาเอกชนจัดทาสื่อ
วัฒนธรรมที่ดีในการเข้า
ประชาสัมพันธ์ เช่น การ
ร่วมงานประเพณีต่างๆโดย จัดทาสื่อสิ่งของ ถุงผ้า
เน้นเรื่องความปลอดภัขยอง สติ๊กเกอร์ ข้อความ แผ่นปลิว
การเข้าร่วมงาน
ใบปลิว โปสเตอร์ ป้าย
-เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการ ประชาสัมพันธ์ ป้ายรณรงค์
เข้าร่วมงานของนักท่องเที่ยว สปอตวิทยุ ฯลฯ

6

ส่งเสริมประเพณี
รดน้าดาหัว
ผู้สูงอายุในชุมชน

เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีอันดี
งามของล้านนาให้คงอยู่
สืบไป

7

รณรงค์เพื่อการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชนในการ
พัฒนาและ
อนุรักษ์เมือง
ประวัติศาสตร์
เชียงใหม่

-เพื่อสร้างกระบวนการ
จัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การ
พัฒนาเมืองโดยประชาชน ประชุมสัมมนา การอบรม
เข้ามามีส่วนร่วมในการ
การทัศนศึกษา ฯลฯ เพื่อเปิด
แสดงความคิดเห็นและ
โอกาสให้ประชาชนที่อาศัย
กาหนดแนวทางในการพัฒนา ในชุมชนย่านต่างๆ ได้มีส่วน
ย่านที่อยู่อาศัยของตนเอง ร่วมในการแสดงความคิดเห็น
-ส่งเสริมให้ประชาชนเกิด และกาหนดแนวทางในการ
ความรักในย่านที่อยู่อาศัย พัฒนาย่านที่อยู่อาศัยของ
ของตนเองและช่วยกัน
ตนเอง
อนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่
ร่วมกับเทศบาล

จัดกิจกรรมรดน้าดาหัว
ผู้สูงอายุในชุมชนของ
เทศบาลนครเชียงใหม่

2561
(บาท)
200,000

2562
(บาท)
300,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
300,000

๑๐0,000

๑๐0,000

๑๐0,000

๑๐0,000

100,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

2564
(บาท)
300,000

2565
(บาท)
300,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ -นักท่องเที่ยวมี
งานบริการและ
พึงพอใจของ ความเชื่อมั่นใน
เผยแพร่วิชาการ
ประชาชนที่ การเข้าร่วมงาน
ฝ่ายบริการและ
ได้รับข้อมูล ประเพณี
เผยแพร่วิชาการ
ข่าวสารและมี -เทศบาลฯ
กองวิชาการและ
ความเชื่อมั่น มีการประชาสัมพันธ์ แผนงาน
ต่อการเข้า ที่ดีในการให้
ร่วมงานอย่าง บริการข้อมูล
ปลอดภัย
ข่าวสารแก่ประชาชน
ร้อยละความพึง วัฒนธรรม
-งานธุรการ
พอใจของ
ประเพณีอันดีงาม -ฝ่ายบริหารงาน
ผู้สูงอายุทีเ่ ข้า ของล้านนาได้รับ ทั่วไป
ร่วมกิจกรรม การอนุรักษ์ให้คง สานักปลัด
อยู่สืบไป
เทศบาล
ร้อยละของ -ประชาชนเข้ามา กลุ่มงานส่งเสริม
ประชาชนมี มีส่วนร่วมในการ การพัฒนาเมือง
ความพึงพอใจ แสดงความคิดเห็น กองวิชาการ
ต่อการมีส่วน และกาหนด
และแผนงาน
ร่วมและร่วม แนวทางในการ
แสดงความ พัฒนาย่านที่อยู่
คิดเห็นในการ อาศัยของตนเอง
กาหนดที่อยู่ -พื้นที่ที่มีคุณค่า
อาศัย
ทางประวัติศาสตร์
ต่อเมืองเชียงใหม่
ได้รับการอนุรักษ์
ให้คงอยู่ต่อไป

แบบ ผ.02

-3/166ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

8

จ้างเหมาดูแลและ
บริการกาจัด
ปลวกบริเวณพื้นที่
เครือข่าย
พิพิธภัณฑ์กลาง
เวียงเชียงใหม่

เพื่อดูแลรักษาอาคาร
ภายในบริเวณพื้นที่
เครือข่ายพิพิธภัณฑ์กลาง
เวียงเชียงใหม่

9

10

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
63,000

2562
(บาท)
66,150

งบประมาณ
2563
(บาท)
69,460

2564
(บาท)
72,950

2565
(บาท)
72,950

จ้างเหมาดูแลและกาจัด
ปลวกบริเวณพื้นที่เครือข่าย
พิพิธภัณฑ์กลางเวียง
เชียงใหม่
-หอศิลปวัฒนธรรมเมือง
เชียงใหม่
-หอประวัติศาสตร์เมือง
เชียงใหม่
-พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา
จ้างเหมาบริการ เพื่อให้อาคารมีความ
จ้างเหมาทาความสะอาด
1,124,450 1,180,700 1,239,700 1,301,700 1,301,700
ทาความสะอาด
สะอาด เป็นระเบียบ
บริเวณพื้นที่เครือข่าย
อาคารบริเวณ
เรียบร้อย เอื้ออานวยต่อ พิพิธภัณฑ์กลางเวียง
พื้นที่เครือข่าย
การปฏิบัติงานและการ
เชียงใหม่
พิพิธภัณฑ์กลาง
ท่องเที่ยว
-หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่
เวียงเชียงใหม่
-หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่
-พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา
จ้างเหมาดูแลสวน เพื่อดูแลรักษาภูมิทัศน์
จ้างเหมาดูแลสวนไม้ดอกไม้
227,850 227,850 227,850 227,850 227,850
ไม้ดอกไม้ประดับ บริเวณพื้นที่ประวัติศาสตร์ ประดับบริเวณพื้นที่เครือข่าย
บริเวณพื้นที่
กลางเมืองเชียงใหม่ให้อยู่ พิพิธภัณฑ์กลางเวียง
เครือข่าย
ในสภาพที่สวยงาม
เชียงใหม่
พิพิธภัณฑ์กลาง
-หอศิลปวัฒนธรรมเมือง
เวียงเชียงใหม่
เชียงใหม่
-หอประวัติศาสตร์เมือง
เชียงใหม่
-พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนที่
ใช้บริการ

อาคารมีความ
คงทนแข็งแรงและ
ไม่มีปัญหาปลวก
ทาลายโครงสร้าง
และทรัพย์สิน
อาคาร

กลุ่มงานส่งเสริม
การพัฒนาเมือง
กองวิชาการ
และแผนงาน

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนที่
ใช้บริการ

อาคารมีความ
สะอาด เป็น
ระเบียบเรียบร้อย
สวยงาม

กลุ่มงานส่งเสริม
การพัฒนาเมือง
กองวิชาการ
และแผนงาน

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนที่
ใช้บริการ

สภาพภูมิทัศน์ใน
พื้นที่เครือข่าย
พิพิธภัณฑ์กลาง
เวียงเชียงใหม่มี
ความสวยงาม

กลุ่มงานส่งเสริม
การพัฒนาเมือง
กองวิชาการ
และแผนงาน

แบบ ผ.02

-3/167ที่

โครงการ

11

จ้างเหมาบริการ
ทาความสะอาด
พรมบริเวณหอ
ศิลปวัฒนธรรม
เมืองเชียงใหม่
ก่อสร้างรั้วกั้น
ล้อมรอบ
คอมเพรสเซอร์
ของระบบเครื่อง
ปรับ อากาศ
อาคารหอศิลปวัฒนธรรมเมือง
เชียงใหม่
ปรับปรุงอาคาร
โกดังเก็บของและ
ห้องเครื่องระบบ
ไฟฟ้าสารอง
ภายในพิพิธภัณฑ์
พื้นถิ่นล้านนา

12

13

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
63,000

2562
(บาท)
66,150

งบประมาณ
2563
(บาท)
69,460

2564
(บาท)
72,950

2565
(บาท)
72,950

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนที่
ใช้บริการ

หอศิลปวัฒนธรรม
เมืองเชียงใหม่มี
ความสะอาด
สวยงาม

กลุ่มงานส่งเสริม
การพัฒนาเมือง
กองวิชาการ
และแผนงาน

เพื่อดูแลรักษาความ
สะอาดพรมในอาคาร
หอศิลปวัฒนธรรมเมือง
เชียงใหม่

จ้างเหมาทาความสะอาด
พรมบริเวณหอศิลป วัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่

เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความ
เสียหายขึ้นกับ
คอมเพรสเซอร์ของระบบ
เครื่องปรับอากาศอาคาร
หอศิลปวัฒนธรรมเมือง
เชียงใหม่ และป้องกัน
อันตรายสาหรับผู้เข้าชม

ก่อสร้างรั้วล้อมระบบ
คอมเพรสเซอร์ของระบบ
เครื่องปรับอากาศอาคารหอ
ศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่

200,000

-

-

-

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัย

อาคารหอ
ศิลปวัฒนธรรม
เมืองเชียงใหม่มี
ความเป็นระเบียบ
และนักท่องเที่ยว
มีปลอดภัยมากขึ้น

กลุ่มงานส่งเสริม
การพัฒนาเมือง
กองวิชาการและ
แผนงาน

-เพื่อให้การจัดเก็บวัสดุ
อุปกรณ์มีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยสะดวก
ต่อการฏิบัติงาน
-เพื่อปรับปรุงห้องเครื่อง
ระบบไฟฟ้าสารองไม่ให้มี
เสียงดังรบกวนประชาชน

-ปรับปรุงและต่อเติมอาคาร
โกดังเก็บของ
-ก่อผนังเก็บเสียง ติดตั้งแผ่น
ซับเสียงผนังห้องเครื่องระบบ
ไฟฟ้าสารอง

-

500,000

-

-

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ที่มาใช้
บริการ

-มีพื้นที่ในการ
จัดเก็บวัสดุ
อุปกรณ์ให้มีความ
เป็นระเบียบ
เรียบร้อย
-ห้องเครื่องระบบ
ไฟฟ้าสารองได้รับ
การปรับปรุงไม่ให้
มีเสียงดังรบกวน
ประชาชน

กลุ่มงานส่งเสริม
การพัฒนาเมือง
กองวิชาการ
และแผนงาน

แบบ ผ.02

-3/1682561
(บาท)
-

2562
(บาท)
500,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

เพื่อให้มีเวทีสาหรับการจัด ก่อสร้างเวทีบริเวณ
กิจกรรมภายในพิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา
พื้นถิ่นล้านนา
(ขนาดไม่น้อยกว่า
8.00x11.00x0.40 ม.
เพื่อให้การจัดนิทรรศการ จ้างออกแบบปรับปรุงห้อง
หอประวัติศาสตร์มีความ นิทรรศการหอประวัติศาสตร์
สอดคล้องกับเรื่องราวทาง เมืองเชียงใหม่
ประวัติศาสตร์เมือง
เชียงใหม่

-

-

500,000

-

-

-

250,000

-

-

-

เพื่อให้การจัดนิทรรศการ
ของหอประวัติศาสตร์มี
ความสอดคล้องกับ
เรื่องราวทาง
ประวัติศาสตร์เมือง
เชียงใหม่

-

-

12,250,000

-

-

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

14

ปรับปรุงเวที
หอประวัติศาสตร์
เมืองเชียงใหม่

เพื่อใช้สาหรับจัดกิจกรรม
ต่างๆ ของหอ
ประวัติศาสตร์เมือง
เชียงใหม่

ปรับปรุงเวทีหอ
ประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่
(ขนาดไม่น้อยกว่า
4.00x14.00x0.40 ม.)

15

ก่อสร้างเวที
บริเวณพิพิธภัณฑ์
พื้นถิ่นล้านนา

16

จ้างออกแบบ
ปรับปรุงห้อง
นิทรรศการ
หอประวัติศาสตร์
เมืองเชียงใหม่

17

ปรับปรุงห้อง
นิทรรศการหอ
ประวัติศาสตร์เมือง
เชียงใหม่

จ้างปรับปรุงห้องนิทรรศการ
หอประวัติศาสตร์เมือง
เชียงใหม่

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ที่มาใช้บริการ

อาคารหอ
ประวัติศาสตร์
เมืองเชียงใหม่มี
พื้นที่สาหรับจัด
กิจกรรมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ทาให้มีพื้นที่ใน
การจัดกิจกรรม
บริเวณพิพิธภัณฑ์
เพิ่มขึ้น
ห้องนิทรรศการ
หอประวัติศาสตร์
ได้รับการปรับปรุง
ออกแบบที่
สอดคล้องกับ
ประวัติศาสตร์
เมืองเชียงใหม่
ทาให้นักท่องเที่ยว
มีที่เข้ามาชม
นิทรรศการฯมี
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์
มากขึ้น

กลุ่มงานส่งเสริม
การพัฒนาเมือง
กองวิชาการ
และแผนงาน

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ที่มาใช้บริการ
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ที่มาใช้บริการ

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ที่มาใช้บริการ

กลุ่มงานส่งเสริม
การพัฒนาเมือง
กองวิชาการ
และแผนงาน
กลุ่มงานส่งเสริม
การพัฒนาเมือง
กองวิชาการ
และแผนงาน

กลุ่มงานส่งเสริม
การพัฒนาเมือง
กองวิชาการ
และแผนงาน

แบบ ผ.02

-3/169ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ปรับปรุงระบบ
เครื่องปรับอากาศชนิดอิน
เวอเตอร์แบบน้ายารวมศูนย์
ปรับปริมาณน้ายาอัตโนมัติ
(VRF) อาคารพิพิธภัณฑ์พื้น
ถิ่นล้านนา
จ้างออกแบบพร้อมจัดทา
ป้ายบอกทางเครือข่าย
พิพิธภัณฑ์กลางเวียง
เชียงใหม่

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
8,000,000

-

-

170,000

-

-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

18

ปรับปรุงระบบ
เพื่ออานวยความสะดวก
เครื่องปรับอากาศ แก่นักท่องเที่ยว
อาคารพิพิธภัณฑ์
พื้นถิ่นล้านนา

19

จ้างออกแบบ
เพื่ออานวยความสะดวก
พร้อมจัดทาป้าย แก่นักท่องเที่ยวและ
บอกทางเครือข่าย ประชาชน
พิพิธภัณฑ์กลาง
เวียงเชียงใหม่

20

จ้างเหมาปรับปรุง
เว็บไซต์เครือข่าย
พิพิธภัณฑ์กลาง
เวียงเชียงใหม่

เพื่อให้เครือข่ายพิพิธภัณฑ์ จ้างเหมาปรับปรุงเว็บไซต์
กลางเวียงเชียงใหม่มี
เครือข่ายพิพิธภัณฑ์กลาง
เว็บไซต์เป็นปัจจุบันและมี เวียงเชียงใหม่
ความน่าสนใจมากขึ้น

-

150,000

-

-

-

21

จ้างเหมาดูแล
บารุงรักษาระบบ
เว็บไซต์เครือข่าย
พิพิธภัณฑ์กลาง
เวียงเชียงใหม่

เพื่อดูแลระบบเว็บไซต์
เครือข่ายพิพิธภัณฑ์กลาง
เวียงเชียงใหม่มีความ
ต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ

-

-

20,000

20,000

20,000

จ้างเหมาดูแลบารุงรักษา
เว็บไซต์เครือข่ายพิพิธภัณฑ์
กลางเวียงเชียงใหม่

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก

ทาให้นักท่องเที่ยว
ได้รับการอานวย
ความสะดวกใน
ด้านสถานที่มาก
ขึ้น

กลุ่มงานส่งเสริม
การพัฒนาเมือง
กองวิชาการและ
แผนงาน

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนและ
นักท่องเที่ยว
ได้รับความ
สะดวก
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนใน
การรับข้อมูล
ข่าวสาร

นักท่องเที่ยวได้รับ กลุ่มงานส่งเสริม
ความสะดวกมาก การพัฒนาเมือง
ยิ่งขึ้น
กองวิชาการและ
แผนงาน

เว็บไซต์ของ
เครือข่าย
พิพิธภัณฑ์มีข้อมูล
ที่เป็นปัจจุบันและ
มีความน่าสนใจ
มากขึ้น
ร้อยละความ ทาให้มีเว็บไซต์
พึงพอใจของ เครือข่ายฯ ได้รับ
ประชาชนใน การบารุงรักษา
การเข้าถึง
อย่างต่อเนื่องและ
เว็บไซต์ของ มีประสิทธิภาพ
เครือข่าย
มากยิ่งขึ้น
พิพิธภัณฑ์
กลางเวียง
เชียงใหม่

กลุ่มงานส่งเสริม
การพัฒนาเมือง
กองวิชาการและ
แผนงาน
กลุ่มงานส่งเสริม
การพัฒนาเมือง
กองวิชาการและ
แผนงาน

แบบ ผ.02

-3/1702561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
30,000

จ้างเหมาเอกชนดูแลรักษา
เครื่องปรับอากาศเครือข่าย
พิพิธภัณฑ์กลางเวียง
เชียงใหม่

-

-

250,000

500,000

500,000

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก

มีตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด
ไม่น้อยกว่า 12 ลิ้นชัก
จานวน 2 ตู้

16,000

-

-

-

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนใน
การปฏิบัติงาน

มีตู้เหล็กแขวนแฟ้มแบบ 4
ลิ้นชัก จานวน 1 ตู้

7,000

-

-

-

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนใน
การ
ปฏิบัติงาน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

22

จ้างเหมาบริการ
ตรวจสอบสภาพ
หม้อแปลงไฟฟ้า
ภายในเครือข่าย
พิพิธภัณฑ์กลาง
เวียงเชียงใหม่

เพื่อเป็นการบารุงรักษา
หม้อแปลงไฟฟ้าภายใน
เครือข่ายพิพิธภัณฑ์กลาง
เวียงเชียงใหม่ให้มี
ประสิทธิภาพในการใช้งาน
มากยิ่งขึ้น

จ้างเหมาดาเนินการ
ตรวจสอบสภาพหม้อแปลง
ไฟฟ้าภายในเครือข่าย
พิพิธภัณฑ์กลางเวียง
เชียงใหม่

23

จ้างเหมาเอกชน
ดูแลรักษา
เครื่องปรับอากาศ
อาคารเครือข่าย
พิพิธภัณฑ์กลาง
เวียงเชียงใหม่
จัดซื้อตู้เก็บ
เอกสารขนาดไม่
น้อยกว่า 12
ลิ้นชัก

เพื่อให้อาคารเครือข่าย
พิพิธภัณฑ์กลางเวียงเขียง
ใหม่มีบรรยากาศดีพร้อม
ให้บริการแก่นักท่องเที่ยว

เพื่อใช้เก็บเอกสารสาหรับ
บริการประชาชนเกี่ยวกับ
การพัฒนาพื้นที่เครือข่าย
พิพิธภัณฑ์กลางเวียง
เชียงใหม่
จัดซื้อตู้เหล็ก
เพื่อใช้เก็บเอกสารสาหรับ
แขวนแฟ้มแบบ 4 บริการประชาชนเกี่ยวกับ
ลิ้นชัก
การพัฒนาพื้นที่เครือข่าย
พิพิธภัณฑ์กลางเวียง
เชียงใหม่

24

25

2564
(บาท)
30,000

2565
(บาท)
30,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก

ทาให้การอานวย
ความสะดวกแก่
ประชาชนและ
นักท่องเที่ยว
บริเวณเครือข่าย
พิพิธภัณฑ์มี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น
ทาให้การอานวย
ความสะดวกแก่
ประชาชนและ
นักท่องเที่ยวมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น
ทาให้การจัดเก็บ
เอกสารเป็นไป
ด้วยความ
เรียบร้อย

กลุ่มงานส่งเสริม
การพัฒนาเมือง
กองวิชาการและ
แผนงาน

ทาให้การจัดเก็บ
เอกสารเป็นไป
ด้วยความ
เรียบร้อย

กลุ่มงานส่งเสริม
การพัฒนาเมือง
กองวิชาการ
และแผนงาน

กลุ่มงานส่งเสริม
การพัฒนาเมือง
กองวิชาการและ
แผนงาน
กลุ่มงานส่งเสริม
การพัฒนาเมือง
กองวิชาการ
และแผนงาน

แบบ ผ.02

-3/1712561
(บาท)
49,500

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

มีเก้าอี้แบบหุ้มด้วยหนัง มี
ล้อเลื่อน และที่พักแขน พนัก
พิงสูง จานวน 10 ตัว

-

50,000

-

-

-

มีตู้เก็บของจานวน 5 หลัง

-

100,000

-

-

-

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

26

จัดซื้อตู้ล๊อคเกอร์
ขนาดไม่น้อยกว่า
24 ช่อง

เพื่ออานวยความสะดวก
ในการเก็บสัมภาระของ
นักท่องเที่ยวระหว่างการ
เข้าชม

มีตู้ล๊อคเกอร์ ขนาดไม่น้อย
กว่า 24 ช่อง จานวน 3 ตู้

27

จัดซื้อเก้าอี้
สานักงาน

เพื่อใช้สาหรับผู้เข้าร่วม
ประชุม

28

จัดซื้อตู้เก็บของ

เพื่อใช้เก็บวัสดุอุปกรณ์ใน
การซ่อมแซมภายใน
เครือข่ายพิพิธภัณฑ์ฯ ให้
เป็นระเบียบ

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
นักท่องเที่ยว
ที่ได้รับการ
อานวยความ
สะดวกต่อ
การบริการ
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนใน
การปฏิบัติงาน

ทาให้การจัดเก็บ
สัมภาระของ
นักท่องเที่ยวมี
ความปลอดภัย

กลุ่มงานส่งเสริม
การพัฒนาเมือง
กองวิชาการและ
แผนงาน

ทาให้ผู้ใช้บริการ
ของห้องประชุม
เป็นไปด้วยความ
สะดวกและ
เจ้าหน้าที่สามารถ
ปฏิบัติงานได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ร้อยละความ ทาให้วัสดุอุปกรณ์
พึงพอใจของ มีที่จัดเก็บให้เกิด
ประชาชนใน ความเป็นระเบียบ
การ
เรียบร้อยมากขึ้น
ปฏิบัติงาน

กลุ่มงานส่งเสริม
การพัฒนาเมือง
กองวิชาการและ
แผนงาน

กลุ่มงานส่งเสริม
การพัฒนาเมือง
กองวิชาการและ
แผนงาน

แบบ ผ.02

-3/172ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
มีโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED
TV) ความละเอียดจอภาพ
1,920x1,080 dpi ขนาด
ไม่น้อยกว่า 42 นิ้ว จานวน
3 เครื่อง

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
43,500

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)

29

จัดซื้อโทรทัศน์
แอล อี ดี (LED
TV)

เพื่อใช้ในการนาเสนอและ
เผยแพร่ข้อมูลในห้อง
นิทรรศการซึ่งเป็นการ
ทดแทนของเดิมที่ชารุด

30

จัดซื้อ
เครื่องโทรศัพท์

เพื่อใช้ในการติดต่อ
มีเครื่องโทรศัพท์ จานวน 4
ประสานงานกับหน่วยงาน เครือ่ ง
ทั้งภายในและภายนอก

-

-

8,000
(2 เครื่อง)

-

8,000
(2 เครื่อง)

31

จัดซื้อ
เครื่องโทรสาร

เพื่อใช้ในการรับ-ส่ง
เอกสารและติดต่อ
ประสานงาน

มีเครื่องโทรสาร จานวน 1
เครื่อง

-

-

18,000

-

-

32

จัดซื้อ
-เพื่อเป็นการอานวยความ
เครื่องปรับอากาศ สะดวกแก่ประชาชนและ
นักท่องเที่ยวที่เข้ามาชม
พิพิธภัณฑ์
-เพื่อใช้ทดแทนของเดิมที่
ชารุด

มีเครื่องปรับอากาศแบบแยก
ส่วน ขนาดไม่น้อยกว่า
36,000 บีทียู จานวน 9
เครื่อง

-

-

141,000
(3 เครื่อง)

141,000
(3 เครื่อง)

141,000
(3 เครื่อง)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
นักท่องเที่ยว
ที่มีต่อสิ่ง
อานวยความ
สะดวกในการ
ให้บริการ
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการได้รับ
ความสะดวก
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การประสาน
งาน กับ
หน่วยงาน
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
นักท่องเที่ยว
ที่มีต่อสิ่ง
อานวยความ
สะดวก

ทาให้การนาเสนอ
ข้อมูลในห้อง
นิทรรศการเป็นไป
อย่างมี
ประสิทธิภาพ

กลุ่มงานส่งเสริม
การพัฒนาเมือง
กองวิชาการและ
แผนงาน

ทาให้การติดต่อ
ประสานงานงาน
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

กลุ่มงานส่งเสริม
การพัฒนาเมือง
กองวิชาการและ
แผนงาน

การติดต่อ
ประสานงานงาน
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

กลุ่มงานส่งเสริม
การพัฒนาเมือง
กองวิชาการและ
แผนงาน

ทาให้นักท่องเที่ยว
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การเข้าชม
พิพิธภัณฑ์ฯ

กลุ่มงานส่งเสริม
การพัฒนาเมือง
กองวิชาการและ
แผนงาน

แบบ ผ.02

-3/173วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

33

จัดซื้อเก้าอี้สนาม

เพื่อใช้อานวยความ
สะดวกแก่ผู้เข้าชม
พิพิธภัณฑ์ฯ

มีเก้าอี้สนาม จานวน 10 ชุด

34

จัดซื้อโต๊ะ
อเนกประสงค์

เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม
ต่างๆ

35

36

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
150,000

2565
(บาท)
-

-

60,000
(20 ตัว)

60,000
(20 ตัว)

-

26,800
(2 เครื่อง)

-

-

40,200
(3 เครื่อง)

-

-

-

20,000

-

20,000

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

มีโต๊ะอเนกประสงค์จานวน
40 ตัว

-

จัดซื้อเครื่องทาน้า เพื่ออานวยความสะดวก
เย็น ขนาด 1
แก่นักท่องเที่ยว
ก๊อก

มีเครื่องทาน้าเย็น ขนาด 1
ก๊อก จานวน 5 เครื่อง

จัดซื้อเครื่อง
Media Player 4
ปุ่มควบคุม

มีเครื่อง Media Player 4
ปุ่มควบคุม

เพื่อใช้ในห้องนิทรรศการ
ทดแทนของเดิมที่ชารุด

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
นักท่องเที่ยว
ที่มีต่อสิ่ง
อานวยความ
สะดวก
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
นักท่องเที่ยว
ที่มีต่อสิ่ง
อานวยความ
สะดวก
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการ
ให้บริการ
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
นักท่องเที่ยว
ที่ได้รับการ
อานวยความ
สะดวกต่อ
การบริการ

ทาให้นักท่องเที่ยว
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การเข้าชม
พิพิธภัณฑ์ฯ

กลุ่มงานส่งเสริม
การพัฒนาเมือง
กองวิชาการและ
แผนงาน

ทาให้นักท่องเที่ยว
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การเข้าชม
พิพิธภัณฑ์ฯ

กลุ่มงานส่งเสริม
การพัฒนาเมือง
กองวิชาการและ
แผนงาน

ทาให้นักท่องเที่ยว กลุ่มงานส่งเสริม
ได้รับความสะดวก การพัฒนาเมือง
ในการให้บริการ กองวิชาการและ
แผนงาน
ทาให้การนาเสนอ
ข้อมูลภายในห้อง
นิทรรศการมี
ประสิทธิภาพมาก

กลุ่มงานส่งเสริม
การพัฒนาเมือง
กองวิชาการและ
แผนงาน

แบบ ผ.02

-3/174ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์
เพื่อใช้ในห้องนิทรรศการ
เครือข่ายพิพิธภัณฑ์กลาง
เวียงเชียงใหม่

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
มีชุดลาโพงเธียเตอร์และ
Subwoofer จานวน 1 ชุด

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
10,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

37

จัดซื้อชุดลาโพง
เธียเตอร์และ
Subwoofer

38

จัดซื้อมัลติมีเดีย เพื่อใช้ในห้องนิทรรศการ
โปรเจคเตอร์ความ เครือข่ายพิพิธภัณฑ์กลาง
ละเอียด 4,500 เวียงเชียงใหม่
ANSI Lumens

มีมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
ความละเอียด 4,500 ANSI
Lumens จานวน 2 เครื่อง

-

-

62,500

-

62,500

39

จัดซื้อเครื่อง
เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม
มัลติมีเดีย
กลางแจ้ง
โปรเจคเตอร์
ระดับ XGA ขนาด
6,000 ANSI
Lumens

มีเครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ ระดับ XGA
ขนาดไม่ต่ากว่า 6,000
ANSI Lumens จานวน 1
เครื่อง

-

-

156,000

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
นักท่องเที่ยว
ที่ได้รับการ
อานวยความ
สะดวกต่อ
การบริการ
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
นักท่องเที่ยว
ที่ได้รับการ
อานวยความ
สะดวกต่อ
การบริการ
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
และ
นักท่องเที่ยว
ที่มีต่อสิ่ง
อานวยความ
สะดวกในการ
ให้บริการ

ทาให้การนาเสนอ
ข้อมูลภายในห้อง
นิทรรศการมี
ประสิทธิภาพ

กลุ่มงานส่งเสริม
การพัฒนาเมือง
กองวิชาการและ
แผนงาน

ทาให้การนาเสนอ
ข้อมูลภายในห้อง
นิทรรศการมี
ประสิทธิภาพมาก

กลุ่มงานส่งเสริม
การพัฒนาเมือง
กองวิชาการและ
แผนงาน

ทาให้การนาเสนอ
ข้อมูลในการจัด
กิจกรรมกลางแจ้ง
มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

กลุ่มงานส่งเสริม
การพัฒนาเมือง
กองวิชาการ
และแผนงาน

แบบ ผ.02

-3/175เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

40

จัดซื้อเครื่อง
โปรเจคเตอร์
ขนาดไม่ต่ากว่า
3500 ANSI
LUMENS
จัดซื้อลาโพง 2.0
Channel ขนาด
ไม่น้อยกว่า 90
W

เพื่อใช้ในห้องประชุมและ
ทดแทนของเดิมที่ชารุด

มีเครื่องโปรเจคเตอร์ ขนาด
ไม่ต่ากว่า 3500 ANSI
LUMENS จานวน
8 เครื่อง

เพื่อใช้ภายในห้อง
นิทรรศการ

42

จัดซื้อลาโพง 5.1
Channel ขนาด
ไม่น้อยกว่า 160
W

43

จัดซื้อเครื่องเล่น
ดีวีดี

41

งบประมาณ
2563
(บาท)
78,000
(2 เครื่อง)

2564
(บาท)
78,000
(2 เครื่อง)

2565
(บาท)
78,000
(2 เครื่อง)

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
78,000
(2 เครื่อง)

มีลาโพง 2.0 Channel
ขนาดไม่น้อยกว่า 90 W
จานวน 4 ชุด

-

6,000
(2 ขุด)

-

-

6,000
(2 ขุด)

เพื่อใช้ภายในห้อง
นิทรรศการ

มีลาโพง 5.1 Channel
ขนาดไม่น้อยกว่า 160 W
จานวน 4 ชุด

-

17,000
(2 ชุด)

-

-

เพื่อใช้นาเสนอในห้อง
นิทรรศการ และทดแทน
ของเดิมที่ชารุด

มีเครื่องเล่นดีวีดี จานวน 10
เครื่อง

-

-

25,000
(5 เครื่อง)

25,000
(5 เครื่อง)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การ
ปฏิบัติงาน
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
นักท่องเที่ยว
ที่มีต่อสิ่ง
อานวยความ
สะดวกในการ
ให้บริการ

ทาให้นักท่องเที่ยว กลุ่มงานส่งเสริม
ได้รับความสะดวก การพัฒนาเมือง
ในการให้บริการ กองวิชาการและ
แผนงาน

17,000
(2 ชุด)

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
นักท่องเที่ยว
ที่มีต่อสิ่ง
อานวยความ
สะดวกในการ
ให้บริการ

กลุ่มงานส่งเสริม
การพัฒนาเมือง
กองวิชาการและ
แผนงาน

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การ
ปฏิบัติงาน

ทาให้การนาเสนอ
และการ
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆ ภายในห้อง
นิทรรศการมี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น
ทาให้การนาเสนอ
และการ
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆ ภายในห้อง
นิทรรศการมี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น
ทาให้นักท่องเที่ยว
ได้รับความสะดวก
ในการให้บริการ

กลุ่มงานส่งเสริม
การพัฒนาเมือง
กองวิชาการ
และแผนงาน

กลุ่มงานส่งเสริม
การพัฒนาเมือง
กองวิชาการและ
แผนงาน

แบบ ผ.02

-3/176วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

จัดซื้อเครื่อง
กระจายเสียง
พร้อมอุปกรณ์

เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม
ต่างๆ

มีเครื่องกระจายเสียงพร้อม
อุปกรณ์ จานวน 2 ชุด

45

จัดซื้อ
กล้องโทรทัศน์
วงจรปิด

46

47

ที่

โครงการ

44

งบประมาณ
2563
(บาท)
50,000
(1 ชุด)

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
50,000
(1 ชุด)

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

เพื่อความปลอดภัยภายใน มีกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
พื้นที่เครือข่ายพิพิธภัณฑ์ฯ ความละเอียดไม่น้อยกว่า
1.3 ล้านพิกเซล จานวน 10
ตัว

-

-

25,000
(5 ตัว)

25,000
(5 ตัว)

-

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์แบบ
สัมผัสหน้าจอ
ขนาดไม่น้อยกว่า
21 นิ้ว

เพื่อใช้ในห้องนิทรรศการ
เครือข่ายพิพิธภัณฑ์กลาง
เวียงเชียงใหม่

-

-

33,000
(1 เครื่อง)

-

33,000
(1 เครื่อง)

จัดซื้อเครื่องพิมพ์
ฉีดหมึก (Inkjet
Printer) แบบไร้
สาย

เพื่อให้การจัดพิมพ์เอกสาร มีเครื่องพิมพ์ฉีดหมึก (Inkjet
ประชาสัมพันธ์แนะนา
Printer) แบบไร้สาย จานวน
สาหรับนักท่องเที่ยวที่เข้า 2 เครื่อง
ชมหอพิพิธภัณฑ์หอ
ศิลปวัฒนธรรมเมือง
เชียงใหม่

-

-

12,000

-

มีเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ
สัมผัสหน้าจอขนาดไม่น้อย
กว่า 21 นิ้ว จานวน 2
เครื่อง

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
นักท่องเที่ยว
ต่อสิ่งอานวย
ความสะดวก
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การ
ปฏิบัติงาน
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
นักท่องเที่ยว
ที่ได้รับการ
อานวยความ
สะดวกต่อ
การบริการ
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
และ
นักท่องเที่ยว
ที่มีต่อสิ่ง
อานวยความ
สะดวกในการ
ให้บริการ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ทาให้นักท่องเที่ยว กลุ่มงานส่งเสริม
ได้รับความสะดวก การพัฒนาเมือง
ในการให้บริการ กองวิชาการและ
แผนงาน
ทาให้นักท่องเที่ยว กลุ่มงานส่งเสริม
ได้รับความสะดวก การพัฒนาเมือง
ในการให้บริการ กองวิชาการและ
แผนงาน
ทาให้การนาเสนอ
ข้อมูลภายในห้อง
นิทรรศการมี
ประสิทธิภาพมาก

กลุ่มงานส่งเสริม
การพัฒนาเมือง
กองวิชาการและ
แผนงาน

ทาให้การจัดพิมพ์
เอกสารเป็นไป
อย่างมี
ประสิทธิภาพ

กลุ่มงานส่งเสริม
การพัฒนาเมือง
กองวิชาการและ
แผนงาน

แบบ ผ.02

-3/177วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

48

จัดหาเครื่อง
กระตุกหัวใจไฟฟ้า
ชนิดอัตโนมัติ
(AED)

เพื่อรองรับและเตรียม
ความพร้อมในการ
ช่วยเหลือ /ให้บริการ
นักท่องเที่ยวและ
ประชาชน

มีเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า
ชนิดอัตโนมัติ (AED) จานวน
3 เครื่อง

49

จัดซื้อรถบรรทุก
(ดีเซล) แบบ
ดับเบิ้ลแค็บ

เพื่อใช้ในการติดต่อ
ราชการ รวมถึงขนย้าย
วัสดุอุปกรณ์ในการจัด
กิจกรรมต่างๆ

50

จัดซื้อรถบรรทุก
(ดีเซล) แบบ
ธรรมดา

เพื่อใช้ในการติดต่อ
ราชการ รวมถึงขนย้าย
วัสดุอุปกรณ์ในการจัด
กิจกรรมต่างๆ

มีรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1
ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่
ต่ากว่า 2,400 ซีซี หรือ
กาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่า
กว่า 110 กิโลวัตต์
ขับเคลื่อน 2 ล้อ
แบบดับเบิ้ลแค็บ
จานวน 2 คัน
มีรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1
ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่
ต่ากว่า 2,400 ซีซี หรือ
กาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่า
กว่า 110 กิโลวัตต์
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบ
ธรรมดา จานวน 1 คัน

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
390,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-

868,000

-

868,000

-

-

575,000

-

-

-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
และ
นักท่องเที่ยว
ต่อสิ่งอานวย
ความสะดวก
ในการ
ให้บริการ
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนใน
การ
ปฏิบัติงาน

ทาให้นักท่องเที่ยว
ที่มาใช้บริการมี
ความเชื่อมั่นและ
มีความปลอดภัย

กลุ่มงานส่งเสริม
การพัฒนาเมือง
กองวิชาการและ
แผนงาน

ทาให้การ
ปฏิบัติงานมีความ
สะดวกรวดเร็ว
และมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น

กลุ่มงานส่งเสริม
การพัฒนาเมือง
กองวิชาการ
และแผนงาน

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนใน
การ
ปฏิบัติงาน

ทาให้การ
ปฏิบัติงานมีความ
สะดวกรวดเร็ว
และมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น

กลุ่มงานส่งเสริม
การพัฒนาเมือง
กองวิชาการ
และแผนงาน

แบบ ผ.02

-3/178ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

51

จัดซื้อ
รถจักรยานยนต์
แบบธรรมดา
ขนาด 110 ซีซี

52

จัดซื้อเครื่องสูบน้า เพื่อใช้สูบน้าและทดแทน
มอเตอร์ไฟฟ้า สูบ ของเดิมที่ชารุด
น้าได้ไม่น้อยกว่า
450 ลิตร/นาที

รวม

52 โครงการ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใช้ในการติดต่อ
มีรถจักรยานยนต์ แบบ
ประสานงานกับหน่วยงาน ธรรมดา ขนาด 110 ซีซี
ภายใน
จานวน 1 คัน

-

มีเครื่องสูบน้ามอเตอร์ไฟฟ้า
สูบน้าได้ไม่น้อยกว่า 450
ลิตร/นาที จานวน 4 เครื่อง
-

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

-

-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

22,000
(2 เครื่อง)

2564
(บาท)
40,800

-

4,317,600 15,334,850 17,880,470 6,053,450

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนที่
มีต่อการ
ปฏิบัติงาน

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ทาให้การติดต่อ
ประสานงาน
ระหว่างหน่วยงาน
ในการอานวยความ
สะดวกแก่
นักท่องเที่ยว
22,000 ร้อยละความ ทาให้นักท่องเที่ยว
(2 เครื่อง) พึงพอใจของ ได้รับความสะดวก
ประชาชน
ในการให้บริการ
ต่อการ
ปฏิบัติงาน
4,962,950
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กลุ่มงานส่งเสริม
การพัฒนาเมือง
กองวิชาการและ
แผนงาน
กลุ่มงานส่งเสริม
การพัฒนาเมือง
กองวิชาการและ
แผนงาน
-

-3/179-

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลนครเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ที่ 3 การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพคงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตสานึกด้านศิลปวัฒนธรรม
3.3 แผนงานการศึกษา
งบประมาณ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 พัฒนาสุขภาพ
เพื่อดูแลสุขภาพอนามัย
ตรวจสุขภาพอนามัยและ
192,500 230,000 230,000
อนามัยของ
ของนักเรียนและบุคลากร ทดสอบสมรรถภาพทาง
นักเรียนและ
ในโรงเรียนทุกคนให๎
รํางกายของนักเรียนและ
บุคลากรใน
สมบูรณ๑แข็งแรง
บุคลากรในโรงเรียนสังกัด
โรงเรียน
เทศบาลฯ
(สนับสนุน
คําใช๎จํายในการ
บริหาร
สถานศึกษา)
2

โรงเรียนสํงเสริม
สุขภาพ
(สนับสนุน
คําใช๎จํายในการ
บริหาร
สถานศึกษา)

เพื่อเฝ้าระวัง แก๎ปัญหา
และสํงเสริมสุขภาพของ
บุคลากรและนักเรียนใน
โรงเรียน

จัดกิจกรรมรณรงค๑การ
สํงเสริมสุขภาพแกํนักเรียน
ครู และบริเวณชุมชน
โดยรอบโรงเรียน

25,000

25,000

25,000

2564
(บาท)
230,000

2565
(บาท)
230,000

25,000

25,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
นักเรียนครู
และบุคลากร
ที่ได๎รับการ
ตรวจตรวจ
สุขภาพและ
ทดสอบ
สมรรถภาพ
ทางรํางกาย
ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
นักเรียนครู
และบุคลากร
ที่มีตํอการ
สํงเสริม
สุขภาพใน
โรงเรียน

นักเรียนและ
บุคลากรภายใน
โรงเรียนมีสุขภาพ
อนามัยแข็งแรง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-โรงเรียนในสังกัด
เทศบาล ทั้ง 11
แหํง
-งานการศึกษา
ปฐมวัย
(ศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็ก)
ฝ่ายกิจการ
โรงเรียน
สานักการศึกษา
นักเรียนและ
ร.ร.ท.ทําสะต๐อย
บุคลากรของ
ฝ่ายกิจการ
โรงเรียนมีสุขภาพดี โรงเรียน
และโรงเรียนมี
สานักการศึกษา
สภาพแวดล๎อมที่
เอื้ออานวยตํอการ
สํงเสริมสุขภาพ

-3/180เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

3

ป้องกันยุงลาย
และควบคุม
ไข๎เลือดออก
(สนับสนุนคําใช๎จําย
ในการบริหาร
สถานศึกษา)

เพื่อดูแลสุขภาพของ
นักเรียนและบุคลากรใน
โรงเรียนให๎ปลอดภัยจาก
การเป็นโรคไข๎เลือดออก

จัดกิจกรรมการรณรงค๑
ป้องกันยุงลายและโรค
ไข๎เลือดออกให๎แกํนักเรียน
ครู ชุมชนบริเวณรอบ
โรงเรียน

4

รณรงค๑ป้องกัน
ยาเสพติดใน
สถานศึกษา
(สนับสนุนคําใช๎จําย
ในการบริหาร
สถานศึกษา)

เพื่อสร๎างจิตสานึกในการ
ป้องกันการแพรํระบาด
ของยาเสพติดใน
สถานศึกษา

-จัดอบรมให๎ความรู๎เรื่อง
ยาเสพติดและโทษของ
ยาเสพติดแกํนักเรียน
-จัดกิจกรรมรณรงค๑ป้องกัน
ยาเสพติดในสถานศึกษา

5

รณรงค๑ป้องกัน
ยาเสพติด

-เพื่อให๎ได๎ข๎อมูลนักเรียน จัดอบรมเกี่ยวกับยาเสพติด
กลุํมปลอดยาเสพติด กลุํม ให๎แกํนักเรียนแกนนาต๎านยา
เสี่ยง กลุํมเสพ เพื่อนาไป เสพติด และผู๎ที่เกี่ยวข๎อง
แก๎ไขและพัฒนานักเรียน
ตํอไป
-เพื่อให๎โรงเรียนสังกัด
เทศบาลฯ เป็นโรงเรียนสี
ขาวปลอดยาเสพติด
-เพื่อสร๎างเครือขําย
นักเรียนแกนนาต๎านภัยยา
เสพติดในโรงเรียนสังกัด
เทศบาลฯ

แบบ ผ.02
งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
5,000
5,000

2561
(บาท)
5,000

2562
(บาท)
5,000

2565
(บาท)
5,000

198,000

198,000

198,000

198,000

198,000

12๐,๐๐๐

12๐,๐๐๐

12๐,๐๐๐

12๐,๐๐๐

12๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
นักเรียนครู
และบุคลากร
ตํอการจัดการ
ไข๎เลือดออก
ในโรงเรียน
-ผู๎เข๎ารับการ
อบรมมี
ความรู๎ความ
เข๎าใจเพิ่มขึ้น
-ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ผู๎เข๎ารํวม
กิจกรรมตํอ
การจัดกิจกรรม
ตามโครงการ
ผู๎เข๎ารับการ
อบรมมี
ความรู๎ความ
เข๎าใจ
เพิ่มขึ้น

นักเรียน และ
บุคลากรภายใน
โรงเรียนปลอดภัย
จากการเป็นโรค
ไข๎เลือดออก

ร.ร.ท.วัดเชียงยืน
ฝ่ายกิจการ
โรงเรียน
สานักการศึกษา

โรงเรียนเป็น
สถานที่ปลอด
ยาเสพติดและมี
สํวนรํวมในการ
ป้องกันยาเสพติด
ให๎โทษ

โรงเรียนสังกัด
เทศบาล11 แหํง
ฝ่ายกิจการ
โรงเรียน
สานักการศึกษา

- มีข๎อมูลกลุํม
งานกิจการ
เสี่ยงที่จัดจาแนก นักเรียน
อยํางเป็นระบบ
ฝ่ายกิจการ
- นักเรียนมีภูมิคุ๎มกัน โรงเรียน
ในการป้องกันตนเอง สานักการศึกษา
จากภัยยาเสพติด
- นักเรียนแกนนา
ต๎านภัยยาเสพติด
มีความรู๎และ
จิตสานึกในการ
รณรงค๑ป้องกันภัย
ยาเสพติด

-3/181ที่
6

โครงการ
การพัฒนาวินัย
เชิงบวกใน
สถานศึกษา

วัตถุประสงค์
-เพื่อพัฒนาผู๎เรียนให๎มี
ความสมบูรณ๑ทั้งรํางกาย
จิตใจ สังคม สติปัญญา มี
ความรู๎คูํคุณธรรม มีวินัย
พื้นฐานในชีวิตประจาวัน
ตลอดจนการมีวัฒนธรรม
ในการดารงชีวิตที่ดี
-เพื่อสํงเสริมและสนับสนุน
ให๎สถานศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
มีระบบพัฒนาวินัยเชิงบวก
ในสถานศึกษาอยํางเป็น
รูปธรรมและยั่งยืน
-เพื่อสํงเสริมนักเรียนให๎ใช๎
เวลาวํางให๎เป็นประโยชน๑
มีเวทีแสดงออกซึ่ง
ความสามารถที่หลากหลาย
ตามความถนัดและความ
สนใจของตน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
-จัดอบรมสัมมนาการพัฒนา
วินัยเชิงบวกในสถานศึกษา
- นาเสนอการเปลี่ยนแปลง
และองค๑ความรู๎ที่เกิดจาก
การเข๎ารํวมโครงการ
-จัดประกวดแปรแถว
ประกอบดนตรี

2561
(บาท)
150,000

2562
(บาท)
150,000

แบบ ผ.02
งบประมาณ
2563
(บาท)
150,000

2564
(บาท)
150,000

2565
(บาท)
150,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

-ผู๎เข๎ารับการ
อบรมมี
ความรู๎ความ
เข๎าใจเพิ่มขึ้น
-ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ผู๎เข๎ารํวม
กิจกรรมตํอ
การจัดกิจกรรม
ตามโครงการ

-นักเรียนมีความ
สมบูรณ๑ทั้งรํางกาย
จิตใจ สังคม
สติปัญญา มี
ความรู๎คูํคุณธรรม
มีวินัยพื้นฐานใน
ชีวิตประจาวัน
ตลอดจนการมี
วัฒนธรรมในการ
ดารงชีวิตที่ดี
-สถานศึกษามี
ระบบพัฒนาวินัย
เชิงบวกใน
สถานศึกษาอยําง
เป็นรูปธรรมและ
ยั่งยืน
-นักเรียนใช๎เวลา
วํางให๎เป็น
ประโยชน๑
กล๎าแสดงออก
ตามความถนัด
และความสนใจ
ของตน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานกิจการ
นักเรียน
ฝ่ายกิจการ
โรงเรียน
สานักการศึกษา

-3/182ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

7

จัดหาและพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกส๑
ขององค๑กร
ปกครองสํวน
ท๎องถิ่น เพื่อเข๎าสูํ
ประเทศไทย 4.0

เพื่อสํงเสริมสนับสนุนให๎
สถานศึกษาสังกัดองค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นจัดทา
และพัฒนานวัตกรรมการ
บริหารจัดการศึกษาผําน
ระบบอิเล็กทรอนิกส๑ที่
ครอบคลุมทั้งด๎านบริหาร
วิชาการ ด๎านบริหารทั่วไป
ด๎านบริหารงาน บุคคล
และด๎านบริหาร
งบประมาณ ให๎เป็น
โรงเรียนนวัตกรรมการ
บริหาร โดยใช๎โรงเรียน
เป็นฐานในการพัฒนา
ท๎องถิ่น (SBMLDInnovation School) อัน
จะนาไปสูํการปฏิรูป
การศึกษาเพื่อรองรับ
เศรษฐกิจรูปแบบใหมํ
(New Economy
Model) ตามยุทธศาสตร๑
ประเทศไทย 4.0

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดซื้อและติดตั้งอุปกรณ๑
ตํางๆ ดังนี้
-ฮาร๑ดแวร๑ที่ใช๎ในการพัฒนา
ระบบ
-อุปกรณ๑กระจายสัญญาณ
(L2 Switch) ขนาด 24
ชํองแบบที่ 1
-อุปกรณ๑กระจายสัญญาณไร๎
สาย (Access Point) แบบที่
1
-เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด
800 VA
-ซอฟต๑แวร๑ที่ใช๎ในการพัฒนา
ระบบ
-คําดูแลระบบ และติดตาม
การใช๎งาน
-คําติดตั้งและอุปกรณ๑
-คําใช๎จํายในการอบรมการ
ใช๎งาน

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
5,400,000
(12 ชุด)

แบบ ผ.02
งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
บุคลากรใน
สถานศึกษา
ตํอระบบ
การบริหาร
จัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกส๑

สถานศึกษาสังกัด
องค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นมี
นวัตกรรมการ
บริหารจัด
การศึกษาผําน
ระบบอิเล็กทรอนิกส๑
เป็นโรงเรียน
นวัตกรรมการ
บริหารโดยใช๎
โรงเรียนเป็นฐาน
ในการพัฒนา
ท๎องถิ่น (SBMLDInnovation
School)

โรงเรียนในสังกัด
11 แหํง
ฝ่ายกิจการ
โรงเรียน
สานักการศึกษา

-3/183ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

8

จัดทาแผน
ยุทธศาสตร๑และ
แผนพัฒนา
ประจาปีของ
โรงเรียน
(สนับสนุน
คําใช๎จํายในการ
บริหาร
สถานศึกษา)

เพื่อให๎โรงเรียนมีแนวทาง
ในการพัฒนาโรงเรียน

จัดทาแผนยุทธศาสตร๑
แผนพัฒนาการศึกษา และ
แผนพัฒนาประจาปีของ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลทั้ง
11 แหํง

9

สํงเสริมองค๑กร
ปกครองสํวน
ท๎องถิ่นที่จัดทา
แผนพัฒนา
การศึกษาดีเดํน
(สนับสนุน
คําใช๎จํายในการ
บริหาร
สถานศึกษา)

เพื่อให๎สานักการศึกษา
โรงเรียนสังกัดเทศบาล
นครเชียงใหมํทั้ง 11 แหํง
และศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กมี
ความรู๎ความเข๎าใจในการ
จัดทาแผนพัฒนา
การศึกษาให๎มีความ
ถูกต๎อง

สนับสนุนงบประมาณให๎กับ
สถานศึกษาที่ได๎รับรางวัล
จากการเข๎ารํวมโครงการ
ประกวดการจัดทา
แผนพัฒนาการศึกษาดีเดํน

แบบ ผ.02

2561
(บาท)
89,300

2562
(บาท)
120,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
120,000

6๐0,000

6๐0,000

6๐0,000

2564
(บาท)
120,000

6๐0,000

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
2565
(KPI)
จะได้รับ
(บาท)
120,000 ร๎อยละความ โรงเรียนมีแผน
พึงพอใจของ ยุทธศาสตร๑และ
ประชาชน
แผนพัฒนา
ตํอแผนพัฒนา ประจาปีสาหรับใช๎
การศึกษา
ในการพัฒนา
,แผน
โรงเรียนให๎มี
ยุทธศาสตร๑ ประสิทธิภาพ
แผนพัฒนา
การศึกษา
และแผนพัฒนา
ประจาปี
6๐0,000 จานวน
สานักการศึกษา
แผนพัฒนา โรงเรียนสังกัด
การศึกษา
เทศบาลนคร
ที่ได๎รับ
เชียงใหมํ ทั้ง 11
งบประมาณ แหํงและศูนย๑
สนับสนุน
พัฒนาเด็กเล็กเกิด
แรงจูงใจในการ
จัดทาแผนพัฒนา
การศึกษา
ให๎มีความถูกต๎อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
โรงเรียนสังกัด
เทศบาล 11 แหํง
ฝ่ายกิจการ
โรงเรียน
สานักการศึกษา

-โรงเรียนสังกัด
เทศบาล๑๑ แหํง
-งานการศึกษา
ปฐมวัย
(ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก)
ฝ่ายกิจการ
โรงเรียน
สานักการศึกษา

-3/184เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

10

ประชุมกรรมการ
สถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน
(สนับสนุน
คําใช๎จํายในการ
บริหาร
สถานศึกษา)

เพื่อให๎กรรมการ
สถานศึกษาได๎มีโอกาส
กาหนดทิศทางการพัฒนา
โรงเรียนตามความต๎องการ
ของท๎องถิ่น

จัดประชุมกรรมการ
สถานศึกษาของโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลนครเชียงใหมํ
ทั้ง 11 แหํง

11

บูรณาการเพื่อ
คุณภาพชีวิตของ
นักเรียนที่ด๎อย
โอกาส

เพื่อสํงเสริมนักเรียนให๎มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในเรื่อง
การฝึกสอนทักษะการวําย
น้า การตรวจวัดสายตา
และประกอบแวํน การให๎
ความรู๎ด๎านภาษาตําง
ประเทศ

ดาเนินการดังนี้
-สอนทักษะการวํายน้าให๎กับ
นักเรียนชั้น ป.4
-วัดสายตาและประกอบแวํน
ให๎กับนักเรียนในสังกัด
-สอนภาษาตํางประเทศ
ให๎กับนักเรียนในโรงเรียน
สังกัดเทศบาลฯ

2561
(บาท)
65,000

2562
(บาท)
85,000

30,000

30,000

แบบ ผ.02
งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
85,000
85,000

30,000

30,000

2565
(บาท)
85,000

30,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
กรรมการตํอ
ทิศทาง/
แนวทางใน
การพัฒนา
โรงเรียนใน
สังกัด
เทศบาลนคร
เชียงใหมํ
ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
นักเรียนตํอ
การดาเนินการ
ตามโครงการ

โรงเรียนมี
แนวทางในการ
พัฒนาโรงเรียนที่
เป็นรูปธรรมและ
ชัดเจน

โรงเรียนสังกัด
เทศบาล 11แหํง
ฝ่ายกิจการ
โรงเรียน
สานักการศึกษา

-นักเรียนชั้น ป.4
มีทักษะการวําย
น้าและชํวยเหลือ
ตัวเองจากการ
จมน้า
-นักเรียนที่มี
ปัญหาสายตา
ได๎รับการแก๎ไข
-นักเรียนได๎เรียนรู๎
ภาษาตํางประเทศ
สามารถพูด อําน
เขียนได๎ดีขึ้น

งานโรงเรียน
ฝ่ายกิจการ
โรงเรียน
สานักการศึกษา

-3/185เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

12

ประชุมผู๎ปกครอง
นักเรียน
(สนับสนุน
คําใช๎จํายในการ
บริหาร
สถานศึกษา)

เพื่อชี้แจงแนวทางและทิศ
ทางการพัฒนาโรงเรียนและ
นโยบายของผู๎บริหาร
เทศบาลในด๎านการจัด
การศึกษารวมถึงเป็นการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กับผู๎ปกครอง

จัดประชุมผู๎ปกครองนักเรียน
ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลทั้ง
11 แหํง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การจัดการเรียนการสอน
ตามกลุํมสาระการเรียนรู๎
และกลุํมสาระการเรียนรู๎
เพิ่มเติม

จัดซื้อสื่อ วัสดุอุปกรณ๑
ประกอบการเรียนการสอน
ฯลฯ เพื่อใช๎ในการเรียนการ
สอนตามกุํมสาระการเรียนรู๎
และกลุํมสาระการเรียนรู๎
เพิ่มเติม

13 สํงเสริม
ประสิทธิภาพการ
จัดการเรียน
การสอน
(สนับสนุน
คําใช๎จํายในการ
บริหารสถานศึกษา
)

2561
(บาท)
78,๐00

2562
(บาท)
78,๐00

แบบ ผ.02
งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
78,๐00
78,๐00

2,870,700

3,200,000

3,200,000

3,200,000

2565
(บาท)
78,๐00

ตัวชี้วัด
(KPI)

ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ผู๎ปกครอง
ตํอแนว
ทางการ
พัฒนา
การศึกษา
ของโรงเรียน
3,200,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจตํอ
การจัดการ
เรียนการ
สอนใน
โรงเรียน

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

โรงเรียนและ
ผู๎ปกครอง
นักเรียนมี
ความสัมพันธ๑และ
ความเข๎าใจอันดี
ในการรํวมมือเพื่อ
พัฒนาการศึกษา

โรงเรียนสังกัด
เทศบาล11 แหํง
ฝ่ายกิจการ
โรงเรียน
สานักการศึกษา

การจัดการเรียน
การสอนตามกลุํม
สาระการเรียนรู๎
และกลุํมสาระการ
เรียนรู๎เพิ่มเติมมี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น

โรงเรียนสังกัด
เทศบาล 11แหํง
ฝ่ายกิจการ
โรงเรียน
สานักการศึกษา

-3/186-

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

14 สนับสนุนการจัด
การเรียนการสอน
(สนับสนุน
คําใช๎จํายในการ
บริหาร
สถานศึกษา)

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหารงานทั่วไปของ
โรงเรียนให๎มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น เอื้อตํอการจัดการ
เรียนการสอน

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ๑ตํางๆ เพื่อ
ใช๎ในการปฏิบัติงานตํางๆ
ของโรงเรียน เชํน วัสดุ
การศึกษา วัสดุคอมพิวเตอร๑
วัสดุสานักงาน วัสดุ คําจ๎าง
เหมาบริการ คําตอบแทนใช๎
สอยและวัสดุตามสัดสํวน
รายจําย ฯลฯ
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแกํ
พนักงานครูในโรงเรียนสังกัด
เทศบาลฯ ทั้ง ๑๑ แหํง
เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา

15 ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา
(สนับสนุน
คําใช๎จํายในการ
บริหาร
สถานศึกษา)

เพื่อพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษาของ
ทุกระดับชั้นให๎สมบูรณ๑
และตรงกับหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

16 สํงเสริมการวิจัย
ในชั้นเรียน

-เพื่อพัฒนาความรู๎ ทักษะ จัดการประกวดคัดเลือก
และประสบการณ๑ในการ ผลงานวิจัยในชั้นเรียนดีเดํน
ทาวิจัยในชั้นเรียนแกํครู
-เพื่อเสริมสร๎างขวัญ
กาลังใจแกํครู ให๎มีความ
มั่นใจและสามารถพัฒนา
งานวิจัยให๎เกิดประโยชน๑
ตํอการพัฒนาคุณภาพของ
ผู๎เรียน

แบบ ผ.02
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
2561
2562
2563
2564
2565
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2,027,950 2,027,950 2,027,950 2,027,950 2,027,950 ร๎อยละความ
พึงพอใจตํอ
การจัดการ
เรียนการ
สอนใน
โรงเรียน
220,000

220,000

220,000

220,000

220,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
นักเรียนตํอ
หลักสูตรการ
เรียนการ
สอน

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

การปฏิบัติงาน
ของหนํวยงาน
ภายในโรงเรียนมี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น เอื้อตํอการจัด
การเรียนการสอน

โรงเรียนสังกัด
เทศบาล 11 แหํง
ฝ่ายกิจการ
โรงเรียน
สานักการศึกษา

โรงเรียนมีหลักสูตร โรงเรียนสังกัด
สถานศึกษาที่เป็น เทศบาล11 แหํง
ปัจจุบันเหมาะกับ ฝ่ายกิจการ
สภาพการเรียนรู๎ โรงเรียน
ในท๎องถิ่นตาม
สานักการศึกษา
เป้าหมายของ
หลักสูตร
ร๎อยละความ -ครูมีกาลังใจใน
หนํวยศึกษานิเทศก๑
พึงพอใจตํอ การพัฒนา
สานักการศึกษา
การจัดการ งานวิจัยให๎เกิด
เรียนการ
ประโยชน๑ตํอการ
สอนใน
พัฒนาคุณภาพ
โรงเรียน
ของผู๎เรียนและมี
ระบบการทางาน
อยํางครูมืออาชีพ
-ครูได๎แลกเปลี่ยน
ความรู๎ ความสามารถ
ระหวํางหนํวยงาน
ซึ่งมีผลตํอการประกัน
คุณภาพการศึกษาที่
เชื่อมั่นได๎

-3/187ที่

โครงการ

17 จัดกิจกรรมวัน
ปฐมนิเทศ
นักเรียนที่เข๎า
เรียนใหมํและวัน
ปัจฉิมนิเทศ
นักเรียนที่จบ
การศึกษา
(สนับสนุน
คําใช๎จํายในการ
บริหาร
สถานศึกษา)
18 จัดกิจกรรม
วิชาการของ
นักเรียน
(สนับสนุน
คําใช๎จํายในการ
บริหาร
สถานศึกษา)
19 จัดกิจกรรม
วิชาการของ
โรงเรียน
(สนับสนุน
คําใช๎จํายในการ
บริหาร
สถานศึกษา)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
20,000

2562
(บาท)
20,000

แบบ ผ.02
งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
20,000
20,000

2565
(บาท)
20,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

เพื่อให๎นักเรียนที่เข๎าเรียน
ใหมํได๎รับความรู๎และวิธี
ปฏิบัติ ข๎อกฎระเบียบของ
โรงเรียนและนักเรียนที่จบ
การศึกษาได๎เตรียมความ
พร๎อมสูํสถาบันการศึกษา
ใหมํ

-เพื่อจัดกิจกรรมวัน
ปฐมนิเทศนักเรียนเข๎าเรียน
ใหมํ
-เพื่อจัดกิจกรรมวันปัจฉิม
นิเทศนักเรียนที่จบการศึกษา

-เพื่อเสริมสร๎างทักษะการ
เรียนรู๎และประสบการณ๑
ให๎กับนักเรียน
-เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน
ให๎สูงขึ้น

จัดกิจกรรมพัฒนายกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ให๎กับนักเรียน

87,0๐๐

87,0๐๐

87,0๐๐

87,0๐๐

87,0๐๐

- เพื่อเป็นการเผยแพรํ
ผลงานทางวิชาการของครู
และนักเรียน
- เพื่อเข๎ารํวมการจัด
นิทรรศการทางการศึกษา
องค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นระดับภาคเหนือ
และระดับประเทศหรือ
หนํวยงานอื่น

จัดการแสดงผลงานการจัด
การศึกษา และเข๎ารํวมจัด
นิทรรศการการจัดการศึกษา
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
ระดับภาคเหนือและ
ระดับประเทศ หรือ
หนํวยงานอื่น

134,800

145,000

145,000

145,000

145,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ตํอการ
ดาเนินการ
ตามโครงการ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
นักเรียนตํอ
การดาเนินการ
ตามโครงการ

นักเรียนที่เข๎า
เรียนใหมํได๎รับ
ความรู๎และวิธี
ปฏิบัติ ข๎อ
กฎระเบียบของ
โรงเรียนและ
นักเรียนที่จบ
การศึกษาได๎เตรียม
ความพร๎อมสูํ
สถาบันการศึกษา
ใหมํ
ร๎อยละความ นักเรียนมี
พึงพอใจของ ผลสัมฤทธิ์
นักเรียนตํอ ทางการเรียนที่ดี
การดาเนินการ ขึ้น
ตามโครงการ
ประชาชนทั่วไป
ได๎รับทราบการ
ดาเนินกิจกรรม
การจัดการศึกษา
ของเทศบาลฯ ทั้ง
ในระดับ
ภาคเหนือและ
ระดับประเทศ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
รร.ท.ศรีดอนไชย
ฝ่ายกิจการ
โรงเรียน
สานักการศึกษา

-รร.ท.เชียงยืน
-รร.ท.ทําสะต๐อย
ฝ่ายกิจการ
โรงเรียน
สานักการศึกษา
- รร.ท.ศรีดอนไชย
- รร.ท.ศรีปิงเมือง
ฝ่ายกิจการ
โรงเรียน
สานักการศึกษา

-3/188ที่

โครงการ

20 พัฒนางาน
วิชาการของ
นักเรียน
(สนับสนุน
คําใช๎จํายในการ
บริหาร
สถานศึกษา)
21 พัฒนางาน
วิชาการของ
โรงเรียน
(สนับสนุน
คําใช๎จํายในการ
บริหาร
สถานศึกษา)
22 พัฒนาศักยภาพ
ผู๎เรียน
(สนับสนุน
คําใช๎จํายในการ
บริหาร
สถานศึกษา)

วัตถุประสงค์
เพื่อให๎การจัดการเรียน
การสอนมีประสิทธิภาพ

เพื่อให๎การจัดการเรียน
การสอนมีประสิทธิภาพ

เพื่อให๎นักเรียนได๎รับการ
พัฒนาตามคุณลักษณะอัน
พึงประสงค๑ของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ.2551

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
-จัดกิจกรรมพัฒนาการ
เรียนรู๎ 8 กลุํมสาระการ
เรียนรู๎
-จัดกิจกรรมสํงเสริมการ
เรียนรู๎ เชํน สัปดาห๑
วิทยาศาสตร๑ วันสุนทรภูํ
ฯลฯ
จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน การประกวดแขํงขัน
ทักษะทางวิชาการภายใน
โรงเรียนรํวมกับหนํวยงาน
ภายนอก
-จัดกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน
เชํน ฝึกทักษะพื้นฐานอาชีพ
ฯลฯ ให๎แกํนักเรียน
-จัดกิจกรรมการเรียนรู๎
ศิลปวัฒนธรรมในท๎องถิ่น
ให๎แกํนักเรียน

2561
(บาท)
156,000

2562
(บาท)
156,000

แบบ ผ.02
งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
156,000 156,000

305,4๐๐

305,4๐๐

305,4๐๐

305,4๐๐

124,000

184,000

184,000

184,000

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร๎อยละความ การจัดการเรียน
พึงพอใจตํอ การสอนมี
การจัดการ ประสิทธิภาพ
เรียนการ
สอนใน
โรงเรียน

โรงเรียนสังกัด
เทศบาล11 แหํง
ฝ่ายกิจการ
โรงเรียน
สานักการศึกษา

305,4๐๐

ร๎อยละความ การจัดการเรียน
พึงพอใจตํอ การสอนมี
การจัดการ ประสิทธิภาพ
เรียนการ
สอนใน
โรงเรียน

โรงเรียนสังกัด
เทศบาล11 แหํง
ฝ่ายกิจการ
โรงเรียน
สานักการศึกษา

184,000

ร๎อยละความ
พึงพอใจตํอ
การจัดการ
เรียนการ
สอนใน
โรงเรียน

- รร.ท.วัดศรีปิงเมือง
- รร.ชุมชนเทศบาล
วัดศรีดอนไชย
- รร.ท.พวกช๎าง
ฝ่ายกิจการ
โรงเรียน
สานักการศึกษา

2565
(บาท)
156,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

นักเรียนได๎รับการ
พัฒนาตาม
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค๑ของ
หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ.
2551
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23 พัฒนาการจัด
กิจกรรมการเรียน
การสอนระดับ
ปฐมวัย
(สนับสนุน
คําใช๎จํายในการ
บริหาร
สถานศึกษา)
24 ผลิตและจัดหาสื่อ
การเรียนการสอน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อพัฒนากระบวนการ
และวิธีการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนของครู
ระดับปฐมวัยให๎เป็นไป
ตามมาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัย

จัดฝึกอบรมการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนระดับ
ปฐมวัยแกํครูและบุคลากร
ทางการศึกษาระดับปฐมวัย

- เพื่อให๎ผู๎สอนสามารถ
สร๎างหรือพัฒนาสื่อการ
เรียนรู๎ที่มีคุณภาพและมี
ความหลากหลาย
- เพื่อเป็นการเผยแพรํ
ประชาสัมพันธ๑ผลงานการ
ผลิตสื่อการเรียนการสอน
ที่คุณภาพ และที่ได๎รับ
รางวัลในการประกวดของ
พนักงานครูเทศบาลฯ ตํอ
สาธารณชนได๎รับทราบ
โดยทั่วกัน

เชิงคุณภาพ
พนักงานครูทุกกลุํมสาระการ
เรียนรู๎ผลิตสื่อการเรียนการ
สอนที่มีคุณภาพ เพื่อนามา
เพิ่มประสิทธิภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา
และผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
มีแนวโน๎มที่สูงขึ้น
เชิงปริมาณ
การจัดการศึกษาของ
เทศบาลฯ มีสื่อการเรียนการ
สอนที่มีคุณภาพ เพื่อนามา
เพิ่มประสิทธิภาพการจัด
การศึกษาเพิ่มขึ้น

2561
(บาท)
50,000

2562
(บาท)
50,000

100,000

200,000

แบบ ผ.02
งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
50,000
50,000

200,000

200,000

2565
(บาท)
50,000

200,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
บุคลากรทาง
การศึกษา
ตํอหลักสูตร
การอบรม

ครูมีแนวทางใน
การปรับปรุงและ
พัฒนาแนวทาง/
วิธีการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน
ที่ตรงตามมาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัย

-ร.ร.ชุมชน
เทศบาลวัดศรี
ดอนไชย
-ร.ร.ท.วัดพวกช๎าง
ฝ่ายกิจการ
โรงเรียน
สานักการศึกษา

ร๎อยละความ
พึงพอใจตํอ
การจัดการ
เรียนการ
สอนใน
โรงเรียน

โรงเรียนมีสื่อการ ฝ่ายวิชาการ
เรียนการสอนที่มี สานักการศึกษา
คุณภาพใช๎
ประกอบการเรียน
การสอนเพิ่มขึ้น
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วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
232,000

2562
(บาท)
263,700

แบบ ผ.02
งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
263,700
263,700

2565
(บาท)
263,700

25 พัฒนาสื่อการ
เรียนการสอน
(สนับสนุน
คําใช๎จํายในการ
บริหาร
สถานศึกษา)

เพื่อสํงเสริมการเรียนการ
สอนของโรงเรียนสังกัด
เทศบาลนครเชียงใหมํให๎มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

พนักงานครูทุกกลุํมสาระ
ผลิตสื่อการเรียนการสอนที่
จาเป็นตํอหลักสูตร
สถานศึกษาของตน

26 พัฒนางาน
สัมพันธ๑ชุมชนของ
โรงเรียน
(สนับสนุน
คําใช๎จํายในการ
บริหาร
สถานศึกษา)

เพื่อให๎คณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู๎ปกครอง
นักเรียน ครู และ
เจ๎าหน๎าที่ที่เกี่ยวข๎องมี
สํวนรํวมในการบริหารจัด
การศึกษาและพัฒนา
กระบวนการดาเนินงาน
ของโรงเรียน

-จัดประชุมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการการบริหารจัดการ
งานสัมพันธ๑ชุมชนแกํ
คณะกรรมการสถานศึกษา
นักเรียนผู๎ปกครอง ครู และ
เจ๎าหน๎าที่ที่เกี่ยวข๎อง
-จัดกิจกรรมสํงเสริมงาน
สัมพันธ๑ชุมชน เชํน งาน
ประเพณีท๎องถิ่น งานวัน
สาคัญทางศาสนา ฯลฯ

45,000

45,000

45,000

45,000

45,000

27 แก๎ปัญหาด๎านการ เพื่อเสริมสร๎างทักษะการ
เรียนตาม
เรียนรู๎และประสบการณ๑
หลักสูตรการ
ให๎กับนักเรียน
เรียนรู๎ 8 สาระ
การเรียนรู๎
(สนับสนุน
คําใช๎จํายในการ
บริหาร
สถานศึกษา)

จัดกิจกรรมการเรียนรู๎ทั้ง 8
สาระให๎แกํนักเรียนทุก
ระดับชั้น

3๐,๐00

3๐,๐00

3๐,๐00

3๐,๐00

3๐,๐00

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร๎อยละความ
พึงพอใจตํอ
การจัดการ
เรียนการ
สอนใน
โรงเรียน

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

การจัดการศึกษา
ของเทศบาลฯ มี
สื่อการเรียนการ
สอนที่จาเป็นตํอ
หลักสูตร
สถานศึกษา
เพิ่มขึ้น
ร๎อยละความ บุคลากรทุกฝ่ายมี
พึงพอใจของ สํวนรํวมในการ
บุคลากรทาง บริหารจัด
การศึกษา
การศึกษาและ
ตํอการ
พัฒนากระบวนการ
บริหารจัด
ดาเนินงานของ
การศึกษา
โรงเรียน
และพัฒนา
กระบวนการ
ดาเนินงาน
ของโรงเรียน
ร๎อยละความ นักเรียนมี
พึงพอใจของ ผลสัมฤทธิ์
นักเรียนตํอ ทางการเรียนดีขึ้น
กิจกรรมการ
เรียนรู๎ทั้ง 8
สาระ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
- โรงเรียนสังกัด
เทศบาล11 แหํง
-งานการศึกษา
ปฐมวัย
(ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็)ก
ฝ่ายกิจการโรงเรียน
สานักการศึกษา
-ร.ร.ท.วัดพวกช๎าง
-ร.ร.ท.วัดเชียงยืน
-ร.ร.ท.วัดศรีปิงเมือง
-ร.ร.ท.ดอกเงิน
ฝ่ายกิจการโรงเรียน
สานักการศึกษา

ร.ร.ท.ป่าแพํง
ฝ่ายกิจการโรงเรียน
สานักการศึกษา
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28 แขํงขันทักษะทาง เพื่อสํงเสริมและสนับสนุน
วิชาการ
ให๎นักเรียนที่มี
(สนับสนุน
ความสามารถด๎านวิชาการ
คําใช๎จํายในการ ได๎พัฒนาศักยภาพและได๎
บริหาร
แสดงออกตามความถนัด
สถานศึกษา)
29 มอบสัมฤทธิบัตร -เพื่อเป็นขวัญและกาลังใจ
ให๎แกํนักเรียนชั้น รวมทั้งสร๎างความมั่นใจ
อนุบาลปีที่ 3
ให๎กับนักเรียนในการ
มอบวุฒิบัตรให๎แกํ มุํงมั่นศึกษาตํอในระดับที่
นักเรียนชั้นประถม สูงขึ้น
ศึกษาปีที่ 6และ -เพื่อให๎ผู๎ปกครองได๎
มอบประกาศนียบัตร ตระหนักถึงความสาคัญ
ให๎แกํนักเรียนชั้น ของการวางพื้นฐานทาง
มัธยมศึกษาปีที่ 3 การศึกษา
(สนับสนุน
คําใช๎จํายในการ
บริหาร
สถานศึกษา)
30 สํงเสริมการจัด
เพื่อพัฒนาและเสริมสร๎าง
กิจกรรมชุมนุม
ความรู๎และความสามารถ
ของนักเรียนใน
ตามความถนัดของ
โรงเรียน
นักเรียนและฝึกการ
(สนับสนุน
ทางานรํวมกับผู๎อื่น
คําใช๎จํายในการ
บริหาร
สถานศึกษา)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.02
งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
140,000 140,000

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
นักเรียนตํอ
การดาเนินการ
ตามโครงการ

นักเรียนมี
พัฒนาการด๎าน
วิชาการตาม
ศักยภาพและ
แสดงออกตาม
ความถนัด
คณะครูและ
ผู๎ปกครอง
นักเรียนชั้น
อนุบาล เกิดความ
ภูมิใจและความ
เชื่อมั่นในการ
บริการด๎าน
การศึกษาของ
โรงเรียน

โรงเรียนสังกัด
เทศบาล11 แหํง
ฝ่ายกิจการโรงเรียน
สานักการศึกษา

นักเรียนได๎รับการ
พัฒนาตามความ
ถนัด ความสนใจ
และสามารถ
ทางานรํวมกับ
ผู๎อื่น

ร.ร.ท.วัดป่าแพํง
ฝ่ายกิจการโรงเรียน
สานักการศึกษา

2562
(บาท)
140,000

-จัดงานมอบสัมฤทธิบัตร
ให๎แกํนักเรียนที่จบการศึกษา
ชั้นอนุบาลปีที่ 3 จาก
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ
และศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก
-จัดงานมอบวุฒิบัตรให๎แกํ
นักเรียนที่จบการศึกษาชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 และ
มอบประกาศนียบัตรให๎แกํ
นักเรียนที่จบการศึกษาชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ของ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ

10,000

10,000

-

-

-

ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ผู๎เข๎ารํวม
กิจกรรมตํอ
การดาเนินการ
ตามโครงการ

จัดกิจกรรมชุมนุมภายใน
โรงเรียน เชํน ชุมนุม
นักวิทยาศาสตร๑น๎อย
ชุมนุมดนตรีและนาฏศิลป์
ชุมนุมนักประดิษฐ๑น๎อย
ชุมนุมสนุกคิดคณิตศาสตร๑
ฯลฯ

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
นักเรียนตํอ
กิจกรรม
ชุมนุม
ที่จัดขึ้น

จัดการแขํงขันทักษะทาง
วิชาการระดับตํางๆ ได๎แกํ
1.ระดับกํอนประถมศึกษา
2.ระดับประถมศึกษา
3.ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น

2565
(บาท)
140,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2561
(บาท)
140,000

ร.ร.ท.วัดศรีปิงเมือง
ฝ่ายกิจการโรงเรียน
สานักการศึกษา
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31 สํงเสริมกิจกรรม
รักการอํานใน
สถานศึกษา
(สนับสนุน
คําใช๎จํายในการ
บริหาร
สถานศึกษา)
32 เสริมทักษะ
ภาษาตํางประเทศ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อสํงเสริมให๎นักเรียนมี
นิสัยรักการอําน รู๎จัก
พัฒนาตนเองและใช๎เวลา
วํางให๎เกิดประโยชน๑

สนับสนุนงบประมาณให๎กับ
โรงเรียนที่ได๎รับการคัดเลือก
เพื่อจัดกิจกรรมในการ
ปลูกฝังและชักชวนให๎
นักเรียนเกิดความสนใจการ
อํานอยํางตํอเนื่องสม่าเสมอ

-เพื่อสํงเสริมความรู๎ทักษะ
ภาษาตํางประเทศให๎กับ
นักเรียนในโรงเรียนสังกัด
เทศบาลฯ
-เพื่อให๎นักเรียนนาทักษะ
ภาษาตํางประเทศที่ได๎ไป
ใช๎ในชีวิตประจาวันได๎
อยํางถูกต๎อง
-เพื่อเตรียมความพร๎อม
เข๎าสูํประชาคมอาเซียน

ฝึกประสบการณ๑ทักษะ
ภาษาตํางประเทศให๎แกํ
นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4 ในโรงเรียนสังกัด
เทศบาลฯ

แบบ ผ.02

2561
(บาท)
๕50,000

2562
(บาท)
๕50,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
๕50,000

400,000

-

-

2564
(บาท)
๕50,000

2565
(บาท)
๕50,000

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
นักเรียนตํอ
จัดกิจกรรม
ตามโครงการ

นักเรียนมีนิสัยรัก
การอํานและรู๎จัก
ใช๎เวลาวํางให๎เกิด
ประโยชน๑

โรงเรียนสังกัด
เทศบาล ๑๑ แหํง
ฝ่ายกิจการโรงเรียน
สานักการศึกษา

ร๎อยละความ
พึงพอใจตํอ
การจัดการ
เรียนการ
สอนใน
โรงเรียน

นักเรียนสังกัด
ฝ่ายวิชาการ
โรงเรียนเทศบาลฯ สานักการศึกษา
มีทัศนคติที่ดีตํอ
การเรียนกลุํม
สาระการเรียนรู๎
ภาษาตํางประเทศ
และสามารถ
นาไปใช๎ใน
ชีวิตประจาวันได๎
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พัฒนาระบบการ
เรียนการสอน ELearning

-เพื่อสํงเสริมให๎โรงเรียน
สังกัดเทศบาลฯ ทั้ง 11
แหํง ได๎พัฒนารูปแบบ
วิธีการเรียนการสอน โดย
ใช๎สื่อเทคโนโลยีเป็น
เครื่องมือ และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการและการจัดการ
เรียนการสอนของโรงเรียน
-เพื่อสํงเสริมให๎การจัด
การศึกษาของสถานศึกษา
มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น และ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
สอนของครู ตามแนว
ปฏิรูปการศึกษา
-เพื่อกระตุ๎น สํงเสริมและ
เปิดโอกาสให๎พนักงานครู
ที่มีศักยภาพในการ
สร๎างสรรค๑ผลงานสื่อ ELearning สามารถพัฒนา
งานให๎เกิดประโยชน๑แกํ
การจัดการเรียนการสอน
ของเทศบาลฯ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
เกี่ยวกับการเรียนการสอน
ระบบ E-Learning แกํ
พนักงานครูเทศบาลฯ และ
เจ๎าหน๎าที่ที่เกี่ยวข๎อง

2561
(บาท)
100,000

2562
(บาท)
100,000

แบบ ผ.02
งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
100,000 120,000

2565
(บาท)
120,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
ผู๎เข๎ารับการ
อบรมมี
ความรู๎ความ
เข๎าใจ
เพิ่มขึ้น

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-พนักงานครู
ฝ่ายวิชาการฯ
เทศบาลฯ และ
สานักการศึกษา
บุคลากรทางการ
ศึกษา ได๎พัฒนา
ตนเองและ
สามารถสร๎างสื่อ
การเรียนรู๎
E-Learning ได๎
-โรงเรียนมีการ
สํงเสริม สนับสนุน
และพัฒนาการ
เรียนการสอนของ
ครูด๎วยเทคโนโลยี
โดยอาศัยสื่อการ
เรียนรู๎ ELearning
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พัฒนาระบบการ
เรียนการสอนตาม
หลักสูตร
แกนกลาง
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน
พุทธศักราช
2551

35

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

-เพื่อให๎ครูผู๎สอนและผู๎ที่
พนักงานครูโรงเรียนสังกัด
เกี่ยวข๎องมีความรู๎ความ
เทศบาลฯ และศูนย๑พัฒนา
เข๎าใจในกระบวนการการ เด็กเล็ก และผู๎เกี่ยวข๎องใน
จัดการเรียนรู๎ตามหลักสูตร สังกัดสานักการศึกษา
แกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑
-เพื่อให๎ครูผู๎สอนได๎เรียนรู๎
พัฒนาศักยภาพ ทักษะและ
เทคนิคการสอนของพนักงาน
ครูทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎
-เพื่อเตรียมความพร๎อม
สถานศึกษา พนักงานครู
เทศบาลฯ และบุคลากร
ทางการศึกษาเข๎าสูํ
ประชาคมอาเซียน
อบรมทบทวนและ -เพื่อให๎ครูผู๎สอนและผู๎ที่
จัดอบรมฝึกทบทวนพนักงาน
พัฒนาความรู๎
เกี่ยวข๎องมีความรู๎ความเข๎าใจ ครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ
ระบบคลังข๎อสอบ ในการจัดการสร๎างคลังข๎อสอบและผู๎เกี่ยวข๎องสังกัดสานัก
จัดชุดทดสอบonline
การศึกษา
-เพื่อให๎พนักงานครูได๎
เรียนรู๎และมีทักษะในการ
ใช๎ระบบคลังข๎อสอบภายหลัง
ที่มีการพัฒนาโปรแกรม
-เพื่อให๎พนักงานครูมี
ความรู๎และฝึกทักษะใน
การประมวลผลการ
ทดสอบของนักเรียนเป็น
รายบุคคลและรายโรงเรียน

2561
(บาท)
200,000

2562
(บาท)
200,000

แบบ ผ.02
งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
300,000 300,000

2๐๐,๐00

2๐๐,๐00

1๐๐,๐00

1๐๐,๐00

2565
(บาท)
300,000

1๐๐,๐00

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผู๎เข๎ารับการ
พัฒนาระบบ
การเรียน
การสอนฯ
มีความรู๎
ความเข๎าใจ
เพิ่มขึ้น

พนักงานครูและ ฝ่ายวิชาการ
ผู๎ที่เกี่ยวข๎องมี
สานักการศึกษา
ความรู๎ความ
เข๎าใจและ
สามารถจัดการ
เรียนการสอนตาม
หลักสูตร
แกนกลาง
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน
พุทธศักราช
๒๕๕๑ ได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ

ผู๎เข๎ารับการ
อบรมมี
ความรู๎ความ
เข๎าใจ
เพิ่มขึ้น

พนักงานครูและ
ผู๎เกี่ยวข๎องมี
ความรู๎ความ
เข๎าใจและ
สามารถสร๎าง
แบบทดสอบ
online ที่มี
ประสิทธิภาพและ
ได๎มาตรฐาน ใน
ระบบคลังข๎อสอบ
ได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ

ฝ่ายวิชาการ
สานักการศึกษา
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36 สํงเสริมศักยภาพ
ของนักเรียนใน
สถานศึกษาสังกัด
เทศบาลนคร
เชียงใหมํ

วัตถุประสงค์
-เพื่อให๎นักเรียนพัฒนา
ตนเองได๎อยํางเต็ม
ความสามารถในทุกด๎าน
เข๎าใจตัวเองและ
สิ่งแวดล๎อม สามารถ
แก๎ปัญหาหรือตัดสินใจได๎
ถูกต๎อง
-เพื่อให๎นักเรียนรู๎จัก
วิธีการเรียนการศึกษา
ค๎นคว๎าความรู๎เพิ่มเติม
สามารถวางแผนด๎าน
การศึกษาตํอในอนาคตได๎
-เพื่อให๎นักเรียนสามารถ
ปรับตัวให๎เข๎ากับสังคม
และดาเนินชีวิตได๎อยํางมี
ความสุข

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดอบรมนักเรียนสังกัด
โรงเรียนเทศบาลฯ เกี่ยวกับ
การพัฒนาศักยภาพตนเอง
การวางแผนการศึกษาตํอใน
อนาคต การปรับตัวเข๎ากับ
สังคม ฯลฯ

2561
(บาท)
140,000

2562
(บาท)
140,000

แบบ ผ.02
งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
140,000 140,000

2565
(บาท)
140,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
นักเรียนตํอ
การแนะแนว
วางแผน
การศึกษา
ตํอใน
อนาคตของ
โรงเรียน

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-นักเรียนสังกัด
งานโรงเรียน
โรงเรียนเทศบาลฯ ฝ่ายกิจการโรงเรียน
สามารถเข๎าใจ
สานักการศึกษา
ตัวเองและ
สิ่งแวดล๎อม
สามารถแก๎ปัญหา
หรือตัดสินใจได๎
ถูกต๎อง
-นักเรียนรู๎จัก
วิธีการเรียน
การศึกษาค๎นคว๎า
ความรู๎เพิ่มเติม
สามารถวางแผน
ด๎านการศึกษาตํอ
ในอนาคตได๎
-นักเรียนสามารถ
ปรับตัวให๎เข๎ากับ
สังคมและดาเนิน
ชีวิตได๎อยํางมี
ความสุข
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แขํงขันคนเกํงใน
โรงเรียนท๎องถิ่น

เพื่อเป็นการวัดความรู๎
ความสามารถของนักเรียน
และวัดคุณภาพการจัด
การศึกษาของโรงเรียน
และเข๎ารํวมการแขํงขันใน
ระดับประเทศ

38 จัดตั้งศูนย๑
วิทยาศาสตร๑
ปฏิบัติการ

-เพื่อให๎นักเรียนมีความรู๎
ความเข๎าใจในเนื้อหาวิชา
วิทยาศาสตร๑ผําน
ประสบการณ๑ตรงจากการ
ปฏิบัติทดลองด๎วยตนเอง
(Hands-on) ด๎วยการใช๎
สื่อการทดลอง
-เพื่อให๎นักเรียนรู๎จักตั้ง
คาถามและค๎นหาคาตอบ
และแก๎ปัญหาด๎วย
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร๑
-เพื่อสํงเสริมให๎นักเรียนมี
เจตคติที่ดีตํอการเรียน
วิทยาศาสตร๑

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดสอบแขํงขันนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
และมัธยมศึกษาปีที่ 2 ใน
โรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ เพื่อ
คัดเลือกเป็นตัวแทนและสํง
เข๎ารํวมแขํงขันใน
ระดับประเทศ
ดาเนินการดังนี้
1.จัดซื้อสื่อวิทยาศาสตร๑
ประจาศูนย๑ จานวน3 ศูนย๑
2.จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ๑
และพิธีเปิดศูนย๑วิทยาศาสตร๑
จานวน 3 ศูนย๑

2561
(บาท)
90,000

-

2562
(บาท)
90,000

14,058,900
(13,908,900)
(150,000)

แบบ ผ.02
งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
90,000
90,000

-

-

2565
(บาท)
90,000

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
นักเรียนตํอ
การจัด
สอบแขํงขัน

โรงเรียนสามารถ
ปรับปรุงคุณภาพ
การจัดการศึกษา
ให๎มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
นักเรียน
ตํอศูนย๑
วิทยาศาสตร๑
ปฏิบัติการ

-นักเรียนมีความรู๎ หนํวยศึกษานิเทศก๑
ความเข๎าใจในเนื้อหา (รร.ท.ศรีดอนไชย
,
วิชาวิทยาศาสตร๑ รร.ท.ป่าแพํง,
ผํานประสบการณ๑ รร.ท.เชียงยืน)
ตรงจากการปฏิบัติ สานักการศึกษา
ทดลองด๎วยตนเอง
(Hands-on) ด๎วยการ
ใช๎สื่อการทดลอง
-นักเรียนรู๎จักตั้ง
คาถามและค๎นหา
คาตอบและแก๎ปัญหา
ด๎วยกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร๑
-นักเรียนมีเจตคติที่
ดีตํอการเรียน
วิทยาศาสตร๑
-นักเรียนรู๎จักตั้ง
คาถามและค๎นหา
คาตอบและแก๎ปัญหา
ด๎วยกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร๑

หนํวย
ศึกษานิเทศก๑
สานักการศึกษา

-3/197ที่

โครงการ
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สํงเสริมความ
รํวมมือด๎าน
การศึกษา กับ
องค๑กร หนํวยงาน
สถาบันการศึกษา
อื่น

- เพื่อดาเนินการจัดทา
ความรํวมมือ ด๎าน
การศึกษา กับองค๑กร
หนํวยงาน
สถาบันการศึกษาอื่น
รวมถึงการทาบันทึก
ข๎อตกลงกับหนํวยงาน
ภาครัฐและเอกชน
- เพื่อสร๎างความรู๎ความ
เข๎าใจแกํครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ในเรื่องการ
สร๎างความรํวมมือ การ
ประสานงานและการให๎
การสนับสนุนด๎าน
การศึกษา
- เพื่อเป็นการสร๎างภาคี
เครือขําย ในการสํงเสริม
และสนับสนุนการ
ดาเนินงานด๎านการศึกษา
ของสานักการศึกษา
เทศบาลนครเชียงใหมํ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ดาเนินการดังนี้
1. จุดประชุม/อบรม/
สัมมนา/ ศึกษาดูงานแกํ ครู
และบุคลากรทางการศึกษา
2. จัดทาความรํวมมือด๎าน
การศึกษา กับองค๑กร
หนํวยงาน สถาบันการศึกษาอื่น
3. ติดตามผลการดาเนินงาน
การจัดทาความรํวมมือ

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
500,000

แบบ ผ.02
งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
500,000 500,000

2565
(บาท)
500,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
บุคลากรทาง
การศึกษา
ตํอการ
ดาเนินการ
ตาม
โครงการ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

1.มีการดาเนินงาน หนํวย
ความรํวมมือด๎าน ศึกษานิเทศก๑
การศึกษากับองค๑กร สานักการศึกษา
หนํวยงาน และ
สถาบันการศึกษา
อื่น รวมถึงการทา
บันทึกข๎อตกลง
ด๎านการศึกษา กับ
หนํวยงานภาครัฐ
และภาคเอกชน
2.ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มี
ความรู๎ความ
เข๎าใจใน
เรื่องการสร๎างความ
รํวมมือ การ
ประสานงานและ
การให๎ความสนับสนุน
3.สานักการศึกษา
เทศบาลนคร
เชียงใหมํ มีภาคี
เครือขํายในการ
สํงเสริมและ
สนับสนุนการ
ดาเนินงาน

-3/198-

ที่

โครงการ

40 จัดนิทรรศการการ
จัดการศึกษา
โรงเรียนสังกัด
เทศบาลนคร
เชียงใหมํ
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- เพื่อเป็นการเผยแพรํ
ผลงานทางวิชาการของครู
และนักเรียน
- เพื่อเข๎ารํวมการจัด
นิทรรศการทางการศึกษา
องค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นระดับภาคเหนือ
และระดับประเทศหรือ
หนํวยงานอื่น
การจัดการศึกษา -เพื่อให๎เกิดความภาคภูใน
มิใจ
พหุวัฒนธรรมตาม ชาติพันธุ๑ของตัวเอง
แนวคิด “เราจะ -เพื่อให๎นักเรียนสามารถ
ไมํทิ้งใครไว๎ข๎าง
เปรียบเทียมความคล๎าย
หลัง”
และความตํางทางวัฒนธรรม
ของแตํละชาติพันธุ๑ได๎
-เพื่อให๎นักเรียนสามารถ
เรียนรู๎และยอมรับ
วัฒนธรรมที่แตกตํางกันได๎
-เพื่อให๎นักเรียนมีทักษะใน
การอยูํรํวมกันในสังคมพหุ
วัฒนธรรมได๎

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดการแสดงผลงานการจัด
การศึกษาของโรงเรียนสังกัด
เทศบาลนครเชียงใหมํ ทั้ง
11 แหํง และเข๎ารํวมจัด
นิทรรศการการจัดการศึกษา
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
ระดับภาคเหนือและ
ระดับประเทศหรือ
หนํวยงานอื่น
-จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนเกี่ยวกับวัฒนธรรมของ
แตํละชาติพันธุ๑ หรือ ศาสนา
ตํางๆ ที่อาศัยอยูํรอบบริเวณ
โรงเรียน
-จัดทาแหลํงเรียนรู๎พหุ
วัฒนธรรม
-จัดมหกรรมการเรียนรู๎พหุ
วัฒนธรรม

แบบ ผ.02
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
2561
2562
2563
2564
2565
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,025,000 1,575,000 1,575,000 1,575,000 1,575,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ตํอการจัด
นิทรรศการ
การจัด
การศึกษา
โรงเรียนสังกัด
เทศบาลฯ
400,000 400,000 400,000 400,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
นักเรียน
ตํอการ
ดาเนินการ
ตาม
โครงการ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนทั่วไป
ได๎รับทราบการ
ดาเนินกิจการการ
จัดการศึกษาของ
เทศบาลนคร
เชียงใหมํทั้งใน
ระดับภาคเหนือ
และระดับประเทศ

- หนํวย
ศึกษานิเทศก๑
- โรงเรียนสังกัด
เทศบาล 11 แหํง
ฝ่ายกิจการโรงเรียน
สานักการศึกษา

นักเรียนเกิดความ
ภาคภูมิใจในตัวเอง
สามารถเรียนรู๎
วัฒนธรรมที่มี
ความเหมือนหรือ
ความตํางจาก
วัฒนธรรมของ
ตนเองได๎ อันจะ
นาไปสูํการยอมรับ
และมีทักษะใน
การอยูํรํวมกัน
ทํามกลางสังคม
พหุวัฒนธรรมได๎

-หนํวย
ศึกษานิเทศก๑
-รร.ท.วัด
เกตการาม
ฝ่ายกิจการโรงเรียน
สานักการศึกษา

-3/199ที่
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โครงการ

จ๎างเหมาจัดทาวีดี
ทัศน๑เพื่อพัฒนา
การศึกษาตาม
หลักสูตรพหุ
วัฒนธรรมตาม
แนวคิด “เราจะ
ไมํทิ้งใครไว๎
ข๎างหลัง”
(No One Left
Behind)
43 พัฒนากลุํม
ประสานงาน
วิชาการการจัด
การศึกษาระดับ
องค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อเผยแพรํ
ประชาสัมพันธ๑หลักสูตร
พหุวัฒนธรรมตามแนวคิด
“เราจะไมํทิ้งใครไว๎ข๎าง
หลัง”(No One Left
Behind)ของรร.ท.วัดเกต
การาม

จ๎างเหมาจัดทาวีดีทัศน๑เพื่อ
พัฒนาการศึกษาตาม
หลักสูตรพหุวัฒนธรรมตาม
แนวคิด “เราจะไมํทิ้งใครไว๎
ข๎างหลัง”
(No One Left Behind)

-เพื่อสามารถกาหนด
ทิศทางและดาเนินการ
พัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาสังกัด
เทศบาลนครเชียงใหมํ
-เพื่อพัฒนาความรู๎บทบาท
หน๎าที่ของคณะกรรมการ
ประสานงานวิชาการฯ
ตั้งแตํระดับสถานศึกษา
และระดับองค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น รวมทั้ง
หนํวยงานระดับจังหวัดที่
เกี่ยวข๎อง

จัดกิจกรรมตํางๆ ดังนี้
-จัดการประชุม
คณะกรรมการประสานงาน
วิชาการฯ ภาคเรียนละ 2
ครั้ง รวม 4 ครั้งตํอปี
-คณะกรรมการประสานงาน
วิชาการฯ มีการศึกษาดูงาน
อยํางน๎อยปีการศึกษาละ 1
ครั้ง

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
50,000

50,000

50,000

แบบ ผ.02
งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
-

50,000

50,000

2565
(บาท)
-

50,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
นักเรียน
ตํอวีดีทัศน๑ที่
จัดทาขึ้น

นักเรียนได๎รับการ
พัฒนาการศึกษา
ตามหลักสูตรพหุ
วัฒนธรรมฯ

รร.ท.วัดเกตกา
ราม
ฝ่ายกิจการโรงเรียน
สานักการศึกษา

ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
คณะกรรมการ
ตํอการ
ดาเนินการ
ตาม
โครงการ

สถานศึกษาใน
สังกัดเทศบาลฯ
ดาเนินการ
พัฒนาการจัด
การศึกษาเป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน
และมีการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
อยํางตํอเนื่อง
เป็นระบบ
-คณะกรรมการฯ
ได๎รับการพัฒนา
ความรู๎ ความเข๎ถึาใจ
ง
บทบาทหน๎าที่

-หนํวย
ศึกษานิเทศก๑
-โรงเรียนสังกัด
เทศบาล11 แหํง
ฝ่ายกิจการโรงเรียน
สานักการศึกษา

-3/200-

ที่

โครงการ

44 พัฒนาการจัด
การศึกษาโดยใช๎
โรงเรียนเป็นฐาน
ในการพัฒนา
ท๎องถิ่น (SBMLD)
(สนับสนุน
คําใช๎จํายในการ
บริหาร
สถานศึกษา)

45 พัฒนา/ปรับปรุง
ห๎องสมุดโรงเรียน
(สนับสนุน
คําใช๎จํายในการ
บริหาร
สถานศึกษา)

วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนารูปแบบการ
บริหารที่ชุมชนเข๎ามามี
สํวนรํวมในการจัด
การศึกษา

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

-โรงเรียนที่ได๎รับการคัดเลือก
ดาเนินการ ดังนี้
--จัดประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา กรรมการ
สมาคมผู๎ปกครองและครู
เกี่ยวกับการพัฒนาการ
บริหารงานของโรงเรีโดยใช๎
ยน
โรงเรียนเป็นฐาน
--อบรมอาชีพให๎กลุํมผู๎สนใจ
ทุกระดับชั้น
--จัดกิจกรรมการเรียนรู๎
ตลอดชีวิตโดยใช๎โรงเรียน
เป็นศูนย๑กลางการเรียนรู๎เพื่อ
มุํงเน๎นความเป็นเลิศตาม
อัจฉริยภาพเด็ก ฯลฯ
เพื่อสนับสนุนงบประมาณ พัฒนาห๎องสมุดของโรงเรียน
ในการพัฒนาปรับปรุง
ให๎ทันสมัย มีหนังสือและสื่อ
ห๎องสมุดของโรงเรียน
ตํางๆ ที่เป็นแหลํงเรียนรู๎แกํ
สังกัดเทศบาลนคร
นักเรียน ครู และผู๎ที่สนใจได๎
เชียงใหมํทั้ง ๑๑ แหํง ให๎มี เป็นอยํางดี
มาตรฐาน เป็นแหลํง
เรียนรู๎และศูนย๑กลางการ
เรียนรู๎

แบบ ผ.02
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
2561
2562
2563
2564
2565
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1๑,๐00,000 1๑,๐00,000 1๑,๐00,000 1๑,๐00,000 1๑,๐00,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ผู๎ปกครอง
และชุมชน
ตํอการมี
สํวนรํวมใน
การพัฒนา
คุณภาพของ
ผู๎เรียนและ
โรงเรียน

1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
นักเรียนตํอ
การใช๎
บริการ
ห๎องสมุด
โรงเรียน

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผู๎ปกครองและ
ชุมชนเข๎ามามี
สํวนรํวมในการ
พัฒนาคุณภาพ
ของผู๎เรียนและ
โรงเรียน

โรงเรียนสังกัด
เทศบาล๑๑ แหํง
ฝ่ายกิจการโรงเรียน
สานักการศึกษา

ห๎องสมุดของ
โรงเรียนสังกัด
เทศบาลทั้ง ๑๑
แหํงมีความ
ทันสมัย เป็น
แหลํงเรียนรู๎ตํอ
นักเรียน พนักงาน
ครูและผู๎ที่สนใจ

โรงเรียนสังกัด
เทศบาล ๑๑ แหํง
ฝ่ายกิจการโรงเรียน
สานักการศึกษา

-3/201วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

46 พัฒนาแหลํง
เรียนรู๎ในโรงเรียน
(สนับสนุน
คําใช๎จํายในการ
บริหาร
สถานศึกษา)

เพื่อพัฒนาแหลํงเรียนรู๎
ภายในโรงเรียนสังกัด
เทศบาลนครเชียงใหมํ ทั้ง
๑๑ แหํง ให๎เป็นฐานใน
การจัดการศึกษาตลอด
ชีวิต

สนับสนุนงบประมาณให๎กับ
โรงเรียนที่ได๎รับการคัดเลือก
เพื่อจัดหาแหลํงเรียนรู๎ภายใน
โรงเรียนสาหรับเป็นฐานใน
การจัดการศึกษาได๎ตลอด
ชีวิต

47

เพื่อเสริมสร๎าง
ประสบการณ๑ในการ
ดาเนินชีวิตประจาวันและ
เรียนรู๎การใช๎ชีวิตรํวมกัน
เป็นหมูํคณะในสังคม

ที่

48

49

โครงการ

จัดกิจกรรม
ลูกเสือ-เนตรนารี
(สนับสนุน
คําใช๎จํายในการ
บริหาร
สถานศึกษา)
สํงเสริมกิจกรรม
ในวันสาคัญตํางๆ
(สนับสนุน
คําใช๎จํายในการ
บริหาร
สถานศึกษา)
สํงเสริมกิจกรรม
ของพํอตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง
(สนับสนุน
คําใช๎จํายในการ
บริหาร
สถานศึกษา)

จัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
เข๎ารํวมกิจกรรม เข๎าคํายพัก
แรม เดินทางไกล ฯลฯ แกํ
นักเรียนในโรงเรียนสังกัด
เทศบาลฯ จานวนประมาณ
2,700 คน
-เพื่อปลูกฝังคุณธรรม
จัดกิจกรรมเนื่องในวันสาคัญ
จริยธรรมที่ดีงามให๎แกํเด็ก ตํางๆ ในโรงเรียนสังกัด
นักเรียน
เทศบาลทั้ง 11 แหํง เชํนวัน
-เพื่อสํงเสริมให๎นักเรียนครู พํอ วันแมํ และวันสาคัญทาง
และผู๎ปกครองมีสํวน
ศาสนา ฯลฯ
รํวมกับกิจกรรมของชุมชน
เพื่อให๎นักเรียนทุกคนมี
จัดกิจกรรมโรงเรียนของพํอ
ความสานึกในพระมหา
อาทิ จัดนิทรรศการ จัด
กรุณาธิคุณ มีความ
กิจกรรมการเผยแพรํหลัก
รับผิดชอบ มีอุดมการณ๑ใน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
การปฏิบัติงานอยํางจริงจัง ฯลฯ
และตํอเนื่อง

2561
(บาท)
550,000

2562
(บาท)
550,000

แบบ ผ.02
งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
550,000 550,000

433,000

433,000

433,000

433,000

433,000

334,000

339,000

339,000

339,000

339,000

ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
นักเรียนตํอ
กิจกรรมที่
จัดขึ้น

177,700

177,700

177,700

177,700

177,700

ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
นักเรียนตํอ
การเข๎ารํวม
กิจกรรม

2565
(บาท)
550,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
นักเรียนตํอ
การใช๎
บริการแหลํง
เรียนรู๎ใน
โรงเรียน
ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
นักเรียนตํอ
การเข๎ารํวม
กิจกรรม

โรงเรียนมีแหลํง
เรียนรู๎ที่ตรงกับ
ความต๎องการและ
ความสามารถของ
นักเรียนสามารถ
นาไปใช๎ได๎ใน
ชีวิตประจาวัน
นักเรียนมีวินัย มี
ความรับผิดชอบ
เป็นผู๎นา/เป็นผู๎
ตามที่ดีในสังคมได๎
อยํางมี
ประสิทธิภาพ
เด็กนักเรียนได๎รู๎จัก
วันสาคัญตํางๆและ
มีสํวนรํวมใน
กิจกรรมวันสาคัญ
กับครู ผู๎ปกครอง
และชุมชน
นักเรียนทุกคนมี
ความสานึกใน
พระมหา
กรุณาธิคุณและ
สามารถนาหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช๎ใน
การดาเนิน
ชีวิตประจาวันได๎

โรงเรียนสังกัด
เทศบาล ๑๑ แหํง
ฝ่ายกิจการโรงเรียน
สานักการศึกษา

โรงเรียนสังกัด
เทศบาล ๑๑ แหํง
ฝ่ายกิจการโรงเรียน
สานักการศึกษา
โรงเรียนสังกัด
เทศบาล 11 แหํง
ฝ่ายกิจการโรงเรียน
สานักการศึกษา
โรงเรียนสังกัด
เทศบาล ๑๑ แหํง
ฝ่ายกิจการโรงเรียน
สานักการศึกษา

-3/202ที่

โครงการ

50 สํงเสริมการเรียนรู๎
นอกสถานที่ของ
นักเรียน
(สนับสนุน
คําใช๎จํายในการ
บริหาร
สถานศึกษา)
51 อนุรักษ๑สํงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญา
ท๎องถิ่น
(สนับสนุน
คําใช๎จํายในการ
บริหาร
สถานศึกษา)
52 โรงเรียนสํงเสริม
การสอนภูมิ
ปัญญาท๎องถิ่น
(สนับสนุน
คําใช๎จํายในการ
บริหารสถานศึกษา
)
53 พัฒนาหลักสูตร
ท๎องถิ่น
(สนับสนุน
คําใช๎จํายในการ
บริหาร
สถานศึกษา)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
509,360

2562
(บาท)
509,360

แบบ ผ.02
งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
509,360 509,360

2565
(บาท)
509,360

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
นักเรียนตํอ
การเข๎ารํวม
กิจกรรม

เด็กได๎รับการ
เสริมสร๎างทักษะ
ความรู๎และ
ประสบการณ๑
ใหมํๆ

โรงเรียนสังกัด
เทศบาล11 แหํง
ฝ่ายกิจการโรงเรียน
สานักการศึกษา

เพื่อให๎เด็กได๎เพิ่มพูน
ความรู๎จากประสบการณ๑ที่
ได๎รับจริงจากแหลํงเรียนรู๎
ภายนอกสถานศึกษา

จัดกิจกรรมสํงเสริมการ
เรียนรู๎นอกสถานที่แกํ
นักเรียนในโรงเรียนสังกัด
เทศบาลฯ จานวนประมาณ
400 คน

เพื่ออนุรักษ๑
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท๎องถิ่นให๎คงอยูํ
ตลอดไป

จัดกิจกรรมอนุรักษ๑และ
สํงเสริมวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท๎องถิ่นในโรงเรียน
สังกัดเทศบาลทั้ง 11 แหํง

144,000

144,000

144,000

144,000

144,000

ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
นักเรียนตํอ
การเข๎ารํวม
กิจกรรม

ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญา
ท๎องถิ่นได๎รับการ
อนุรักษ๑ให๎คงอยูํ
ตลอดไป

-โรงเรียนในสังกัด
เทศบาล11 แหํง
-งานการศึกษา
ปฐมวัย
(ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก)
ฝ่ายกิจการโรงเรียน
สานักการศึกษา

เพื่อสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนหลักสูตร
ท๎องถิ่น

จัดการเรียนการสอน
หลักสูตรภูมิปัญญาท๎องถิ่น
ภายในโรงเรียน

20,000

20,000

20,000

20,000

10,000

นักเรียนสามารถ
นาความรู๎ที่ได๎ไป
ประกอบอาชีพได๎

ร.ร.ชุมชนเทศบาล
วัดศรีดอนไชย
ฝ่ายกิจการโรงเรียน
สานักการศึกษา

- เพื่อสํงเสริมให๎นักเรียน
อนุรักษ๑ภูมิปัญญาท๎องถิ่น
ของตนเอง
- เพื่อให๎โรงเรียนสังกัด
เทศบาลได๎จัดทาและ
พัฒนาหลักสูตรท๎องถิ่นให๎
สมบูรณ๑ยิ่งขึ้น

พัฒนาและจัดทาหลักสูตร
ท๎องถิ่น รวมถึงให๎การ
สนับสนุนการทาผลิตภัณฑ๑
ท๎องถิ่นตํางๆ ของโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาล

75,000

82,000

82,000

82,000

82,000

ร๎อยละความ
พึงพอใจตํอ
การจัดการ
เรียนการ
สอนใน
โรงเรียน
ร๎อยละความ
พึงพอใจตํอ
การจัดการ
เรียนการ
สอนใน
โรงเรียน

โรงเรียนมีหลักสูตร โรงเรียนสังกัด
ท๎องถิ่นเพื่อใช๎ในการ เทศบาล11 แหํง
เรียนการสอน
ฝ่ายกิจการโรงเรียน
สานักการศึกษา

-3/203ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

54 บารุงรักษาระบบ เพื่อบารุงรักษาระบบ
อิเล็กทรอนิกส๑
อิเล็กทรอนิกส๑พร๎อมคลัง
พร๎อมคลังข๎อสอบ ข๎อสอบในการจัดการเรียน
การสอนเพื่อวิเคราะห๑
ศักยภาพของโรงเรียน
สังกัดเทศบาลฯ
55 เชําสถานที่ในการ
ติดตั้ง Server
โปรแกรมการ
จัดการเรียนการ
สอนเพื่อวิเคราะห๑
ข๎อสอบ

เพื่อให๎ระบบ
อิเลคทรอนิคส๑พร๎อมคลัง
ข๎อสอบที่อยูํใน Server มี
ความปลอดภัย สามารถ
เชื่อมตํอโครงขําย
อินเตอร๑เน็ตความเร็วสูง มี
ความเสถียร สามารถ
รองรับการใช๎ระบบของ
พนักงานครูเทศบาล
นักเรียนสังกัดเทศบาลได๎

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จ๎างเหมาเอกชนบารุงรักษา
ระบบอิเล็กทรอนิกส๑พร๎อม
คลังข๎อสอบในการจัดการ
เรียนการสอนเพื่อวิเคราะห๑
ศักยภาพของสถานศึกษาใน
สังกัดเทศบาลฯ ทั้ง 1๑ แหํง
และสานักการศึกษา
ดาเนินการเชําสถานที่ในการ
ติดตั้ง Server โปรแกรมการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อ
วิเคราะห๑ข๎อสอบ

2561
(บาท)
300,000

2562
(บาท)
300,000

50,000

50,000

แบบ ผ.02
งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
300,000 300,000

50,000

50,000

2565
(บาท)
300,000

50,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ระบบ
อิเล็กทรอนิกส๑
พร๎อมคลัง
ข๎อสอบฯ
ทางานได๎
100%

โรงเรียนสังกัด
เทศบาลฯ ได๎รับ
การบารุงรักษา
โปรแกรมของ
ระบบฯ

ฝ่ายวิชาการ
สานักการศึกษา

ระบบ
อิเล็กทรอนิกส๑
พร๎อมคลัง
ข๎อสอบฯ
ทางานได๎
100%

ระบบ
ฝ่ายวิชาการ
อิเลคทรอนิคส๑
สานักการศึกษา
พร๎อมคลังข๎อสอบ
ของหนํวยงาน
สังกัดเทศบาลฯ
มีความปลอดภัย
สามารถเชื่อมตํอ
โครงขําย
อินเตอร๑เน็ต
ความเร็วสูง มี
ความเสถียร
สามารถรองรับ
การใช๎ระบบของ
พนักงานครู
เทศบาล นักเรียน
สังกัดเทศบาลได๎
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56 พัฒนาการเรียนรู๎
เทคโนโลยี
สารสนเทศของ
นักเรียน
(สนับสนุน
คําใช๎จํายในการ
บริหาร
สถานศึกษา)
57 อินเตอร๑เน็ต
โรงเรียน
(สนับสนุน
คําใช๎จํายในการ
บริหาร
สถานศึกษา)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
211,700

2562
(บาท)
220,000

แบบ ผ.02
งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
220,000 220,000

2565
(บาท)
220,000

เพื่อสํงเสริมให๎นักเรียน
ได๎รับความรู๎ด๎านวิชาการ
จากการใช๎เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
คอมพิวเตอร๑ในการ
แสวงหาความรู๎

จัดกิจกรรมและอบรมให๎
ความรู๎เกี่ยวกับการสืบค๎น
ข๎อมูล การจัดทาเว็บไซต๑
และออกแบบสื่อเทคโนโลยี
สํงเสริมการจัดอบรมวิชาการ
ด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และคอมพิวเตอร๑ (ICT)

-เพื่อให๎นักเรียนสามารถ
ค๎นคว๎าหาความรู๎จาก
แหลํงเรียนรู๎ที่ทันสมัย
-เพื่อให๎โรงเรียนฯ
มีระบบอินเตอร๑เน็ตที่มี
ประสิทธิภาพสาหรับให๎
นักเรียนได๎ไช๎เรียนรู๎

เชื่อมตํออินเตอร๑เน็ต
ความเร็วสูงให๎แกํโรงเรียน
สังกัดเทศบาล จานวน 11
แหํง

184,800

184,800

184,800

184,800

184,800

จัดอบรมให๎ความรู๎เรื่องการ
บริการสืบค๎นข๎อมูลทาง
อินเตอร๑เน็ต จัดทาและ
ออกแบบสื่อด๎วย
คอมพิวเตอร๑แกํนักเรียน

10,000

10,000

10,000

10,000

5,200

58 บริการสารสนเทศ เพื่อให๎นักเรียนมีทักษะใน
IT
การใช๎คอมพิวเตอร๑และ
(สนับสนุน
สารสนเทศ
คําใช๎จํายในการ
บริหาร
สถานศึกษา)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผู๎เข๎ารับการ
อบรมมี
ความรู๎ความ
เข๎าใจ
เพิ่มขึ้น

นักเรียนมีความรู๎
ด๎านวิชาการและ
สามารถนาความรู๎
นั้นไปประยุกต๑ใช๎
ในสถานการณ๑
ตํางๆในชีวิตจริง
ได๎อยํางเหมาะสม

โรงเรียนสังกัด
เทศบาล11 แหํง
ฝ่ายกิจการโรงเรียน
สานักการศึกษา

-มีระบบ
อินเตอร๑เน็ตที่มี
ประสิทธิภาพ
สาหรับให๎นักเรียน
ได๎ไช๎เรียนรู๎
-นักเรียนมีแหลํง
เรียนรู๎ที่ทันสมัย
และทันตํอ
เหตุการณ๑
ผู๎เข๎ารับการ นักเรียนมีทักษะ
อบรมมี
การใช๎
ความรู๎ความ คอมพิวเตอร๑อยําง
เข๎าใจ
ถูกต๎องและ
เพิ่มขึ้น
สร๎างสรรค๑

โรงเรียนสังกัด
เทศบาล๑๑ แหํง
ฝ่ายกิจการโรงเรียน
สานักการศึกษา

ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
นักเรียนตํอ
ระบบ
อินเตอร๑เน็ต
ในโรงเรียนฯ

ร.ร.ท.หมื่นเงินกอง
ฝ่ายกิจการโรงเรียน
สานักการศึกษา
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59 ตรวจระดับและ
ประเภทของการ
บกพรํองการ
เรียนรู๎ของ
นักเรียน
(สนับสนุน
คําใช๎จํายในการ
บริหารสถานศึกษา)

เพื่อนานักเรียนที่มีปัญหา
ด๎านการเรียนรู๎และ
พฤติกรรมที่แสดงออกเข๎า
รับการตรวจจากสถาบัน
ด๎านการแพทย๑เฉพาะทาง

60 คําอาหารกลางวัน
ของสถานศึกษา
ในสังกัดเทศบาล
นครเชียงใหมํ
(สนับสนุน
คําใช๎จํายในการ
บริหารสถานศึกษา)
61 อุดหนุนคําอาหาร
กลางวันสาหรับ
นักเรียนระดับ
กํอนวัยเรียนและ
ระดับประถมศึกษา
ให๎แกํโรงเรียน
สังกัด สพฐ. และ
โรงเรียนสังกัด
กองกากับการ
ตารวจตระเวน
ชายแดนที่ 33

เพื่อสนับสนุนคําอาหาร
กลางวันให๎แกํโรงเรียน
สังกัดเทศบาลฯ และศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ

เพื่ออุดหนุนเงินคําอาหาร
กลางวันสาหรับนักเรียน
ระดับกํอนวัยเรียนและ
ระดับประถมศึกษาให๎แกํ
โรงเรียนสังกัด สพฐ. 8
แหํง และโรงเรียนสังกัด
กองกากับการตารวจ
ตระเวนชายแดนที่ 33

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
นานักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 - 6
ที่มีปัญหาด๎านการเรียนรู๎และ
พฤติกรรมซึ่งผํานการตรวจ
เบื้องต๎นจากครู เข๎ารับการ
ตรวจระดับและประเภทของ
การบกพรํองจากสถาบันด๎าน
การแพทย๑เฉพาะทางตรวจ

2561
(บาท)
5,000

2562
(บาท)
5,000

แบบ ผ.02
งบประมาณ
2563
(บาท)
5,000

2564
(บาท)
5,000

2565
(บาท)
3,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

-โรงเรียนสามารถ
จัดกลุํมนักเรียนที่
มีความบกพรํอง
การเรียนรู๎
-โรงเรียนสามารถ
วางแผนและแนะ
แนวการศึกษาตํอ
ให๎กับนักเรียนที่มี
ความบกพรํอง
การเรียนรู๎ได๎อยําง
ถูกต๎อง
สนับสนุนคําอาหารกลางวัน ๑3,668,000 ๑3,668,000 ๑3,668,000 ๑3,668,000 ๑3,668,000 ร๎อยละความ เด็กนักเรียนมี
ให๎แกํโรงเรียนสังกัดเทศบาล
พึงพอใจของ สุขภาพอนามัย
ฯ จานวน 11 แหํง และศูนย๑
นักเรียนตํอ
สมบูรณ๑และ
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ
อาหาร
แข็งแรง
จานวน 1 แหํง
กลางวันของ
โรงเรียนฯ
-โรงเรียนสังกัด สพฐ. 8 แหํง
-โรงเรียนสังกัดกองกากับ
การตารวจตระเวนชายแดน
ที่ ๓๓

จานวน
นักเรียน
ที่ตรวจพบ
ความ
บกพรํอง
การเรียนรู๎

48,740,000 48,740,000 48,740,000 48,740,000 48,740,000 ร๎อยละ
ความสาเร็จ
ของการ
ดาเนินการ
อุดหนุนเงิน
คําอาหาร
กลางวัน
ตามเกณฑ๑ที่
กาหนด

เด็กนักเรียนได๎รับ
อาหารกลางวัน
เพียงพอถูกหลัก
อนามัย มีสุขภาพ
สมบูรณ๑ แข็งแรง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
รร.ท.หมื่นเงินกอง
ฝ่ายกิจการโรงเรียน
สานักการศึกษา

-โรงเรียนสังกัด
เทศบาล ๑๑ แหํง
-งานการศึกษา
ปฐมวัย
(ศูนย๑พัฒนาเด็เกล็กฯ)
ฝ่ายกิจการโรงเรียน
สานักการศึกษา
ฝ่ายการเงินฯ
สานักการศึกษา
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ที่

โครงการ

62 จัดหาอาหารเสริม
(นม) สาหรับ
นักเรียนระดับ
กํอนวัยเรียนและ
ระดับประถมศึกษา
ให๎แกํโรงเรียน
สังกัดเทศบาล
นครเชียงใหมํ ,
โรงเรียนสังกัด
สพฐ. , โรงเรียน
สังกัดกรมสามัญ
ศึกษา และศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลนคร
เชียงใหมํ

วัตถุประสงค์
เพื่อจัดหาอาหารเสริม
(นม) สาหรับนักเรียน
ระดับกํอนวัยเรียนและ
ระดับประถมศึกษาให๎แกํ
โรงเรียน ดังนี้
-โรงเรียนสังกัดเทศบาล
นครเชียงใหมํ 11 แหํง
-โรงเรียนสังกัด สพฐ. 8
แหํง
-โรงเรียนสังกัดกรมสามัญ
ศึกษา 3 แหํง
-ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลนครเชียงใหมํ 1
แหํง

แบบ ผ.02
งบประมาณ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
2561
2562
2563
2564
2565
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
จัดหาอาหารเสริม (นม)
25,657,700 25,657,700 25,657,700 25,657,700 25,657,700 ร๎อยละ
สาหรับนักเรียนระดับกํอนวัย
ความสาเร็จ
เรียนและระดับประถมศึกษา
ในการจัดหา
ดังนี้
อาหารเสริม
-โรงเรียนสังกัดเทศบาล
(นม) ตาม
นครเชียงใหมํ 11 แหํง 260 วัน
หลักเกณฑ๑ที่
จานวนประมาณ 3,507 คน
กาหนด
-โรงเรียนสังกัด สพฐ. 8 แหํง
260 วัน จานวนประมาณ
5,734 คน
-โรงเรียนสังกัดกรมสามัญ
ศึกษา 3 แหํง 280 วัน
จานวนประมาณ 612 คน
-ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
นครเชียงใหมํ 280 วัน
จานวนประมาณ 149 คน

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
-นักเรียนระดับ
กํอนวัยเรียนและ
ระดับ
ประถมศึกษามี
รํางกายแข็งแรง
สมบูรณ๑ และมี
พัฒนาการตามวัย
อยํางเหมาะสม
-การจัดหาอาหาร
เสริม (นม)เป็นไป
ตามหลักเกณฑ๑ที่
กาหนด

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
ฝ่ายการเงินฯ
สานักการศึกษา
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เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

63 จัดหาหนังสือ
เรียน
(สนับสนุน
คําใช๎จํายในการ
บริหาร
สถานศึกษา)

เพื่อให๎นักเรียนมีหนังสือ
เรียนและแบบฝึกหัดทุก
ระดับชั้น

จัดซื้อหนังสือเรียนรายวิชา
พื้นฐานตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐานพุทธศักราช 2551
และหนังสือแบบฝึกหัด
เฉพาะรายวิชาพื้นฐานที่
กระทรวงศึกษาธิการกาหนด

64 คําอุปกรณ๑การ
เรียน
(สนับสนุน
คําใช๎จํายในการ
บริหาร
สถานศึกษา)

เพื่อให๎นักเรียนมีอุปกรณ๑
การเรียนทุกระดับชั้น

จัดสรรเงินอุดหนุนให๎แกํ
นักเรียน หรือผู๎ปกครอง เพื่อ
นาไปซื้ออุปกรณ๑การเรียนที่
จาเป็น เชํน สมุด ปากกา
ดินสอ ยางลบ เครื่องมือ
เรขาคณิต กระดาษ สีเทียน
กระเป๋านักเรียน ฯลฯ

65 คําเครื่องแบบ
นักเรียน
(สนับสนุน
คําใช๎จํายในการ
บริหาร
สถานศึกษา)

เพื่อให๎นักเรียนมี
เครื่องแบบนักเรียนในทุก
ระดับชั้น

จัดสรรเงินอุดหนุนให๎แกํ
นักเรียน หรือผู๎ปกครอง
เพื่อนาไปซื้อเครื่องแบบ
นักเรียน เข็มขัด รองเท๎า ถุง
เท๎า ชุดลูกเสือ-เนตรนารี ชุด
กีฬา ฯลฯ

แบบ ผ.02

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
2561
2562
2563
2564
2565
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2,159,470 2,185,870 2,185,870 2,185,870 2,185,870 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
นักเรียนตํอ
หนังสือเรียน
และ
แบบฝึกหัดที่
ใช๎ในการ
เรียน
1,321,270 1,347,670 1,347,670 1,347,670 1,347,670 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
นักเรียนตํอ
อุปกรณ๑
การเรียนที่
ได๎รับการ
สนับสนุน

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
นักเรียนมีหนังสือ
เรียนและ
แบบฝึกหัดทุก
ระดับชั้น เอื้อตํอ
การพัฒนา
คุณภาพผู๎เรียน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-โรงเรียน
สังกัดเทศบาล
11 แหํง
-งานการศึกษา
ปฐมวัย
(ศูนย๑พัฒนาเด็เกล็กฯ)
ฝ่ายกิจการโรงเรียน
สานักการศึกษา
นักเรียนมีอุปกรณ๑ -โรงเรียน
การเรียนทุก
สังกัดเทศบาล
ระดับชั้น เอื้อตํอ
11 แหํง
การพัฒนา
-งานการศึกษา
คุณภาพผู๎เรียน
ปฐมวัย
(ศูนย๑พัฒนาเด็เกล็กฯ)
ฝ่ายกิจการโรงเรียน
สานักการศึกษา
1,363,820 1,403,420 1,403,420 1,403,420 1,403,420 ร๎อยละความ นักเรียนมี
-โรงเรียน
พึงพอใจของ เครื่องแบบ
สังกัดเทศบาล
นักเรียนตํอ นักเรียนเพียงพอ 11 แหํง
เครื่องแบบ
-งานการศึกษา
นักเรียนที่
ปฐมวัย
ได๎รับการ
(ศูนย๑พัฒนาเด็เกล็กฯ)
สนับสนุน
ฝ่ายกิจการโรงเรียน
สานักการศึกษา
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เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

66 คําปัจจัยพื้นฐาน
สาหรับนักเรียน
ยากจน
(สนับสนุน
คําใช๎จํายในการ
บริหาร
สถานศึกษา)

เพื่อสนับสนุนเงินคํา
ปัจจัยพื้นฐานสาหรับ
นักเรียนยากจนใน
โรงเรียนสังกัดเทศบาล
นครเชียงใหมํ

สนับสนุนเงินคํา
ปัจจัยพื้นฐานสาหรับ
นักเรียนยากจนในโรงเรียน
สังกัดเทศบาลฯ
จานวน 11 แหํง

67 สํงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของ
นักเรียน
(สนับสนุน
คําใช๎จํายในการ
บริหาร
สถานศึกษา)
68 ป้องกันการทุจริต
ปลูกจิตสานึกใน
สถานศึกษา
(สนับสนุน
คําใช๎จํายในการ
บริหาร
สถานศึกษา)

เพื่อปลูกฝังให๎นักเรียนมี
ความรู๎คูํคุณธรรม
จริยธรรม และมีคํานิยมที่
พึงประสงค๑

จัดกิจกรรมสํงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม เข๎าคํายคุณธรรม
แกํนักเรียนในโรงเรียนสังกัด
เทศบาลฯ

- เพื่อสร๎างจิตสานึกในการ จัดอบรม/จัดกิจกรรมเพื่อ
ป้องกันทุจริตคอรัปชั่น
สร๎างจิตสานึกในการป้องกัน
ให๎แกํนักเรียน
การทุจริต

แบบ ผ.02

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
2561
2562
2563
2564
2565
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,271,200 1,271,200 1,271,200 1,271,200 1,271,200 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
นักเรียน
ยากจนตํอ
คําปัจจัย
พื้นฐานที่
ได๎รับการ
สนับสนุน
426,000 426,000 426,000 426,000 426,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
นักเรียนตํอ
การเข๎ารํวม
กิจกรรม
139,000

150,000

150,000

150,000

150,000

-ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
นักเรียนตํอ
การเข๎ารํวม
กิจกรรม
-ผู๎เข๎ารับการ
อบรมมีความรู๎
ความเข๎าใจ
เพิ่มขึ้น

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

นักเรียนยากจนที่
ผู๎ปกครองมีรายได๎
ตํอครัวเรือนไมํ
เกิน 40,000
บาท/ปี ได๎รับ
ความชํวยเหลือ

โรงเรียนสังกัด
เทศบาล 11 แหํง
ฝ่ายกิจการโรงเรียน
สานักการศึกษา

นักเรียนเป็นผู๎มี
ความรู๎คูํคุณธรรม
และมีคํานิยมที่พึง
ประสงค๑

โรงเรียนสังกัด
เทศบาล 11 แหํง
ฝ่ายกิจการโรงเรียน
สานักการศึกษา

นักเรียนมี
จิตสานึกในการ
ป้องกันการทุจริต
คอรัปชั่นและ
นาไปใช๎ใน
ชีวิตประจาวัน

โรงเรียนสังกัด
เทศบาล 11 แหํง
ฝ่ายกิจการโรงเรียน
สานักการศึกษา

-3/209ที่

โครงการ

69

จัดงานวันครู

70

พัฒนาบุคลากร
ด๎านการศึกษา

วัตถุประสงค์
-เพื่อคัดเลือกผู๎บริหาร
สถานศึกษาและครูเป็น
ตัวแทนเข๎ารํวมการ
คัดเลือกในระดับจังหวัด
และระดับประเทศ
-เพื่อเชิดชูเกียรติครูที่
ได๎รับรางวัลครูดีเดํนและ
ผู๎บริหารสถานศึกษาดีเดํน
-เพื่อให๎ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได๎ระลึกถึง
พระคุณบูรพาจารย๑
-เพื่อเพิ่มศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ของโรงเรียนสังกัด
เทศบาลฯ ให๎เป็นไปตาม
มาตรฐานวิชาชีพครู
เพื่อพัฒนาและเพิ่มพูน
ความรู๎คูํคุณธรรมและ
สามารถนามาพัฒนา
การศึกษาได๎อยํางมี
คุณภาพ สามารถ
ดารงชีวิตในสังคมได๎อยําง
มีความสุข

2561
(บาท)
๑9๐,000

2562
(บาท)
๑9๐,000

แบบ ผ.02
งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
๑9๐,000 ๑9๐,000

อบรมให๎ความรู๎ด๎านการศึแกํ
กษา 800,000
ผู๎บริหารเทศบาลฯ ผู๎บริหาร
สถานศึกษา พนักงานเทศบาลฯ
และลูกจ๎าง พนักงานครู
เทศบาลฯ บุคลากรสานัก
การศึกษา และบุคลากรที่
เกี่ยวข๎อง

800,000

800,000

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
-คัดเลือกครูดีเดํน และ
ผู๎บริหารสถานศึกษาดีเดํน
ของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครเชียงใหมํ
-จัดพิธีไหว๎ครูในวันครู
-จัดกิจกรรมสร๎าง
ความสัมพันธ๑ในคณะครู
-จัดนิทรรศการการจัด
การศึกษา

800,000

2565
(บาท)
๑9๐,000

800,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
บุคลากรทาง
การศึกษา
ตํอการ
ดาเนิน
กิจกรรมตาม
โครงการ

ครูและผู๎บริหาร
สถานศึกษาเกิด
ขวัญและกาลังใจ
ในการปฏิบัติ
หน๎าที่

งานโรงเรียน
ฝ่ายกิจการโรงเรียน
สานักการศึกษา

ผู๎เข๎ารับการ
อบรมมีความรู๎
ความเข๎าใจ
เพิ่มขึ้น

บุคลากรผู๎เข๎ารํวม ฝ่ายแผนงานฯ
โครงการได๎รับการ สานักการศึกษา
พัฒนาและสามารถ
นาความรู๎ที่ได๎รับ
มาพัฒนาตนเอง
พัฒนาการศึกษา
อยํางมีคุณภาพ

-3/210-

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

71 พัฒนาข๎าราชการ
ครู
(สนับสนุน
คําใช๎จํายในการ
บริหาร
สถานศึกษา)

เพื่อพัฒนาความก๎าวหน๎า
ทางด๎านวิชาชีพให๎กับ
พนักงานครูภายใน
โรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ
ทั้ง 11 แหํง

สนับสนุนงบประมาณให๎กับ
โรงเรียนในการจัดสํงครูเข๎า
รํวมการอบรมเพื่อพัฒนา
ความก๎าวหน๎าทางด๎าน
วิชาชีพให๎กับพนักงานครู
ภายในโรงเรียนสังกัด
เทศบาลฯ ทั้ง 11 แหํง

72 กิจกรรมพัฒนา
ผู๎เรียน
(สนับสนุน
คําใช๎จํายในการ
บริหาร
สถานศึกษา)

เพื่อพัฒนาทักษะเด็ก
ปฐมวัยของศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กให๎มีศักยภาพ
เรียนรู๎สิ่งแปลกใหมํและ
เรียนรู๎จากการลงมือ
ปฏิบัติจริงตามทักษะการ
เรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21

จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะทั้ง
ภาคความรู๎และปฏิบัติ ดังนี้
-จัดกิจกรรมพัฒนาสมองด๎วย
กระบวนการเรียนรู๎แบบ
Maker Space
-จัดกิจกรรมกระบวนการ
เรียนรู๎แบบ Project Base
Learning (PBL) 1 โครงงาน
1 ห๎องเรียน

แบบ ผ.02
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
2561
2562
2563
2564
2565
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,484,000 1,484,000 1,484,000 1,484,000 1,484,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
บุคลากรตํอ
การเข๎ารํวม
การอบรม

-

32,250

60,000

60,000

60,000

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

พนักงานครูมี
เจตคติที่ดีตํอการ
ปฏิบัติหน๎าที่และ
มีความคิดริเริ่ม
สร๎างสรรค๑ และ
ได๎รับการสํงเสริม
และพัฒนาศักยภาพ
ในด๎านการจัดการ
เรียนการสอน
อยํางมีคุณภาพ
ร๎อยละของ เด็กเล็กของศูนย๑
เด็กเล็กที่เข๎า พัฒนาเด็กเล็กมี
รํวมกิจกรรม พัฒนาการด๎าน
ตามโครงการ รํางกาย อารมณ๑
มีทักษะการ จิตใจ สังคม และ
เรียนรู๎ตาม สติปัญญาที่ดีขึ้น
ศตวรรษที่
พร๎อมทั้งประยุกต๑ใช๎
21
ในชีวิตประจาวัน
ได๎ มีความกล๎าคิด
กล๎าแสดงออก
อยํางสร๎างสรรค๑
ตามทักษะใน
ศตวรรษที่ 21

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
โรงเรียนสังกัด
เทศบาล ๑๑ แหํง
ฝ่ายกิจการโรงเรียน
สานักการศึกษา

งานการศึกษา
ปฐมวัย
(ศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็ก)
สานักการศึกษา

-3/211ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

73 จัดซื้อและติดตั้ง
ชุดโปรแกรมระบบ
ปฏิบัติการสาหรับ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด๎าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ DLIT

เพื่อให๎การเรียนการสอน จัดซื้อและติดตั้งชุดโปรแกรม
ห๎องเรียนคุณภาพแหํงการ ระบบปฏิบัติการ
เรียนรู๎ด๎านสื่อเทคโนโลยี จานวน 120 ชุด
สารสนเทศ DLIT สาหรับ
สถานศึกษาในสังกัด
องค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น

74 จัดซื้อและติดตั้ง
ชุดโปรแกรมชํวย
สอนและสร๎าง
เสริมสาหรับ
ห๎องเรียนอัจฉริยะ
(Smart
classroom)

เพื่อพัฒนาระบบการเรียน
การสอนของสถานศึกษา
ในสังกัดโดยใช๎สื่อ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยและ
กระตุ๎นให๎นักเรียนมีความ
กระตือรือร๎นในการเรียน
มากขึ้น

จัดซื้อและติดตั้งชุดโปรแกรม
ชํวยสอนและเสริมสร๎าง
สาหรับห๎องเรียนอัจฉริยะ
(Smart Classroom)
สาหรับห๎องเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5-6
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1-3 และห๎องเรียนพิเศษ
ตํางๆ ในโรงเรียนสังกัด
ทั้ง 11 แหํง จานวน136 ชุด

แบบ ผ.02

2561
(บาท)
52,800
(24 ชุด)

2562
(บาท)
52,800
(24 ชุด)

งบประมาณ
2563
(บาท)
52,800
(24 ชุด)

228,000
(12 ชุด)

-

-

2564
(บาท)
52,800
(24 ชุด)

2565
(บาท)
52,800
(24 ชุด)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
นักเรียนตํอ
การเรียนรู๎
ผํานสื่อ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
DLIT
1,488,000 1,488,000 ร๎อยละความ
(62 ชุด)
(62 ชุด) พึงพอใจของ
นักเรียนตํอ
การเรียนรู๎
ผํานสื่อ
เทคโนโลยี
ในห๎องเรียน
อัจฉริยะ
(Smart
classroom)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

โรงเรียนมีโปรแกรม
สาหรับพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
ด๎านเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLIT
ที่ทันสมัย

-โรงเรียนสังกัด
เทศบาลฯ 11 แหํง
-งานการศึกษา
ปฐมวัย (ศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็ก)
ฝ่ายกิจการโรงเรียน
สานักการศึกษา

นักเรียนได๎รับการ
พัฒนาระบบการ
เรียนการสอนโดย
ใช๎สื่อเทคโนโลยีที่
ทันสมัยและกระตุ๎น
ให๎นักเรียนมีความ
กระตือรือร๎นใน
การเรียนมากขึ้น

โรงเรียนสังกัด
เทศบาลฯ
11 แหํง
ฝ่ายกิจการโรงเรียน
สานักการศึกษา

-3/212ที่

โครงการ

75 จัดซื้อและติดตั้ง
โปรแกรมเสริม
ทักษะการเรียนรู๎
คณิตศาสตร๑

76 จัดซื้อแบบเรียน
เสริมทักษะ
ภาษาจีน

วัตถุประสงค์
-เพื่อสร๎างโอกาสให๎แกํ
นักเรียนในการศึกษา
พัฒนาทักษะด๎าน
คณิตศาสตร๑ผํานระบบ
เครือขํายอินเตอร๑เน็ตด๎วย
ตนเอง
-เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ทักษะนักเรียนด๎าน
คณิตศาสตร๑
-เพื่อให๎สถานศึกษาใน
สังกัดเทศบาลฯ มีสื่อการ
เรียนการสอนด๎าน
คณิตศาสตร๑ที่ทันสมัย
ด๎วยเทคโนโลยี
-เพื่อให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎
ภาษาจีนเป็นภาษาที่ 3
-เพื่อสร๎างทางเลือกทาง
การศึกษาและพัฒนา
ศักยภาพทักษะนักเรียน
ด๎านภาษาจีนให๎มีคุณภาพ
-เพื่อให๎นักเรียนสามารถ
ประยุกต๑ภาษาจีนใช๎ใน
ชีวิตประจาวัน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดซื้อและติดตั้งโปรแกรม
เสริมทักษะการเรียนรู๎
คณิตศาสตร๑สาหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
-ร.ร.ท.วัดทําสะต๐อย
-ร.ร.ท.วัดเชียงยืน
-ร.ร.ท.วัดกูํคา

จัดซื้อแบบเรียนเสริมทักษะ
ภาษาจีนสาหรับนักเรียน
ให๎แกํนักเรียนในโรงเรียน
-ร.ร.ท.วัดทําสะต๐อย
-ร.ร.ท.วัดเชียงยืน
-ร.ร.ท.วัดกูํคา

2561
(บาท)
1,860,300

2562
(บาท)
-

420,000

420,000

แบบ ผ.02
งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
-

420,000

420,000

2565
(บาท)
-

420,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
นักเรียนตํอ
การเรียนรู๎
ผําน
โปรแกรม
เสริมทักษะ
การเรียนรู๎
คณิตศาสตร๑

นักเรียนได๎เรียนรู๎ ฝ่ายวิชาการ
ด๎วยตนเองและมี สานักการศึกษา
พัฒนาทักษะด๎าน
คณิตศาสตร๑ที่ดี
ขึ้น โดยผํานสื่อ
การเรียนการสอน
ที่ทันสมัยบน
เครือขําย

ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
นักเรียนตํอ
แบบเรียน
เสริมทักษะ
ภาษาจีน

นักเรียนมีทักษะ
ภาษาจีนเป็น
ภาษาที่ 3 และ
สามารถ
ประยุกต๑ใช๎ใน
ชีวิตประจาวัน

ฝ่ายวิชาการ
สานักการศึกษา

-3/213ที่

โครงการ

77 พัฒนา
ภาษาอังกฤษ
สาหรับเด็ก
ปฐมวัย

วัตถุประสงค์
-เพื่อพัฒนาความรู๎และ
ทักษะการเรียนรู๎ด๎วย
วิธีการทั้ง 4 ด๎าน คือ ฟัง
พูด อําน เขียน
ภาษาอังกฤษของเด็กเล็ก
-เพื่อพัฒนาการเรียนรู๎
ภาษาอังกฤษของเด็กเล็ก
และผสมผสานทั้งการร๎อง
เพลง การอําน การเลํน
และการลงมือทา
-เพื่อพัฒนาเด็กเล็กให๎มี
จินตนาการเรียนรู๎
ความคิดเชิงสร๎างสรรค๑
และการเรียนรู๎รํวมกันผําน
การทากิจกรรม ชุดสื่อ
และอุปกรณ๑การเรียนรู๎
แบบอิเล็คทรอนิกส๑

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดกิจกรรมตํางๆ เพื่อ
สํงเสริมพัฒนาการด๎าน
ภาษาอังกฤษแกํเด็กปฐมวัย
ในสถานศึกษาสังกัด
เทศบาลฯ ทั้ง 12 แหํง

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

แบบ ผ.02
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
2563
2564
2565
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,668,000 1,668,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ผู๎ปกครอง
ตํอกิจกรรม
การพัฒนา
ภาษาอังกฤษ
สาหรับเด็ก
ปฐมวัย

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
-เด็กปฐมวัยมี
พัฒนาการความรู๎
และทักษะการ
เรียนรู๎ด๎วยวิธีการ
ทั้ง 4 ด๎าน คือ ฟัง
พูด อําน เขียน
ทางภาษาอังกฤษ
เพิ่มขึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานการศึกษา
ปฐมวัย
ฝ่ายกิจการ
โรงเรียน
สานักการศึกษา

-3/214โครงการ
78 การสํงเสริมการ
จัดกระบวนการ
เรียนการสอนตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
79 คําใช๎จํายในการ
จัดกิจกรรมของ
ศูนย๑การเรียนรู๎
การทํองเที่ยวใน
สถานศึกษา
80 สํงเสริมการเรียน
การสอนด๎าน
ศิลปวัฒนธรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
200,000

2562
(บาท)
-

แบบ ผ.02
งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
-

2565
(บาท)
100,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
นักเรียนตํอ
การดาเนิน
กิจกรรมตาม
โครงการ

นักเรียนมีความรู๎
ความเข๎าใจ
เกี่ยวกับการ
ทํองเที่ยวอยําง
ยั่งยืนและเห็น
คุณคําความสาคัญ
ของการทํองเที่ยว
นักเรียนมีความรู๎
ความเข๎าใจ
เกี่ยวกับการ
ทํองเที่ยวอยําง
ยั่งยืนและเห็น
คุณคําความสาคัญ
ของการทํองเที่ยว
โรงเรียนมีเครื่อง
แตํงกายประเภท
ชุดฟ้อนราเพื่อใช๎
ประกอบการเรียน
การสอน

โรงเรียนเทศบาล
วัดหมื่น
เงินกอง
สานักการศึกษา

เพื่อให๎นักเรียนมีความ
สานึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ มีความ
รับผิดชอบ ตลอดจนมี
อุดมการณ๑สามารถนาไป
ปฏิบัติในชีวิตประจาวัน
อยํางจริงจังและตํอเนื่อง
เพี่อให๎นักเรียนมีความรู๎
ความเข๎าใจเกี่ยวกับการ
ทํองเที่ยวอยํางยั่งยืนและ
เห็นคุณคําความสาคัญ
ของการทํองเที่ยว

จัดกิจกรรมและนิทรรศการ
เผยแพรํตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงใน
โรงเรียนเทศบาลวัดหมื่น
เงินกอง
จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการ
ทํองเที่ยวอยํางยั่งยืนให๎กับ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต๎น
เชํน การอบรมให๎ความรู๎การ
ฝึกทักษะการฟัง พูด การฝึก
นอกสถานที่ ฯลฯ

50,000

-

-

-

-

ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
นักเรียนตํอ
การเข๎ารํวม
กิจกรรมตาม
โครงการ

เพื่อจัดหาเครื่องแตํงกาย
ชุดฟ้อนรา สาหรับใช๎
ประกอบการเรียนการ
สอน

จัดหาวัสดุเครื่องแตํงกาย ชุด
ฟ้อนรา ดังนี้
1.ชุดฟ้อนสาวไหมและฟ้อน
เมือง จานวน 10 ชุด
2.ชุดฟ้อนนพบุรีศรีนครพิงค๑
เชียงใหมํ จานวน 6 ชุด
3..ชุดระบาสุโขทัย จานวน
7 ชุด

-

-

-

62,500

-

ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
นักเรียนตํอ
วัสดุเครื่อง
แตํงกาย
สาหรับใช๎
ประกอบ
การเรียน
การสอน

รร.ท.ศรีดอนไชย
สานักการศึกษา

ร.ร.ท.ศรีดอนไชย
สานักการศึกษา

-3/215ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.02
งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
21,600
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ผู๎ใช๎บริการ
โรงอาหาร

มีเก๎าอี้พลาสติก
เพียงพอตํอการใช๎
งาน และนักเรียน
ได๎รับความสะดวก
สบายมากขึ้น
มีเก๎าอี้พลาสติก
เพียงพอตํอการใช๎
ให๎บริการนักเรียน
ในโรงอาหาร และ
นักเรียนได๎รับ
ความสะดวก
สบายมากขึ้น
โรงเรียนมีอาคาร
เรียน สถานที่
ที่สวยงาม
นําอยูํอยูํในสภาพ
ที่ดี และเอื้อตํอ
การเรียนการสอน
ของโรงเรียน
โรงเรียนมีอาคาร
เรียน สถานที่
ที่สวยงาม
นําอยูํอยูํในสภาพ
ที่ดี และเอื้อตํอ
การเรียนการสอน
ของโรงเรียน

ร.ร.ชุมชนเทศบาล
ฝ่ายกิจการโรงเรียน
วัดศรีดอนไชย
สานักการศึกษา

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

-

-

-

-

11,000

ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ผู๎ใช๎บริการ
โรงอาหาร

ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
นักเรียนตํอ
อาคาร
สถานที่ที่
ได๎รับการ
ปรับปรุง
ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
นักเรียนตํอ
อาคาร
สถานที่ที่
ได๎รับการ
ปรับปรุง

81 จัดหาเก๎าอี้
พลาสติกของ
โรงเรียนชุมชน
เทศบาล
วัดศรีดอนไชย
82 จัดหาเก๎าอี้
พลาสติกของ
งานการศึกษา
ปฐมวัย (ศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็ก)

เพื่อให๎นักเรียนนั่งในโรง
อาหารและทดแทน
ของเดิมที่ชารุด

เก๎าอี้พลาสติกแบบมีพนักพิง
จานวน 120 ตัว

เพื่ออานวยความสะดวก
และให๎บริการแกํนักเรียน
ภายในโรงอาหาร

เก๎าอี้พลาสติก
จานวน 50 ตัว

83 ปูกระเบื้องพื้นชั้น
3,4 อาคารเรียน
1 ของโรงเรียน
เทศบาลวัดทํา
สะต๐อย

เพื่อให๎โรงเรียนมีความ
สะอาด สวยงาม และอยูํ
ในสภาพที่ดีและมีความ
ปลอดภัย เอื้อตํอการ
จัดการเรียนการสอน

ปูกระเบื้องพื้นชั้น 3,4
600,000
อาคารเรียน 1 ของโรงเรียน
เทศบาลวัดทําสะต๐อย
(ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)

-

-

-

-

84 ปรับพื้นสนามด๎วย
แอสฟัลติก
คอนกรีต ของ
โรงเรียนเทศบาล
วัดทําสะต๐อย

เพื่อให๎โรงเรียนมีความ
สะอาด สวยงาม และอยูํ
ในสภาพที่ดีและมีความ
ปลอดภัย เอื้อตํอการ
จัดการเรียนการสอน

ปรับพื้นสนามด๎วยแอสฟัลติก
187,000
คอนกรีต ของโรงเรียน
เทศบาลวัดทําสะต๐อย
(ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)

-

-

-

-

งานการศึกษา
ปฐมวัย
(ศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็ก)
ฝ่ายกิจการโรงเรียน
สานักการศึกษา
ร.ร.ท.วัด
ทําสะต๐อย
ฝ่ายกิจการโรงเรียน
สานักการศึกษา

โรงเรียนเทศบาล
วัดทําสะต๐อย
สานักการศึกษา

-3/216ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
400,000

แบบ ผ.02
งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

85 ทาสีอาคารเรียน
ประถม ของ
โรงเรียนเทศบาล
วัดทําสะต๐อย

เพื่อให๎โรงเรียนมีความ
สะอาด สวยงาม และอยูํ
ในสภาพที่ดีและมีความ
ปลอดภัย เอื้อตํอการ
จัดการเรียนการสอน

ทาสีอาคารเรียนประถม ของ
โรงเรียนเทศบาลวัดทํา
สะต๐อย
(ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)

86 ทาสีอาคารเรียน
อนุบาล ของ
โรงเรียนเทศบาล
วัดทําสะต๐อย

เพื่อให๎โรงเรียนมีความ
สะอาด สวยงาม และอยูํ
ในสภาพที่ดีและมีความ
ปลอดภัย เอื้อตํอการ
จัดการเรียนการสอน

ทาสีอาคารเรียนอนุบาล ของ
โรงเรียนเทศบาลวัดทํา
สะต๐อย
(ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)

-

-

400,000

-

-

87 ทาสีอาคารเรียน
มัธยม ของ
โรงเรียนเทศบาล
วัดทําสะต๐อย

เพื่อให๎โรงเรียนมีความ
สะอาด สวยงาม และอยูํ
ในสภาพที่ดีและมีความ
ปลอดภัย เอื้อตํอการ
จัดการเรียนการสอน

ทาสีอาคารเรียนมัธยม ของ
โรงเรียนเทศบาลวัดทํา
สะต๐อย
(ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)

-

-

-

400,000

-

88 ปรังปรุงใต๎ถุน
อาคารเรียนเป็น
ห๎องวิทยาศาสตร๑
ของโรงเรียน
เทศบาลวัดทํา
สะต๐อย

เพื่อให๎โรงเรียนมีความ
สะอาด สวยงาม และอยูํ
ในสภาพที่ดีและมีความ
ปลอดภัย เอื้อตํอการ
จัดการเรียนการสอน

ปรังปรุงใต๎ถุนอาคารเรียน
133,770
เป็นห๎องวิทยาศาสตร๑ ของ
โรงเรียนเทศบาลวัดทํา
สะต๐อย
(ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)

-

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
นักเรียนตํอ
อาคาร
สถานที่ที่
ได๎รับการ
ปรับปรุง
ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
นักเรียนตํอ
อาคาร
สถานที่ที่
ได๎รับการ
ปรับปรุง
ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
นักเรียนตํอ
อาคาร
สถานที่ที่
ได๎รับการ
ปรับปรุง
ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
นักเรียนตํอ
อาคาร
สถานที่ที่
ได๎รับการ
ปรับปรุง

โรงเรียนมีอาคาร
เรียน สถานที่
ที่สวยงาม
นําอยูํอยูํในสภาพ
ที่ดี และเอื้อตํอ
การเรียนการสอน
ของโรงเรียน
โรงเรียนมีอาคาร
เรียน สถานที่
ที่สวยงาม
นําอยูํอยูํในสภาพ
ที่ดี และเอื้อตํอ
การเรียนการสอน
ของโรงเรียน
โรงเรียนมีอาคาร
เรียน สถานที่
ที่สวยงาม
นําอยูํอยูํในสภาพ
ที่ดี และเอื้อตํอ
การเรียนการสอน
ของโรงเรียน
โรงเรียนมีอาคาร
เรียน สถานที่
ที่สวยงาม
นําอยูํอยูํในสภาพ
ที่ดี และเอื้อตํอ
การเรียนการสอน
ของโรงเรียน

โรงเรียนเทศบาล
วัดทําสะต๐อย
สานักการศึกษา

โรงเรียนเทศบาล
วัดทําสะต๐อย
สานักการศึกษา

โรงเรียนเทศบาล
วัดทําสะต๐อย
สานักการศึกษา

โรงเรียนเทศบาล
วัดทําสะต๐อย
สานักการศึกษา

-3/217ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
500,000

89 ปรับปรุงอาคาร
สถานที่ของ
โรงเรียนเทศบาล
วัดกูํคา

เพื่อให๎โรงเรียนมีความ
สะอาด สวยงาม และอยูํ
ในสภาพที่ดีและมีความ
ปลอดภัย เอื้อตํอการ
จัดการเรียนการสอน

-ปรับปรุงหลังคาอาคารเรียน
คลส. 3 ชั้น อาคารเรียน
เมตตาจิตโต
-ปรับปรุงห๎องปฏิบัติการฝึก
550,000
วิชาชีพระยะสั้น
(ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)

90 ปรับปรุงอาคาร
สถานที่ของ
โรงเรียนเทศบาล
วัดศรีสุพรรณ

เพื่อให๎โรงเรียนมีความ
สะอาด สวยงาม และอยูํ
ในสภาพที่ดีและมีความ
ปลอดภัย เอื้อตํอการ
จัดการเรียนการสอน

ปรับปรุงงานทาสีภายใน
273,000
อาคารเรียน 3
(ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)

91 ปรับปรุงสนาม
เด็กเลํนของ
นักเรียนอนุบาล
ของโรงเรียน
เทศบาลวัดศรี
สุพรรณ

เพื่อให๎มีสภาพแวดล๎อมที่ดี
มีความปลอดภัย และเอื้อ
ตํอการจัดการเรียนการ
สอน

ปรับปรุงสนามเด็กเลํน โดย
การปรับพื้นคอนกรีตและปู
พื้นยางพื้นที่ไมํน๎อยกวํา
118 ตร.ม. พร๎อมราง
ระบายน้าคอนกรีตกว๎าง 10
ซม. ความยาว 25 ม.
(ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)

-

2562
(บาท)
-

แบบ ผ.02
งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

292,000

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
นักเรียนตํอ
อาคาร
สถานที่ที่
ได๎รับการ
ปรับปรุง
ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
นักเรียนตํอ
อาคาร
สถานที่ที่
ได๎รับการ
ปรับปรุง
ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ผู๎ปกครอง
ตํอสนามเด็ก
เลํนที่ได๎รับ
การปรับปรุง

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

โรงเรียนมีอาคาร ร.ร.ท.วัดกูํคา
เรียนที่สวยงามนํา สานักการศึกษา
อยูํ และอยูํใน
สภาพที่ดี

โรงเรียนมีอาคาร
เรียนที่สวยงาม
นําอยูํ และอยูํใน
สภาพที่ดี

ร.ร.ท.วัดศรีสุพรรณ
สานักการศึกษา

โรงเรียนมีพื้น
สนามที่สามารถ
จัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนได๎
อยํางมี
ประสิทธิภาพ

ร.ร.ท.วัด
ศรีสุพรรณ
สานักการศึกษา

-3/218เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

92

ปรับปรุงอาคาร
เรียน 3 ของ
โรงเรียนเทศบาล
วัดศรีสุพรรณ

เพื่อรื้อถอนสํวนที่เป็นรัง
ผึ้งด๎านหน๎าของตัวอาคาร
เรียน 3 และเปลี่ยนเป็น
กรงเหล็กแทน

93

กํอสร๎างอาคารเรียน
ศิลปวัฒนธรรม
ล๎านนาของ
โรงเรียนเทศบาล
วัดศรีสุพรรณ

เพื่อให๎โรงเรียนมีอาคาร
เรียนศิลปวัฒนธรรม
ล๎านนาที่เหมาะสมกับการ
จัดการเรียนการสอน
ศิลปวัฒนธรรมล๎านนาใน
โรงเรียน

กํอสร๎างอาคารเรียน
ศิลปวัฒนธรรมล๎านนาชั้น
เดียว ขนาด 6.00
x13.00 ม.
(ตามแบบแปลนของ
เทศบาล)

94

รื้อถอนและ
กํอสร๎างอาคาร
เรียนทดแทน
อาคารเรียนหลังเดิม
ของโรงเรียน
เทศบาลวัดศรี
สุพรรณ

เพื่อให๎โรงเรียนเทศบาลวัด
ศรีสุพรรณมีความ
ปลอดภัย มี
สภาพแวดล๎อมที่ดี
สวยงาม และเอื้อตํอการ
เรียนรู๎ของนักเรียน

ดาเนินการดังนี้
1. รื้อถอนอาคารเรียน
ค.ส.ล. 2 ชั้น (เหมา)
จานวน 1 หลัง
2. กํอสร๎างอาคารเรียน
ค.ส.ล. 3 ชั้น ขนาด
11.50x20.00 ม.
จานวน 1 หลัง
(ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)

2561
(บาท)
รื้อถอนสํวนที่เป็นรังผึ้งด๎านหน๎า
ของตัวอาคารเรียน 3 และ
เปลี่ยนเป็นกรงเหล็กแทน
(ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ
)

-

2562
(บาท)
192,700

แบบ ผ.02
งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
-

-

936,000

-

-

-

8,000,000
(500,000)

-

-

-

(7,500,000)

-

2565
(บาท)
-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
นักเรียนตํอ
อาคาร
สถานที่ที่
ได๎รับการ
ปรับปรุง
ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
นักเรียนตํอ
อาคารเรียน
ศิลปวัฒนธรรม
ล๎านนา
ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
นักเรียนตํอ
อาคารเรียน

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

โรงเรียนเทศบาล รร.ท.วัด
วัดศรีสุพรรณได๎รับ ศรีสุพรรณ
งบประมาณในการ ฝ่ายกิจการโรงเรียน
ปรับปรุงรื้อถอน สานักการศึกษา
สํวนที่เป็นรังผึ้ง
ด๎านหน๎าของตัว
อาคารเรียน 3
และเปลี่ยนเป็น
กรงเหล็กแทน
โรงเรียนมี
รร.ท.วัด
อาคารเรียน
ศรีสุพรรณ
ศิลปวัฒนธรรม
สานักการศึกษา
ล๎านนาที่เหมาะสม
กับการจัดการ
เรียนการสอน
ศิลปวัฒนธรรม
ล๎านนาในโรงเรียน
โรงเรียนเทศบาล รร.ท.วัด
วัดศรีสุพรรณได๎รับ ศรีสุพรรณ
การรื้อถอนและ
สานักการศึกษา
กํอสร๎างอาคารเรียน
ทดแทนอาคารเรียน
หลังเดิมของโรงเรียน
เทศบาลวัดศรีสุพรรณ
ให๎มีความพร๎อม
สวยงาม และมีความ
ปลอดภัยตลอดถึงมี
สภาพแวดล๎อมที่ดี

-3/219ที่

โครงการ

95 ปรับปรุงอาคาร
สถานที่ของ
โรงเรียนชุมชน
เทศบาลวัด
ศรีดอนไชย
96 กํอสร๎างพื้นลาน
คอนกรีตสนามใต๎
หลังคาและราง
ระบายน้า
ของร.ร.ชุมชน
เทศบาล
วัดศรีดอนไชย
97 ซํอมแซมหลังคา
และฝ้าเพดาน
อาคารปริสุทโธ
ของร.ร.ชุมชน
เทศบาล
วัดศรีดอนไชย
98 ทาสีอาคาร
คุณธรรม 45
ของโรงเรียน
ชุมชนเทศบาลวัด
ศรีดอนไชย

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อให๎โรงเรียนมีความ
สะอาด สวยงาม และอยูํ
ในสภาพที่ดีและมีความ
ปลอดภัย เอื้อตํอการ
จัดการเรียนการสอน

-ปรับปรุงหลังคาและฝ้า
เพดานและทาสีภายในและ
ภายนอกอาคารเรียน
วิสุทธิสังฆการ 4 ชัน้
-ซํอมแซมห๎องน้าอาคาร
คุณธรรม 45
(ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)
เพื่อให๎โรงเรียนมีพื้นสนาม กํอสร๎างพื้นลานคอนกรีต
ที่สามารถจัดกิจกรรมการ เสริมเหล็ก ขัดมัน ขนาด 18
เรียนการสอนได๎อยํางมี
ม. x 45 ม. และรางระบาย
ประสิทธิภาพ
น้าขนาด 0.5 ม.x 64 ม.
(ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)

แบบ ผ.02
งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
-

2561
(บาท)
600,000

2562
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

-

300,000

-

-

-

-

-

500,000

-

-

เพื่อให๎หลังคาและฝ้า
เพดานอาคารปริสุทโธอยูํ
ในสภาพดี ป้องกันน้า
รั่วซึมได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ

ซํอมแซมหลังคาและฝ้า
เพดานอาคารปริสุทโธ
ร.ร.ชุมชนเทศบาล
วัดศรีดอนไชย
(ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)

-

390,000

-

-

-

เพื่อให๎โรงเรียนมีความ
สะอาด สวยงาม และอยูํ
ในสภาพที่ดีและมีความ
ปลอดภัย เอื้อตํอการ
จัดการเรียนการสอน

ทาสีอาคารคุณธรรม 45
(ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)

-

-

-

250,000

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
นักเรียนตํอ
อาคาร
สถานที่ที่
ได๎รับการ
ปรับปรุง
ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
นักเรียนตํอ
อาคารและ
สถานที่ที่
ได๎รับการ
กํอสร๎าง
ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
นักเรียนตํอ
อาคารและ
สถานที่ที่
ได๎รับการ
ซํอมแซม
ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
นักเรียนตํอ
อาคาร
สถานที่ที่
ได๎รับการ
ปรับปรุง

โรงเรียนมีอาคาร
เรียนที่สวยงาม
นําอยูํ และอยูํใน
สภาพที่ดี เอื้อตํอ
การจัดการเรียน
การสอน

ร.ร.ชุมชนเทศบาล
วัดศรีดอนไชย
สานักการศึกษา

โรงเรียนมีสนาม
ที่สวยงาม
อยูํในสภาพที่ดี
เอื้อตํอการจัดการ
เรียนการสอน
และทากิจกรรม
ตํางๆ
หลังคาและฝ้า
เพดานอาคารปริสุ
ทโธอยูํในสภาพดี
ป้องกันน้ารั่วซึม
ได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ

ร.ร.ชุมชนเทศบาล
วัดศรีดอนไชย
สานักการศึกษา

โรงเรียนมีอาคาร
เรียนที่สวยงาม
นําอยูํ และอยูํใน
สภาพที่ดี เอื้อตํอ
การจัดการเรียน
การสอน

ร.ร.ชุมชนเทศบาล
วัดศรีดอนไชย
สานักการศึกษา

ร.ร.ชุมชนเทศบาล
วัดศรีดอนไชย
สานักการศึกษา

-3/220ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.02

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
480,000

2565
(บาท)
-

99 ปรับปรุงห๎อง
ประชุม
กัลปพฤกษ๑ของ
โรงเรียนชุมชน
เทศบาลวัด
ศรีดอนไชย

เพื่อให๎โรงเรียนมีความ
สะอาด สวยงาม และอยูํ
ในสภาพที่ดีและมีความ
ปลอดภัย เอื้อตํอการ
จัดการเรียนการสอน

ปรับปรุงห๎องประชุม
กัลปพฤกษ๑
(ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)

100 ทาสีอาคารเรียนปริ
สุทโธ 3 ชัน้ ของ
โรงเรียนชุมชน
เทศบาลวัด
ศรีดอนไชย

เพื่อให๎โรงเรียนมีความ
สะอาด สวยงาม และอยูํ
ในสภาพที่ดีและมีความ
ปลอดภัย เอื้อตํอการ
จัดการเรียนการสอน

ทาสีอาคารเรียนปริสุทโธ 3 ชัน้
(ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)

-

-

-

200,000

-

101 ปรับปรุงโรง
อาหารของ
โรงเรียนชุมชน
เทศบาลวัด
ศรีดอนไชย

เพื่อให๎โรงเรียนมีความ
สะอาด สวยงาม และอยูํ
ในสภาพที่ดีและมีความ
ปลอดภัย เอื้อตํอการ
จัดการเรียนการสอน

ปรับปรุงโรงอาหารของ
โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัด
ศรีดอนไชย
(ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)

-

-

-

300,000

-

102 ปรับปรุงสนาม
อเนกประสงค๑
ภายในโรงเรียน
ของโรงเรียน
ชุมชนเทศบาลวัด
ศรีดอนไชย

เพื่อให๎โรงเรียนมีความ
สะอาด สวยงาม และอยูํ
ในสภาพที่ดีและมีความ
ปลอดภัย เอื้อตํอการ
จัดการเรียนการสอน

ปรับปรุงสนามอเนกประสงค๑
ภายในโรงเรียน
(ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)

-

-

-

-

350,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
นักเรียนตํอ
อาคาร
สถานที่ที่
ได๎รับการ
ปรับปรุง
ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
นักเรียนตํอ
อาคาร
สถานที่ที่
ได๎รับการ
ปรับปรุง
ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
นักเรียนตํอ
อาคาร
สถานที่ที่
ได๎รับการ
ปรับปรุง
ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
นักเรียนตํอ
อาคาร
สถานที่ที่
ได๎รับการ
ปรับปรุง

โรงเรียนมีอาคาร
เรียนที่สวยงาม
นําอยูํ และอยูํใน
สภาพที่ดี เอื้อตํอ
การจัดการเรียน
การสอน

ร.ร.ชุมชนเทศบาล
วัดศรีดอนไชย
สานักการศึกษา

โรงเรียนมีอาคาร
เรียนที่สวยงาม
นําอยูํ และอยูํใน
สภาพที่ดี เอื้อตํอ
การจัดการเรียน
การสอน

ร.ร.ชุมชนเทศบาล
วัดศรีดอนไชย
สานักการศึกษา

โรงเรียนมีอาคาร
เรียนที่สวยงาม
นําอยูํ และอยูํใน
สภาพที่ดี เอื้อตํอ
การจัดการเรียน
การสอน

ร.ร.ชุมชนเทศบาล
วัดศรีดอนไชย
สานักการศึกษา

โรงเรียนมีอาคาร
เรียนที่สวยงาม
นําอยูํ และอยูํใน
สภาพที่ดี เอื้อตํอ
การจัดการเรียน
การสอน

ร.ร.ชุมชนเทศบาล
วัดศรีดอนไชย
สานักการศึกษา
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โครงการ

วัตถุประสงค์

103 ปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้าทั้ง 3
อาคารของ
โรงเรียนชุมชน
เทศบาลวัด
ศรีดอนไชย

เพื่อให๎โรงเรียนมีความ
สะอาด สวยงาม และอยูํ
ในสภาพที่ดีและมีความ
ปลอดภัย เอื้อตํอการ
จัดการเรียนการสอน

104 ปรับปรุงห๎องน้า
อาคารวิสุทธิสังฆ
การ โรงเรียน
ชุมชนเทศบาลวัด
ศรีดอนไชย

เพื่อแก๎ไขปัญหาน้ารั่วซึม
ไหลลงฝ้าพนังและเพดาน
และให๎มีความสะอาด
สวยงาม ถูกสุขลักษณะ
และปลอดภัย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ปรับปรุงระบบไฟฟ้าทั้ง 3
อาคาร ได๎แกํ
-อาคารวิสุทธิสังฆการ
-อาคารปริสุทโธ
-อาคารคุณธรรม 45
(ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)

ปรับปรุงห๎องน้าอาคาร
วิสุทธิสังฆการ ได๎แกํ เดินทํอ
น้าใหมํ รื้อถอนและติดตั้ง
สุขภัณฑ๑ใหมํ กรุกระเบื้อง
ผนัง และติดตั้งประตู ฯลฯ
(ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)
105 ปรับปรุงห๎อง
เพื่อขยายห๎องประชุมชั้น ปรับปรุงห๎องประชุมชั้นลําง
ประชุมชั้นลําง
ลํางอาคารกัลปพฤกษ๑ให๎มี อาคารกัลปพฤกษ๑ ได๎แกํ รื้อ
อาคารกัลปพฤกษ๑ ขนาดใหญํขึ้น สามารถ
ถอนผนังและฝ้าเพดานพร๎อม
โรงเรียนชุมชน
รองรับการจัดกิจกรรมได๎ ติดตั้งใหมํ ปรับปรุงระบบ
เทศบาลวัดศรี
เป็นอยํางดี
ไฟฟ้าและระบบสํองสวําง
ดอนไชย
ติดตั้งประตูและหน๎าตําง
พร๎อมติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ
(ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)

แบบ ผ.02
งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
-

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

2565
(บาท)
500,000

-

285,000

-

-

-

-

392,000

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
นักเรียนตํอ
อาคาร
สถานที่ที่
ได๎รับการ
ปรับปรุง
ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
นักเรียนตํอ
ห๎องน้าที่
ได๎รับการ
ปรับปรุง
ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
นักเรียนตํอง
ห๎องประชุม
ที่ได๎รับการ
ปรับปรุง

โรงเรียนมีอาคาร
เรียนที่สวยงาม
นําอยูํ และอยูํใน
สภาพที่ดี เอื้อตํอ
การจัดการเรียน
การสอน

ร.ร.ชุมชนเทศบาล
วัดศรีดอนไชย
สานักการศึกษา

ห๎องน้าอยูํใน
สภาพใช๎การได๎ดี
ถูกสุขลักษณะ
และปลอดภัย

ร.ร.ชุมชน
เทศบาลวัด
ศรีดอนไชย
สานักการศึกษา

ห๎องประชุมมี
ขนาดใหญํขึ้น
สามารถรองรับ
การจัดกิจกรรมได๎
เป็นอยํางดี

ร.ร.ชุมชน
เทศบาล
วัดศรีดอนไชย
สานักการศึกษา
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106 ปรับปรุงห๎อง
ประชุมชั้นลําง
อาคารวิสุทธิสังฆการ
โรงเรียนชุมชน
เทศบาลวัดศรี
ดอนไชย

เพื่อปรับปรุงห๎องประชุม
ชั้นลํางอาคารเรียนวิสุทธิ
สังฆการ ให๎สามารถ
รองรับการจัดกิจกรรมได๎
เป็นอยํางดี

107 ปรับปรุงอาคาร
สถานที่ของ
โรงเรียนเทศบาล
ดอกเงิน

เพื่อให๎โรงเรียนมีความ
สะอาด สวยงาม และอยูํ
ในสภาพที่ดีและมีความ
ปลอดภัย เอื้อตํอการ
จัดการเรียนการสอน

108 สร๎างหลังคาโดม
ป้องกันแสงแดด
และฝน ของ
โรงเรียนเทศบาล
ดอกเงิน

เพื่อให๎การจัดกิจกรรม
ตํางๆ และการจัดการ
เรียนการสอน
ของโรงเรียน
เป็นไปอยํางมี
ประสิทธิภาพ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
-

ปรับปรุงห๎องประชุมชั้นลําง
อาคารวิสุทธิสังฆการ ได๎แกํ
-งานรื้อถอน
-งานผนัง
-งานประตูหน๎าตําง
-งานไฟฟ้า
-งานสี
-งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ)
ปรับปรุงห๎องประชุม
900,000
(ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)

กํอสร๎างหลังคาโดม ขนาด
6.00x6.00x4.00 ม.
เพื่อป้องกันแสงแดดและฝน
ให๎มีความรํมรื่น มีคุณภาพ
และเหมาะสมสาหรับ
นักเรียน
(ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)

-

2562
(บาท)
392,000

แบบ ผ.02
งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

-

-

-

-

250,000

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
นักเรียนตํอง
ห๎องประชุม
ที่ได๎รับการ
ปรับปรุง

ห๎องประชุมมี
ขนาดใหญํขึ้น
สามารถรองรับ
การจัดกิจกรรมได๎
เป็นอยํางดี

ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
นักเรียนตํอ
อาคาร
สถานที่ที่
ได๎รับการ
ปรับปรุง
ร๎อยละความ
พึงพอใจตํอ
การจัดการ
เรียนการ
สอน

โรงเรียนมีอาคาร ร.ร.ท.ดอกเงิน
เรียน สถานที่
ฝ่ายกิจการโรงเรียน
สวยงาม
สานักการศึกษา
นําอยูํ และอยูํใน
สภาพที่ดี เอื้อตํอ
การเรียนการสอน

ร.ร.ชุมชน
เทศบาล
วัดศรีดอนไชย
สานักการศึกษา

โรงเรียนมีอาคาร รร.ท.ดอกเงิน
สถานที่ที่รองรับ ฝ่ายกิจการโรงเรียน
ในการจัดกิจกรรม สานักการศึกษา
ตํางๆ และการ
จัดการเรียนการ
สอน
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109 ปรับปรุงอาคาร
สถานที่ของ
โรงเรียนเทศบาล
วัดป่าแพํง

วัตถุประสงค์
เพื่อให๎โรงเรียนมีความ
สะอาด สวยงาม และอยูํ
ในสภาพที่ดีและมีความ
ปลอดภัย เอื้อตํอการ
จัดการเรียนการสอน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
1,800,000

-กํอสร๎างโดมหลังคา
อเนกประสงค๑
-ปรับปรุงหลังคาและฝ้า
500,000
เพดานอาคารเรียนอนุบาล
-ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายใน
อาคารเรียน
(ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)
กํอสร๎างอาคารเรียนแบบ
คสล. 4/12
(ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)

2562
(บาท)
-

แบบ ผ.02
งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
-

-

-

400,000

-

-

-

110 กํอสร๎างอาคาร
เรียนแบบ คสล.
4/12ของ
โรงเรียนเทศบาล
วัดป่าแพํง

เพื่อให๎โรงเรียนมีความ
สะอาด สวยงาม และอยูํ
ในสภาพที่ดีและมีความ
ปลอดภัย เอื้อตํอการ
จัดการเรียนการสอน

111 ปรังปรุงห๎องครัว
ของโรงเรียน
เทศบาลวัดป่า
แพํง

เพื่อให๎โรงเรียนมีห๎องครัว ปรังปรุงห๎องครัวของ
ที่ถูกสุขลักษณะ เหมาะสม โรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพํง
ตํอการปรุงประกอบ
(ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)
อาหารให๎แกํนักเรียน

-

-

-

112 ทาสีอาคารเรียน
และเปลี่ยนประตู
ภายในอาคาร
เรียนอุปถัมภ๑
คุณธรรม 47
ของโรงเรียน
เทศบาลวัดป่า
แพํง

เพื่อให๎โรงเรียนมีความ
สะอาด สวยงาม และอยูํ
ในสภาพที่ดีและมีความ
ปลอดภัย เอื้อตํอการ
จัดการเรียนการสอน

-

-

500,000

ทาสีอาคารเรียนและเปลี่ยน
ประตูภายในอาคารเรียน
อุปถัมภ๑คุณธรรม 47
(ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
นักเรียนตํอ
อาคาร
สถานที่ที่
ได๎รับการ
ปรับปรุง
10,000,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
นักเรียนตํอ
อาคาร
สถานที่ที่
ได๎รับการ
ปรับปรุง
500,000
ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
นักเรียนตํอ
อาคาร
สถานที่ที่
ได๎รับการ
ปรับปรุง
ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
นักเรียนตํอ
อาคาร
สถานที่ที่
ได๎รับการ
ปรับปรุง

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

โรงเรียนมีอาคาร
เรียน สถานที่
สวยงาม
นําอยูํ และอยูํใน
สภาพที่ดี เอื้อ
ตํอกการเรียนการ
สอน
โรงเรียนมีอาคาร
เรียน สถานที่
สวยงาม
นําอยูํ และอยูํใน
สภาพที่ดี เอื้อตํอ
การเรียนการสอน

ร.ร.ท.วัดป่าแพํง
สานักการศึกษา

โรงเรียนมี
ห๎องครัวที่ถูก
สุขลักษณะ
เหมาะสมตํอการ
ปรุงประกอบ
อาหารให๎แกํ
นักเรียน
โรงเรียนมีอาคาร
เรียน สถานที่
สวยงาม
นําอยูํ และอยูํใน
สภาพที่ดี เอื้อตํอ
การเรียนการสอน

ร.ร.ท.วัดป่าแพํง
สานักการศึกษา

ร.ร.ท.วัดป่าแพํง
สานักการศึกษา

ร.ร.ท.วัดป่าแพํง
สานักการศึกษา
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เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
-

113 ปรับปรุงพื้นถนน
ภายในโรงเรียน
ของโรงเรียน
เทศบาลวัดป่า
แพํง

เพื่อให๎โรงเรียนมีถนนที่ได๎
มาตรฐาน ปลอดภัยตํอ
การสัญจรไปมาของ
นักเรียน และผู๎มาติดตํอ
โรงเรียน

ปรับปรุงพื้นถนนภายใน
โรงเรียน
(ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)

114 ปรับปรุงอาคาร
สถานที่ของร.ร.ท.
วัดศรีปิงเมือง

เพื่อให๎โรงเรียนมีระบบ
ระบายน้าที่มี
ประสิทธิภาพตํอการใช๎
อุปโภคบริโภค

ซํอมแซมระบบน้าในอาคาร
200,000
(ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)

115 ปรับปรุงอาคาร
เรียน ๑ ร.ร.ท.วัด
ศรีปิงเมือง

เพื่อให๎โรงเรียนมีอาคาร
ที่อยู๐ในสภาพที่ดีและมี
ความปลอดภัย เอื้อตํอ
การจัดการเรียนการสอน

ปรับปรุงอาคารเรียน ๑ ดังนี้
-งานหลังคา
-งานรื้อถอน
-งานพื้น
-งานฝ้าเพดาน
-งานประตู-หน๎าตําง
-งานบันได
-งานสี
-งานลูกกรงราวระเบียง
-งานมุ๎งลวด
-งานไฟฟ้า
-งานโครงสร๎าง
-งานโรงจอดรถ
(ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)

-

2562
(บาท)
-

-

๓,๗๐๐,๐๐๐

แบบ ผ.02
งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
500,000

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
นักเรียนตํอ
ถนนที่ได๎รับ
การปรับปรุง

โรงเรียนมีถนน
ที่ได๎มาตรฐาน
ปลอดภัยตํอการ
สัญจรไปมาของ
นักเรียน และผู๎มา
ติดตํอโรงเรียน
โรงเรียนมีมีระบบ
ระบายน้าที่มี
ประสิทธิภาพตํอ
การใช๎อุปโภค
บริโภคที่เพียงพอ
และมีประสิทธิภาพ
โรงเรียนมีอาคาร
เรียน สถานที่
สวยงาม
นําอยูํ และอยูํใน
สภาพที่ดี เอื้อตํอ
การเรียนการสอน

-

-

-

ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
นักเรียนตํอ
ระบบน้า
ของโรงเรียน

-

-

-

ร๎อยละของ
ความพึงพอใจ
ของนักเรียน
ที่มีตํออาคาร
สถานที่ได๎รับ
การปรับปรุง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
ร.ร.ท.วัดป่าแพํง
สานักการศึกษา

ร.ร.ท.วัดศรีปิงเมือง
สานักการศึกษา

ร.ร.ท.วัดศรีปิง
เมืองสานัก
การศึกษา
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116 ปรับปรุงอาคาร
พัฒนถาบุตร
รร.ท.วัดศรีปิง
เมือง

เพื่อให๎โรงเรียนมีอาคาร
ที่อยู๐ในสภาพที่ดีและมี
ความปลอดภัย เอื้อตํอ
การจัดการเรียนการสอน

117 ปรับปรุงเวที
เสาธง และ
ลานสนาม
รร.ท.วัดศรีปิงเมือง

เพื่อให๎โรงเรียนมีภูมิทัศน๑
สภาพแวดล๎อม ที่
เหมาะสม และมีเวที เสา
ธง ทีเ่ อื้อตํอการใช๎งาน
และการเรียนการสอน

118 กํอสร๎างทาง
เชื่อมตํอทางเดิน
ระหวํางอาคาร
เรียนของโรงเรียน
เทศบาลวัดศรีปิง
เมือง

เพื่อให๎โรงเรียนมีทาง
เชื่อมตํอทางเดินระหวําง
อาคารเรียน ในสภาพที่ดี
และ เอื้อตํอการเรียน
การสอนของนักเรียน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ปรับปรุงอาคารพัฒนถาบุตร
ดังนี้
-งานฝ้าเพดานหลังคา
-งานพื้น
-งานบันได
-งานประตู
-งานไฟฟ้า
-งานสี
(ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)
ปรับปรุงเวที
เสาธง และลานสนาม ดังนี้
-งานสนามคอนกรีตและ
ฟุตบอล
-งานปลูกหญ๎า
-งานเสาธง
-งานโครงสร๎างปรับพื้นที่
-งานพื้น-ผนัง
-งานสี
(ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)
กํอสร๎างทางเชื่อมตํอทางเดิน
ระหวํางอาคารเรียน ดังนี้
-ทางเชื่อมตํอระหวํางตึก
2 กับ ตึก 5
-ทางเชื่อมตํอระหวํางตึก 3
กับ ตึก 4
(ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)

2561
(บาท)
-

แบบ ผ.02

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
1,700,000
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร๎อยละของ
ความพึง
พอใจของ
นักเรียนที่มี
ตํออาคาร
สถานที่ได๎รับ
การปรับปรุง

โรงเรียนมีอาคาร ร.ร.ท.วัดศรีปิง
เรียน สถานที่
เมือง
สวยงาม
สานักการศึกษา
นําอยูํ และอยูํใน
สภาพที่ดี เอื้อตํอ
การเรียนการสอน

-

-

๙๙๐,๐๐๐

-

-

ร๎อยละของ
ความพึง
พอใจของ
นักเรียนที่มี
ตํออาคาร
สถานที่ได๎รับ
การปรับปรุง

โรงเรียนมี สถานที่ ร.ร.ท.วัดศรีปิงเมือง
สวยงาม นําอยูํ
สานักการศึกษา
และอยูํในสภาพที่
ดี เอื้อตํอใช๎งาน
และการเรียนการ
สอน

-

-

400,000

-

-

ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
นักเรียนตํอ
อาคาร
สถานที่ที่
ได๎รับการ
ปรับปรุง

โรงเรียนมีอาคาร ร.ร.ท.วัดศรีปิงเมือง
เรียน สถานที่ที่
สานักการศึกษา
สวยงามนําอยูํ
และอยูํในสภาพที่
ดีและมีความ
ปลอดภัยเอื้อตํอ
การเรียนการสอน

-3/226ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

119 ปรับปรุงอาคาร
เรียน 3 ชั้น เป็น
ห๎องวิทยาศาสตร๑
โรงเรียนเทศบาล
วัดศรีปิงเมือง

เพื่อให๎โรงเรียนมีห๎อง
วิทยาศาสตร๑ที่เอื้อตํอการ
เรียนการสอนตาม
กระบวนการวิทยาศาสตร๑
และเทคโนโลยี

120 ปรับปรุงใต๎ถุน
อาคารเรียน 5
เป็นห๎องสมุด
โรงเรียนเทศบาล
วัดศรีปิงเมือง

เพื่อปรับปรุงใต๎ถุนอาคาร
เรียน 5 โรงเรียนเทศบาล
วัดศรีปิงเมืองให๎เป็น
ห๎องสมุด

121 ปรับปรุงอาคาร
สถานที่ของ
โรงเรียนเทศบาล
วัดพวกช๎าง

เพื่อให๎โรงเรียนมีความ
สะอาด สวยงาม และอยูํ
ในสภาพที่ดีและมีความ
ปลอดภัย เอื้อตํอการ
จัดการเรียนการสอน

122 ทาสีอาคารเรียน
4 ชั้น ของ
โรงเรียนเทศบาล
วัดพวกช๎าง

เพื่อให๎โรงเรียนมีความ
สะอาด สวยงาม และอยูํ
ในสภาพที่ดี

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
-

ปรับปรุงอาคารเรียน 3 ชัน้
เป็นห๎องวิทยาศาสตร๑ ได๎แกํ
รื้อผนังเดิม ปูกระเบื้องพื้น
ทาสี ติดตั้งหน๎าตํางบาน
เลื่อน และติดตั้งระบบไฟฟ้า
แสงสวําง รวมทั้งติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ
(ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)
ปรับปรุงใต๎ถุนอาคารเรียน 5
สาหรับเป็นห๎องสมุด ได๎แกํ
รื้อถอนผนังเดิมและกํอใหมํ
ทาสี ขัดพื้น ติดตั้งระบบ
ไฟฟ้าแสงสวําง รวมทั้งติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ
(ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)
ปรับปรุงโรงอาหารและราง
600,000
ระบายน้า
(ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)

ทาสีอาคารเรียน 4 ชั้น ของ
โรงเรียนเทศบาลวัดพวกช๎าง
(ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)

-

2562
(บาท)
-

แบบ ผ.02
งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
627,000

2565
(บาท)
-

1,186,600

-

-

-

-

-

-

-

-

900,000

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
นักเรียนตํอ
อาคาร
สถานที่ที่
ได๎รับการ
ปรับปรุง

โรงเรียนมีห๎อง
รร.ท.ศรีปิงเมือง
วิทยาศาสตร๑ที่เอื้อ สานักการศึกษา
ตํอการเรียนการ
สอนตาม
กระบวนการ
วิทยาศาสตร๑และ
เทคโนโลยี

ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
นักเรียนตํอ
อาคาร
สถานที่ที่
ได๎รับการ
ปรับปรุง
ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
นักเรียนตํอ
อาคาร
สถานที่ที่
ได๎รับการ
ปรับปรุง
ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
นักเรียนตํอ
อาคาร
สถานที่ที่
ได๎รับการ
ปรับปรุง

ใต๎ถุนอาคารเรียน รร.ท.ศรีปิงเมือง
ได๎รับการปรับปรุง สานักการศึกษา
ให๎เป็นห๎องสมุดที่
เอื้อตํอการจัดการ
เรียนการสอน
โรงเรียนมีอาคาร
เรียนที่สวยงาม
นําอยูํ และอยูํใน
สภาพที่ดี

ร.ร.ท.วัดพวกช๎าง
สานักการศึกษา

โรงเรียนมีอาคาร
เรียนที่สะอาด
สวยงาม
อยูํในสภาพที่ดี

ร.ร.ท.วัดพวกช๎าง
สานักการศึกษา
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123 ปรับปรุงอาคาร
สถานที่ของ
โรงเรียนเทศบาล
วัดเชียงยืน

วัตถุประสงค์
เพื่อให๎โรงเรียนมีความ
สะอาด สวยงาม และอยูํ
ในสภาพที่ดีและมีความ
ปลอดภัย เอื้อตํอการ
จัดการเรียนการสอน

124 ซํอมแซมฝ้า
เพื่อให๎โรงเรียนมีความ
เพดาน เปลี่ยน
สะอาด สวยงาม และอยูํ
หลังคา ทาสี
ในสภาพที่ดีและมีความ
ภายนอกและ
ปลอดภัย เอื้อตํอการ
ภายในอาคาร 2 จัดการเรียนการสอน
ของโรงเรียนเทศบาล
วัดเชียงยืน
125 ปรับปรุงอาคาร
เพื่อให๎โรงเรียนมีห๎อง
เรียน 3 ชั้น เป็น วิทยาศาสตร๑ที่เอื้อตํอการ
ห๎องวิทยาศาสตร๑ เรียนการสอนตาม
โรงเรียนเทศบาล กระบวนการวิทยาศาสตร๑
วัดเชียงยืน
และเทคโนโลยี

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
2,070,000

-กํอสร๎างโดมหลังคา
อเนกประสงค๑สนามฟุตบอล
-ซํอมแซมฝ้าเพดาน เปลี่ยน
760,000
หลังคา ทาสีภายนอกและ
ภายในอาคาร 1
-ติดตั้งมุ๎งลวดโรงอาหาร
(ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)
ซํอมแซมฝ้าเพดาน เปลี่ยน
หลังคา ทาสีภายนอกและ
ภายในอาคาร 2
(ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)

ปรับปรุงอาคารเรียน คสล.3
ชั้นสาหรับเป็นศูนย๑
วิทยาศาสตร๑ปฏิบัติการ
ได๎แกํ ทาความสะอาดกัน
สาดคอนกรีตและทาน้ายา
กันซึม รื้อผนังเหล็กเดิม ทาสี
และนามาติดตั้งใหมํ รื้อถอน
ผนัง รื้อบานประตู หน๎าตําง
และติดตั้งประตูกระจกใหมํ
ติดตั้งประจาติดตายชํองลม
ด๎านบนหน๎าตําง ประตู
รวมทั้งติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ
(ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)

-

2562
(บาท)
-

แบบ ผ.02
งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

-

-

-

-

150,000

-

-

-

-

-

620,000

-

430,000

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
นักเรียนตํอ
อาคาร
สถานที่ที่
ได๎รับการ
ปรับปรุง
ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
นักเรียนตํอ
อาคาร
สถานที่ที่
ได๎รับการ
ปรับปรุง
ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
นักเรียนตํอ
อาคาร
สถานที่ที่
ได๎รับการ
ปรับปรุง

โรงเรียนมีอาคาร
เรียนที่สวยงาม
นําอยูํ และอยูํใน
สภาพที่ดี

ร.ร.ท.วัดเชียงยืน
สานักการศึกษา

โรงเรียนมีอาคาร
เรียนที่สวยงาม
นําอยูํ และอยูํใน
สภาพที่ดี

ร.ร.ท.วัดเชียงยืน
สานักการศึกษา

โรงเรียนมีห๎อง
ร.ร.ท.วัดเชียงยื. น
วิทยาศาสตร๑ที่เอื้อ สานักการศึกษา
ตํอการเรียนการ
สอนตาม
กระบวนการ
วิทยาศาสตร๑และ
เทคโนโลยี
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126 ปรับปรุงอาคาร
เรียน 2 ของ
โรงเรียนเทศบาล
วัดเชียงยืน

เพื่อให๎อาคารเรียน 2 ของ
โรงเรียนเทศบาลวัดเชียง
ยืน มีความสะอาด
สวยงาม อยูํในสภาพที่ดี
และมีความปลอดภัยเอื้อ
ตํอการจัดการเรียนการ
สอน

127 ปรับปรุงห๎อง
ประชุมของ
โรงเรียนเทศบาล
วัดเชียงยืน

เพื่อให๎ห๎องประชุมของ
โรงเรียนมีความสะอาด
สวยงาม อยูํในสภาพที่ดี
และมีความปลอดภัยเอื้อ
ตํอการจัดการเรียนการ
สอนและการให๎บริการแกํ
ชุมชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ปรับปรุงอาคารเรียน 2 ของ
โรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน
ดังนี้
- ปูกระเบื้องกันลื่น
- ประตูอลูมิเนียม
- หน๎าตํางอลูมิเนียม
- ผนัง
ฯลฯ
(ตามแปลนของเทศบาลฯ)
ปรับปรุงห๎องประชุมของ
โรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน
ดังนี้
- รื้อหลังคากระเบื้องลอนคูํ
เดิมออก และมุงหลังคา
เมทัลชีท พื้นที่ประมาณ
426 ตร.ม.
- ผนังทาสีน้าพลาสติก
ภายใน – นอกทั้งหมด
- ผนังเวทีทาสีไม๎น้ามัน
- เปลี่ยนฝ้าเพดานใหมํ พื้นที่
ประมาณ 252 ตร.ม.
- ทาสีน้าพลาสติกทั้งภายใน
– นอกทั้งหมด
(ตามแปลนของเทศบาลฯ)

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

-

-

แบบ ผ.02
งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
990,000
-

380,000

-

2565
(บาท)
-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
นักเรียนตํอ
อาคาร
สถานที่ที่
ได๎รับการ
ปรับปรุง

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

อาคารเรียน 2
ของโรงเรียนมี
ความสะอาด
สวยงาม นําอยูํ
อยูํในสภาพที่ดี
ความปลอดภัย
และเอื้อตํอการ
จัดการเรียนการ
สอน
ร๎อยละความ ห๎องประชุมของ
พึงพอใจของ โรงเรียนมีความ
นักเรียนตํอ สะอาดสวยงามนํา
ห๎องประชุม อยูํ อยูํในสภาพที่
ที่ได๎รับการ ดี ความปลอดภัย
ปรับปรุง
และเอื้อตํอการ
จัดการเรียนการ
สอนและ
ให๎บริการแกํ
ชุมชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
ร.ร.ท.วัดเชียงยืน
สานักการศึกษา

ร.ร.ท.วัดเชียงยืน
สานักการศึกษา
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เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดทากันสาดอาคารเรียน 2
อาคาร (ชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2)
(ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
300,000

แบบ ผ.02
งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

128 ปรับปรุงอาคาร
สถานที่ของ
โรงเรียนเทศบาล
วัดหมื่นเงินกอง

เพื่อให๎โรงเรียนมีความ
สะอาด สวยงาม และอยูํ
ในสภาพที่ดีและมีความ
ปลอดภัย เอื้อตํอการ
จัดการเรียนการสอน

129 ปรับปรุงห๎อง
ประกอบอาหาร
ของโรงเรียน
เทศบาลวัดหมื่น
เงินกอง

เพื่อโรงเรียนมีห๎อง
ปรับปรุงห๎องประกอบอาหาร
ประกอบอาหารที่ถูก
(ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)
สุขลักษณะ
อยูํในสภาพที่เหมาะสมตํอ
การปรุงประกอบอาหาร
ให๎แกํนักเรียน

-

-

-

-

150,000

130 ปรับปรุงห๎องน้า
ของโรงเรียน
เทศบาลวัดหมื่น
เงินกอง

เพื่อโรงเรียนมีห๎องน้าที่ถูก ปรับปรุงห๎องน้าของโรงเรียน
สุขลักษณะ เพียงพอตํอ
เทศบาลวัดหมื่นเงินกอง
การใช๎งาน
(ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)

-

-

-

50,000

-

131 ปูกระเบื้อง
ห๎องเรียน 3
ห๎องเรียนของ
โรงเรียนเทศบาล
วัดหมื่นเงินกอง

เพื่อให๎โรงเรียนมีความ
สะอาด สวยงาม และอยูํ
ในสภาพที่ดีและมีความ
ปลอดภัย เอื้อตํอการ
จัดการเรียนการสอน

-

-

110,000

-

-

ปูกระเบื้องห๎องเรียน 3
ห๎องเรียน
(ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
นักเรียนตํอ
อาคาร
สถานที่ที่
ได๎รับการ
ปรับปรุง
ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
นักเรียนตํอ
อาคาร
สถานที่ที่
ได๎รับการ
ปรับปรุง

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

โรงเรียนมีอาคาร ร.ร.ท.วัดหมื่นเงินกอง
เรียนที่สวยงามนํา สานักการศึกษา
อยูํ และอยูํใน
สภาพที่ดีและมี
ความปลอดภัย

โรงเรียนมีห๎อง
ประกอบอาหารที่
ถูกสุขลักษณะ
อยูํในสภาพที่
เหมาะสมตํอการ
ปรุงประกอบ
อาหารให๎แกํ
นักเรียน
ร๎อยละความ โรงเรียนมีห๎องน้า
พึงพอใจของ ที่ถูกสุขลักษณะ
นักเรียนตํอ เพียงพอตํอการใช๎
อาคาร
งาน
สถานที่ที่
ได๎รับการ
ปรับปรุง
ร๎อยละความ โรงเรียนมี
พึงพอใจของ ห๎องเรียน สถานที่
นักเรียนตํอ ที่สวยงามนําอยูํ
อาคาร
และอยูํในสภาพที่
สถานที่ที่
ดีและมีความ
ได๎รับการ
ปลอดภัย
ปรับปรุง

ร.ร.ท.วัดหมื่นเงินกอง
สานักการศึกษา

ร.ร.ท.วัดหมื่นเงินกอง
สานักการศึกษา

ร.ร.ท.วัดหมื่นเงินกอง
สานักการศึกษา
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132 ทาสีภายนอก
อาคารเรียนทั้ง 2
อาคารของ
โรงเรียนเทศบาล
วัดหมื่นเงินกอง

เพื่อให๎โรงเรียนมีความ
สะอาด สวยงาม และอยูํ
ในสภาพที่ดี

133 ปรับปรุงอาคาร
เมตตาจิตโต ของ
โรงเรียนเทศบาล
วัดกูํคา

เพื่อปรับปรุงอาคารเมตตา
จิตโตให๎มีความมั่นคง
ปลอดภัย อยูํในสภาพ
พร๎อมใช๎งาน

134

ปรับปรุงอาคาร
สถานที่โรงเรียน
เทศบาลวัด
เกตการาม

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ทาสีภายนอกอาคารเรียนทั้ง
2 อาคาร ได๎แกํ อาคาร 1
และอาคาร 2
(ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)

ปรับปรุงอาคารเมตตาจิตโต
ดังนี้
- สกัดพื้นทางเดินหินขัดเดิม
ออก ปรับปูนทรายปู
กระเบื้องเซรามิคใหมํ
-เปลี่ยนราวบันไดเหล็กเดิม
เป็นสแตนเลส
-ทาความสะอาดพื้นหินขัดทางเดิน
ทุกชั้น ขัดและลงน้ายาเคลือบ
-เปลี่ยนระบบไฟฟ้า สวิทซ๑
สายไฟและดวงโคม ชั้น 3 ใหมํ
-เปลี่ยนฝ้าเพดานภายใน
อาคารและชายคา
-ทาสีภายในและภายนอก
(ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ
)
เพื่อให๎โรงเรียนมีความ
ปรับปรุงดังนี้
สะอาดสวยงาม และอยูํใน 1. ปรับปรุงโรงอาหาร
สภาพที่ดีและมีความ
2. ปรับปรุงลานอเนกประสงค๑
ปลอดภัย เอื้อตํอการ
(ลานจอดรถและลานกีฬา)
จัดการเรียนการสอน
3. ติดตั้งประตูม๎วนอาคาร
เรียน
(ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)

แบบ ผ.02
งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
150,000

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

-

500,000

-

-

-

-

500,000

-

2565
(บาท)
-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
นักเรียนตํอ
อาคาร
สถานที่ที่
ได๎รับการ
ปรับปรุง
ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
นักเรียนตํอ
อาคารสถานที่
ที่ได๎รับการ
ปรับปรุง

โรงเรียนมีอาคาร
เรียนที่สวยงาม
และอยูํในสภาพ
ที่ดี

ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
นักเรียนตํอ
อาคาร
สถานทีที่ ่
ได๎รับการ
ปรับปรุง

โรงเรียนมีอาคาร รร.ท.
เรียนที่สวยงามนํา วัดเกตการาม
อยูํ และอยูํใน
สานักการศึกษา
สภาพที่ดีและมี
ความปลอดภัย

ร.ร.ท.วัดหมื่นเงินกอง
สานักการศึกษา

อาคารเมตตาจิต รร.ท.วัดกูํคา
โตได๎รับการ
สานักการศึกษา
ปรับปรุงซํอมแซม
ให๎มีความมั่นคง
แข็งแรง สวยงาม
ปลอดภัย เอื้อตํอ
การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน
และการเรียนรู๎
ของนักเรียน

-3/231ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

135 กํอสร๎างพื้นลาน
คอนกรีตสนามใต๎
หลังคาและราง
ระบายน้า

เพื่อให๎โรงเรียนมีพื้นสนาม
ที่สามารถจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ

กํอสร๎างพื้นลานคอนกรีต
ขนาด 21.00x27.00 ม.
และรางระบายน้า ขนาด
0.50x60.00 ม.
(ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)

136 กํอสร๎างห๎อง
ประชุม ค.ส.ล 2
ชั้นของโรงเรียน
เทศบาลวัดทํา
สะต๐อย

เพื่อให๎นักเรียน ครู
ผู๎ปกครอง ตลอดจนชุมชน
ได๎ใช๎เป็นที่ประชุม อบรม
และทากิจกรรมตํางๆ

กํอสร๎างห๎องประชุม ค.ส.ล.
2 ชั้น จานวน 1 หลัง ขนาด
5.00 x 10.50 ม.
(ตามแบบแปลนของ
เทศบาลฯ)

137 พัฒนาระบบแนะ
แนวทาง
การศึกษา
(สนับสนุน
คําใช๎จํายในการ
บริหาร
สถานศึกษา)

เพื่อจัดกิจกรรมแนะแนว
การศึกษาตํอและปัจฉิม
นิเทศให๎แกํนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่ง
เป็นชั้นสูงสุดของโรงเรียน

จัดกิจกรรมแนะแนว
การศึกษาตํอและปัจฉิม
นิเทศให๎แกํนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6

แบบ ผ.02
งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
-

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
500,000

-

1,500,000

-

-

31,000

31,000

31,000

31,000

2565
(บาท)

31,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
นักเรียนตํอ
พื้นสนามที่
ได๎รับการ
ปรับปรุง
ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ผู๎ใช๎ห๎อง
ประชุม
โรงเรียน
เทศบาล
วัดทํา
สะต๐อย
ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
นักเรียนตํอ
กิจกรรม
แนวทาง
การศึกษา
ของโรงเรียน

โรงเรียนมีพื้น
สนามที่สามารถ
จัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนได๎
อยํางมี
ประสิทธิภาพ
โรงเรียนมีห๎อง
ประชุมทาให๎การ
จัดกิจกรรมของ
นักเรียนมีความ
ตํอเนื่อง

ร.ร.ท.วัดทํา
สะต๐อย
สานักการศึกษา

นักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 6 เกิด
ความภาคภูมิใจ
ผูกพันกับสถาบัน
และมีแนวทางใน
การศึกษาตํอใน
ระดับที่สูงขึ้น

-รร.ท.ทําสะต๐อย
-รร.ท.วัดศรีปิง
เมือง
-รร.ท.เชียงยืน
สานักการศึกษา

รร.ท.วัด
ทําสะต๐อย
สานักการศึกษา
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138 ประเมินคุณภาพ
การศึกษาสูํการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา
(สนับสนุน
คําใช๎จํายในการ
บริหาร
สถานศึกษา)

139 วัดผลประเมิน
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
(สนับสนุน
คําใช๎จํายในการ
บริหาร
สถานศึกษา)

วัตถุประสงค์
- เพื่อสํงเสริมให๎โรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลมีการจัด
การศึกษาได๎ตาม
มาตรฐานและผํานการ
ประเมินคุณภาพ
-เพื่อให๎โรงเรียนมีความ
พร๎อมที่จะได๎รับการ
ประเมินมาตรฐาน
การศึกษาตลอดเวลาจาก
คณะกรรมการจากสานัก
รับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.)
-เพื่อสนับสนุนให๎โรงเรียน
มีเครื่องมือวัดผล
ประเมินผลการเรียนรู๎ตาม
กลุํมสาระการเรียนรู๎
-เพื่อให๎พนักงานครู
เทศบาลฯ มีความรู๎ความ
เข๎าใจในการสร๎าง
เครื่องมือวัดผลประเมินผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนอยําง
มีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ดาเนินการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลนครเชียงใหมํ
ทั้ง 11 แหํง

-จัดหาและสร๎างเครื่องมือ
วัดผลประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามกลุํมสาระ
การเรียนรู๎
-จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการ
สร๎างเครื่องมือวัดและ
ประเมินผลให๎กับครูและ
ผู๎เกี่ยวข๎องในโรงเรียน โดยมี
ผู๎เข๎ารํวมประชุม จานวน
ประมาณ 150 คน

แบบ ผ.02

2561
(บาท)
140,000

2562
(บาท)
150,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
150,000

240,000

240,000

240,000

2564
(บาท)
150,000

2565
(บาท)
150,000

240,000

240,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

การประเมิน
คุณภาพ
การศึกษา
ของโรงเรียน
สังกัดเทศบาลฯ
ผํานเกณฑ๑
มาตรฐาน
ที่กาหนด

โรงเรียนสังกัด
โรงเรียนสังกัด
เทศบาลฯ ทั้ง 11 เทศบาล 11 แหํง
แหํง มีความพร๎อม สานักการศึกษา
ที่จะรับการ
ประเมินจาก
คณะกรรมการ
จากสานักรับรอง
มาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ)

การวัด
ผลประเมิน
ผลสัมฤทธิ์
ทางการ
เรียนผําน
มาตรฐาน
การศึกษาที่
กาหนด

พนักงานครูมี
ความรู๎ความ
เข๎าใจและ
สามารถสร๎าง
เครื่องมือวัดผล
ประเมินผล
สัมฤทธิ์ทางการ
เรียนได๎อยําง
เหมาะสมกับ
นักเรียนตาม
มาตรฐาน
การศึกษา

โรงเรียนสังกัด
เทศบาล11 แหํง
สานักการศึกษา
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เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

140 ทดสอบเพื่อ
ประเมินผลการ
เรียนปลายปีโดย
ใช๎ข๎อสอบกลาง

เพื่อให๎เทศบาลฯ มี
เครื่องมือที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานตามหลักสูตรใน
การประเมินและนาผล
การประเมินมาใช๎ในการ
นิเทศ ติดตาม และ
สนับสนุนกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนของ
โรงเรียนให๎บรรลุ
มาตรฐานตัวชี้วัดสาคัญใน
หลักสูตร

สร๎างและพัฒนาข๎อสอบ
กลาง และดาเนินการ
ประเมินผลการเรียนปลายปี
โดยใช๎ข๎อสอบกลาง

141 นิเทศติดตามผล
การจัดการศึกษา
และการประเมิน
คุณภาพทาง
การศึกษา

-เพื่อให๎สถานศึกษาทราบ
นโยบายและทิศทางการ
บริหารจัดการศึกษา
เทศบาลนครเชียงใหมํ
-เพื่อให๎การวางแผนการ
บริหารสถานศึกษามีการ
พัฒนาอยํางมี
ประสิทธิภาพ

จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ให๎แกํพนักงานครูเทศบาลทุก
คน เพื่อสรุปผลการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
พร๎อมเสนอมาตรการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา

2561
(บาท)
๑๐๐,๐00

2562
(บาท)
๑๐๐,๐00

70,000

70,000

แบบ ผ.02
งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
๑๐๐,๐00 ๑๐๐,๐00

70,000

70,000

2565
(บาท)
๑๐๐,๐00

70,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
เทศบาลนคร
เชียงใหมํมี
การทดสอบ
ประเมินผล
การเรียน
ปลายปี
(1 ครั้ง/ปี
การศึกษา)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ครูผู๎สอน โรงเรียน หนํวยศึกษานิเทศก๑
และสานักการศึกษา สานักการศึกษา
สามารถวิเคราะห๑ผล
ภาพรวมของแตํละ
โรงเรียน และ
ภาพรวมของเทศบาล
ฯ เพื่อใช๎เป็น
สารสนเทศในการ
กากับติดตาม เพื่อ
สํงเสริมสนับสนุน
ปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอน
ร๎อยละความ -ผู๎บริหาร ครู และ หนํวยศึกษานิเทศก๑
พึงพอใจของ บุคลากรทางการ สานักการศึกษา
บุคลากรทาง ศึกษาเข๎าใจ
การศึกษา
นโยบายและทิศ
ตํอเนื้อหา
ทางการบริหารจัด
การประชุม การศึกษาของ
เทศบาลนคร
เชียงใหมํ
-ผู๎บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการ
ศึกษามีการวาง
แผนการบริหาร
สถานศึกษาอยําง
มีประสิทธิภาพ
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142 ประชุม
คณะกรรมการ
บริหารศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็ก
และผู๎ปกครอง
นักเรียน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
6,600

2562
(บาท)
6,600

แบบ ผ.02
งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
6,600
6,600

2565
(บาท)
7,500

เพื่อให๎คณะกรรมการ
บริหารศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก
และผู๎ปกครองมีสํวนรํวม
ในการกาหนดทิศทางการ
พัฒนาที่สามารถ
ตอบสนองความต๎องการที่
สอดคล๎องกับนโยบายของ
ผู๎บริหารท๎องถิ่นและ
ชุมชน
143 ปรับปรุงและ
เพื่อปรับปรุงพัฒนา
จัดการดาเนินงาน หลักสูตรสถานศึกษาให๎
ของศูนย๑พัฒนา
เป็นปัจจุบันและตรงตาม
เด็กเล็ก
มาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัยและมาตรฐานศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็ก

-จัดประชุมคณะกรรมการ
บริหารศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก
-จัดประชุมผู๎ปกครองของ
เด็กเล็ก
-จัดประชุมสัมมนาผู๎ปกครอง
เพื่อสํงเสริมทางด๎านการจัด
การศึกษา
-จัดทา/ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา/แผนพัฒนา
การศึกษาของศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็ก
-จัดซื้อสมุดรายงาน
พัฒนาการของนักเรียนของ
ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

144 จัดทาศูนย๑การ
เรียนรู๎สาหรับเด็ก
ปฐมวัย
(สนับสนุน
คําใช๎จํายในการ
บริหาร
สถานศึกษา)

สนับสนุนงบประมาณให๎กับ
สถานศึกษาที่ได๎รับการ
คัดเลือกเพื่อจัดศูนย๑การ
เรียนรู๎ด๎านวิชาการและเสริม
ทักษะการพัฒนาการตามวัย
ให๎แกํเด็กปฐมวัย

600,000

600,000

600,000

600,000

600,000

เพื่อให๎โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครเชียงใหมํทั้ง
11 แหํงและศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กเป็นศูนย๑การ
เรียนรู๎ภายในโรงเรียน

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ผู๎เข๎ารํวม
ประชุมตํอ
การวาง
ทิศทางการ
พัฒนาศูนย๑
พัฒนาเด็ก
เล็ก
ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ผู๎ปกครอง
ตํอหลักสูตร
สถานศึกษา
ของศูนย๑
พัฒนาเด็ก
เล็ก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ศูนย๑พัฒนาเด็ก
งานการศึกษา
เล็กมีแนวทางการ ปฐมวัย
พัฒนาอยํางมีสํวน (ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก)
รํวมและเป็น
ฝ่ายกิจการโรงเรียน
รูปธรรม
สานักการศึกษา

ศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็กมีหลักสูตรการ
เรียนการสอนและ
แบบรายงานผล
พัฒนาการที่
สอดคล๎องกับ
หลักสูตรที่ได๎
มาตรฐานและเป็น
ปัจจุบัน
ร๎อยละความ โรงเรียนในสังกัด
พึงพอใจของ เทศบาลนคร
ผู๎ปกครอง
เชียงใหมํทั้ง 11
ตํอศูนย๑การ แหํงและศูนย๑พัฒนา
เรียนรู๎
เด็กเล็กมีศูนย๑การ
สาหรับเด็ก เรียนรู๎ภายใน
ปฐมวัย
โรงเรียน

งานการศึกษา
ปฐมวัย
(ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก)
ฝ่ายกิจการโรงเรียน
สานักการศึกษา

-โรงเรียนสังกัด
เทศบาล ๑๑ แหํง
-งานการศึกษา
ปฐมวัย
(ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก)
ฝ่ายกิจการโรงเรียน
สานักการศึกษา
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145 สํงเสริมและ
พัฒนาทักษะ
การศึกษาปฐมวัย

วัตถุประสงค์
เพื่อสํงเสริมและพัฒนา
นักเรียนปฐมวัย ให๎มี
ความรู๎ความสามารถ
ทางด๎านวิชาการและมี
ทักษะสมวัย

146 สํงเสริมการเรียนรู๎ เพื่อปลูกฝังคุณธรรม
และพัฒนาผู๎เรียน จริยธรรม ที่ดีงามให๎
ของเด็กเล็ก
นักเรียนของศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็ก เพื่อให๎เกิดการ
เรียนรู๎เกี่ยวกับวันสาคัญ
ตํางๆ และสํงเสริมให๎
นักเรียน ครู ผู๎ปกครอง มี
สํวนรํวมในกิจกรรมกับ
ของชุมชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
70,000

2562
(บาท)
70,000

จัดกิจกรรมตํางๆ เชํน
70,500
-กิจกรรมการเรียนรู๎นอกสถานที่
-กิจกรรมการเข๎ารํวมโครงการ
สานสัมพันธ๑วันปฐมวัย
-กิจกรรมการเข๎ารํวมโครงกร
สํงเสริมและพัฒนาทักษะ
การศึกษาปฐมวัย
-กิจกรรมการเรียนรู๎วันสาคัญ
ตํางๆ เชํน วันขึ้นปีใหมํ วันเด็ก
แหํงชาติ วันเข๎าพรรษา วันพํอ
แหํงชาติ ฯลฯ
-กิจกรรมรักการอําน
-กิจกรรมดาวดวงเดํน
ฯลฯ

70,500

จัดการแขํงขันทักษะทาง
วิชาการและพัฒนาการ
ทางด๎านรํางกายของนักเรียน
ปฐมวัยในสังกัดฯ

แบบ ผ.02
งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
70,000
70,000

70,500

70,500

2565
(บาท)
70,000

70,500

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ผู๎ปกครอง
ตํอการ
ดาเนิน
กิจกรรมตาม
โครงการ
ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ผู๎ปกครอง
ตํอการ
ดาเนิน
กิจกรรมตาม
โครงการ

นักเรียนระดับ
ปฐมวัยได๎รับการ
สํงเสริมและ
พัฒนาให๎มีความรู๎
ความสามารถทั้ง
ทางด๎านวิชาการ
และรํางกาย
เด็กเล็กของศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็กมี
พัฒนาการด๎าน
รํางกาย อารมณ๑
จิตใจ สังคม และ
สติปัญญาที่ดีขึ้น
พร๎อมทั้ง
ประยุกต๑ใช๎ใน
ชีวิตประจาวัน
และมีความกล๎า
คิด กล๎าแสดงออก
อยํางสร๎างสรรค๑

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานการศึกษา
ปฐมวัย
สานักการศึกษา

งานการศึกษา
ปฐมวัย
(ศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็ก)
สานักการศึกษา
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147 สานสัมพันธ๑วัน
ปฐมวัย

148 ฮอมปอยฮ๎อยใจ๐
สํงปี้ใหญํไปโฮง
เฮียน

149 หนูน๎อยมารยาท
งามระดับปฐมวัย
(สนับสนุน
คําใช๎จํายในการ
บริหาร
สถานศึกษา)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.02

2561
(บาท)
100,000

2562
(บาท)
100,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
100,000

2564
(บาท)
100,000

2565
(บาท)
100,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ผู๎ปกครอง
ตํอการ
ดาเนิน
กิจกรรมตาม
โครงการ

-นักเรียนปฐมวัยมี
สุขภาพรํางกายที่
สมบูรณ๑แข็งแรง
และมีพัฒนาการ
สมวัย
-นักเรียนปฐมวัย ครู
และผู๎ปกครองได๎
สร๎างความสัมพันธ๑
อันดีและทากิจกรรม
รํวมกัน
นักเรียน ผู๎ปกครอง
ครู ชุมชน ได๎ทา
กิจกรรมรํวมกัน
เพื่อสร๎าง
ความสัมพันธ๑
อันดีและเพื่อสร๎าง
ขวัญและกาลังใจ
สาหรับนักเรียน
นักเรียนได๎ฝึก
ปฏิบัติตนตาม
มารยาทไทยอยําง
เหมาะสม
ตามวัย

-เพื่อให๎นักเรียนปฐมวัยมี
สุขภาพรํางกายที่สมบูรณ๑
และได๎แสดงออกถึง
พัฒนาการสมวัยอยําง
ครบถ๎วน
-เพื่อสร๎างความสัมพันธ๑
อันดีและการมีสํวนรํวมใน
การทากิจกรรมรํวมกัน
ระหวํางนักเรียนปฐมวัย
ครู และผู๎ปกครอง
เพื่อสร๎างความสัมพันธ๑อัน
ดีระหวํางนักเรียน
ผู๎ปกครอง ครู และชุมชน
รวมถึงแสดงความยินดีกับ
เด็กเล็กชั้นอนุบาล 3 ที่
สาเร็จการศึกษา

จัดกิจกรรมการแขํงขันเกม
กีฬาและการมีสํวนรํวมของ
นักเรียนระดับปฐมวัย ครู
และผู๎ปกครอง

จัดพิธีมอบสัมฤทธิ์บัตร
สาหรับนักเรียนชั้นอนุบาล ๓
และการแสดงของเด็กเล็ก
ของศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ผู๎ปกครอง
ตํอการ
ดาเนิน
กิจกรรมตาม
โครงการ

เพื่อให๎นักเรียนได๎ฝึก
ปฏิบัติและมีมารยาท
ความแบบวัฒนธรรมไทย
เหมาะสมกับวัย

จัดกิจกรรมการประกวดหนู
น๎อยมารยาทงามระดับ
ปฐมวัยในชั้นอนุบาล 1-3

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ผู๎ปกครอง
ตํอการ
ดาเนิน
กิจกรรมตาม
โครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานการศึกษา
ปฐมวัย
สานักการศึกษา

งานการศึกษา
ปฐมวัย
(ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก)
สานักการศึกษา

ร.ร.ท.ดอกเงิน
สานักการศึกษา
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เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
10,000

2562
(บาท)
10,000

แบบ ผ.02
งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
10,000
10,000

๒๐4,000

๒๐4,000

150 จัดหาวิทยากร
ท๎องถิ่นให๎ความรู๎
สูํเด็กปฐมวัย
(สนับสนุน
คําใช๎จํายในการ
บริหาร
สถานศึกษา)
151 จัดหาสื่อการเรียน
การสอน และวัสดุ
การศึกษาหรือ
เครื่องเลํน
พัฒนาการเด็ก

เพื่อพัฒนาความสามารถ
ของผู๎เรียนให๎เกิดความรู๎
ความชานาญ ผําน
วิทยากรผู๎มีประสบการณ๑
ในท๎องถิ่น

จัดกิจกรรมให๎นักเรียนได๎รับ
ประสบการณ๑และลงมือ
ปฏิบัติเกี่ยวกับวิถีชีวิตคน
ล๎านนา

เพื่อเป็นสื่อประกอบใน
การจัดเตรียมความพร๎อม
ในทุกๆ ด๎าน ของเด็กกํอน
วัยเรียน

จัดหาสื่อการเรียนการสอน
วัสดุการศึกษาและเครื่องเลํน
พัฒนาการเด็ก สาหรับเด็ก
ปฐมวัยในศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก

๒๐4,000

152 จัดซื้อชุดพัฒนา
ทักษะการเรียนรู๎
ความคิด
สร๎างสรรค๑ระดับ
ปฐมวัย

-เพื่อเสริมสร๎าง
จินตนาการโดยการ
กระตุ๎นการเรียนรู๎ผํานสื่อ
การสอน
-เพื่อให๎นักเรียนปฐมวัยได๎
เรียนรู๎ผํานการเลํนและทา
กิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย
-เพื่อปลูกฝังกระบวนการ
คิดอยํางเป็นระบบ

จัดซื้อชุดพัฒนาการทักษะ
การเรียนรู๎ความคิด
สร๎างสรรค๑ระดับปฐมวัย
ให๎กับสถานศึกษา
จานวน 12 แหํงๆละ 1 ชุด

8,400,000 8,400,000 8,400,000 8,400,000
(12 ชุด)
(12 ชุด)
(12 ชุด)
(12 ชุด)

๒๐4,000

2565
(บาท)
10,000

๒๐4,000

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
นักเรียนตํอ
การเข๎ารํวม
กิจกรรมตาม
โครงการ

นักเรียนได๎พัฒนา ร.ร.ท.ดอกเงิน
ความสามารถและ ฝ่ายกิจการโรงเรียน
มีความรู๎ ความ
สานักการศึกษา
ชานาญเกี่ยวกับ
วิถีชีวิตคนล๎านนา

ร๎อยละความ
พึงพอใจตํอ
การจัด
การเรียน
การสอน

งานการศึกษา
ปฐมวัย
(ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก)
สานักการศึกษา

เด็กได๎มีการเรียนรู๎
มีประสบการณ๑
ตรง และมีความ
พร๎อมในด๎าน
รํางกาย อารมณ๑
สังคม และ
สติปัญญา กํอน
เข๎าสูํวัยเรียน
ร๎อยละความ นักเรียนปฐมวัย
พึงพอใจตํอ ได๎รับการเรียนรู๎ มี
การจัด
ทักษะตาม
การเรียน
แนวทางปฏิรูป
การสอน
การเรียนรู๎ มี
พัฒนาการครบทุก
ด๎านตามวัย

งานการศึกษา
ปฐมวัย
(ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก)
สานักการศึกษา

-3/238ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

153 พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด๎วย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV

- เพื่อใช๎เป็นแนวทางใน
การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาโดยใช๎
เทคโนโลยีสารสนเทศ
DLTV
- เพื่อเสริมสร๎างศักยภาพ
เด็กแรกเกิด 0 – 5 ปี มี
พัฒนาการสมวัย ครูผู๎ดูแล
เด็กมีความรู๎ มีทักษะใน
การดูแลเด็กถูกต๎องสร๎าง
โอกาสทางการศึกษาอยําง
มีคุณภาพเทําเทียมกัน

จัดซื้อชุดอุปกรณ๑ตาม
โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด๎วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV จานวน
1 ชุด ประกอบด๎วย
1. โทรทัศน๑แอลอีดี ขนาดไมํ
ต่ากวํา 55 นิ้ว
2. ชุดรับสัญญาณโทรทัศน๑
ผํานดาวเทียม
3. เครื่องรับสัญญาณภาพ
ดาวเทียม IRD

154 ขยายแนวเขต
ไฟฟ้าและ
ปรับปรุงระบบ
กระแสไฟฟ้า
รร.ท ดอกเงิน

เพื่อให๎โรงเรียนเทศบาล
ดอกเงินมีระบบไฟฟ้าที่มี
มาตรฐานและปลอดภัย
สาหรับการจัดกิจกรรม
สาหรับนักเรียน

ขยายแนวเขตไฟฟ้าและ
ปรับปรุงระบบกระแสไฟฟ้า
รร.ท ดอกเงิน ดังนี้
-ขยายแนวเขตไฟฟ้าโดยเดิน
สายไฟฟ้าไปตามแนวเขตถึง
โรงเรียนเทศบาลดอกเงิน,
ติดตั้งเสาไฟฟ้าและหม๎อแปลง
ไฟฟ้าพร๎อมมิเตอร๑ไฟฟ้า
-จ๎างเหมาบริการปรับปรุง
ระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน
ให๎มีสภาพดีพร๎อมใช๎ โดย
ติดตั้งแผงควบคุมวงจรไฟฟ้า
เดินสายไฟฟ้า ตรวจเช็ค
ระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
30,700

-

410,000

แบบ ผ.02
งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
30,700
-

-

-

2565
(บาท)
-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร๎อยละความ
พึงพอใจตํอ
การจัด
การเรียน
การสอน

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ศูนย๑พัฒนาเด็ก มี
อุปกรณ๑การ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา DLTV
เพื่อใช๎ในการ
จัดการเรียนการ
สอนและครูผู๎ดูแล
เด็ก มีความรู๎
ทักษะ ในการจัด
การศึกษาได๎อยําง
ถูกต๎อง สร๎าง
โอกาสทาง
การศึกษาอยําง
มีคุณภาพเทํา
เทียมกัน
ร๎อยละความ -ระบบ
พึงพอใจตํอ กระแสไฟฟ้า
การจัดการ ของรร.ท ดอกเงิน
เรียนการ
สามารถใช๎งานได๎
สอน
อยํางเพียงพอ
และทาให๎การ
เรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพ
-โรงเรียนเทศบาล
ดอกเงินมีระบบ
ไฟฟ้าที่มี
มาตรฐาน และ
ปลอดภัย

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานการศึกษา
ปฐมวัย
(ศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็กฯ)
สานักการศึกษา

รร.ท ดอกเงิน
สานักการศึกษา

-3/239ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
410,000

2562
(บาท)
-

แบบ ผ.02
งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร๎อยละความ
พึงพอใจตํอ
การจัดการ
เรียนการ
สอน

--ระบบ
กระแสไฟฟ้า
ของศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็กสามารถใช๎งาน
ได๎อยํางเพียงพอ
และทาให๎การ
เรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพ
-ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก
มีระบบไฟฟ้าที่มี
มาตรฐาน และ
ปลอดภัย
-เด็กเล็กมี
สิ่งแวดล๎อมที่เอื้อ
ตํอการพัฒนาที่
สมวัย
-มีสถานที่ที่เอื้อ
การเรียนการสอน
เด็ก ครู
ผู๎ปกครอง
ตลอดจน
ประชาชนทั่วไป มี
ขวัญและกาลังใจ
มีจิตใจที่อํอนโยน
มีคุณธรรม

งานการศึกษา
ปฐมวัย
(ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก)
สานักการศึกษา

155 จ๎างเหมาเปลี่ยน
หม๎อแปลงไฟฟ้า
และขยายเขต
ไฟฟ้าภายในศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลนคร
เชียงใหมํ

เพื่อให๎เกิดความปลอดภัย
ตํอชีวิตและทรัพย๑สิน

จ๎างเหมาเปลี่ยนมิเตอร๑ไฟฟ้า
และขยายเขตไฟฟ้าภายใน
ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กฯ

156 ปรับปรุงภูมิทัศน๑
ศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลนคร
เชียงใหมํ

เพื่อให๎มีภูมิทัศน๑ที่สวยงาม
เป็นแหลํงเรียนรู๎ที่เอื้อตํอ
การเตรียมความพร๎อมให๎
เด็กมีพัฒนาการที่สมวัย
มีสถานที่ที่เอื้อการเรียน
การสอน
เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ
ของเด็ก ครู ผู๎ปกครอง
ตลอดจนประชาชนทั่วไป

จ๎างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน๑
สวนหยํอม ต๎นไม๎ ปรับพื้นที่
ภายในศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กฯ

150,000

-

-

-

-

ร๎อยละความ
พึงพอใจตํอ
การจัดการ
เรียนการ
สอน

กํอสร๎างซุ๎มพระพุทธรูปศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ
ประกอบด๎วย งานโครงสร๎าง
และงานผนัง ฯลฯ

56,900

-

-

-

-

ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ผู๎ปกครอง
ตํอสถานที่
ศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็ก
เทศบาลนคร
เชียงใหมํ

157 กํอสร๎างซุ๎ม
พระพุทธรูปศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลนคร
เชียงใหมํ

งานการศึกษา
ปฐมวัย
(ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก)
สานักการศึกษา
งานการศึกษา
ปฐมวัย
(ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก)
สานักการศึกษา

-3/240ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
128,000

2562
(บาท)
-

แบบ ผ.02
งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

158 กํอสร๎างรั้วศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลนคร
เชียงใหมํ

เพื่อป้องกันอันตรายให๎กับ กํอสร๎างรั้วคอนกรีตและ
เด็กเล็กและทรัพย๑สินของ เหล็กรอบศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก
ศูนย๑ฯ
เทศบาลนครเชียงใหมํ

159 กํอสร๎างเสาธง
ชาติ

เพื่อใช๎ประกอบในการทา
กิจกรรมตํางๆ หน๎าเสาธง
ของนักเรียน

รื้อถอนธงชาติของเดิมออก
และกํอสร๎างใหมํภายในศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนคร
เชียงใหมํ

220,000

-

-

-

-

160 ซํอมแซมหลังคา
ศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลนคร
เชียงใหมํ

เพื่อให๎มีหลังคาอาคาร
เรียนที่มั่นคง ปลอดภัย
เอื้อตํอการจัดการเรียน
การสอน

ซํอมแซมหลังคาอาคารเรียน
ได๎แกํ รื้อถอนกระเบื้องเดิม
แล๎วมุงใหมํด๎วย metal
sheet พร๎อมฟอยล๑
และครอบผนัง metal
sheet ติดตั้ง 2 ด๎านยาว
ตลอดแนว

-

-

-

80,000

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ผู๎ปกครอง
ตํอสถานที่
ศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็ก
เทศบาลนคร
เชียงใหมํ
ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ผู๎ปกครอง
ตํอสถานที่
ศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็ก
เทศบาลนคร
เชียงใหมํ
ร๎อยละความ
พึงพอใจตํอ
การจัดการ
เรียนการ
สอน

เด็กและผู๎ปกครอง
มีความมั่นใจใน
ความปลอดภัย
ของศูนย๑ฯ และมี
การกาหนดเขต
พื้นที่ของศูนย๑ฯ ที่
ชัดเจน

งานการศึกษา
ปฐมวัย
(ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก)
สานักการศึกษา

ศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็กมีสถานที่เพื่อ
ใช๎ในการประกอบ
กิจกรรมตํางๆ

งานการศึกษา
ปฐมวัย
(ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก)
สานักการศึกษา

ศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็กมีอาคารเรียน
ที่มั่นคง ปลอดภัย
เอื้อตํอการจัดการ
เรียนการสอน

งานการศึกษา
ปฐมวัย
(ศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็ก)
สานักการศึกษา

-3/241ที่

โครงการ

161 ปรับปรุงภูมิทัศน๑
ศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลนคร
เชียงใหมํ

วัตถุประสงค์
- เพื่อให๎มีพื้นคอนกรีตผิว
ยาง EPDM LUBBER มี
ความปลอดภัยและ
ป้องกันการกระแทกกับ
พื้นคอนกรีตโดยตรง
- เพื่อให๎มีหลังคาสนาม
เด็กเลํน ป้องกันแสงแดด
และฝนเกิดรํมเงา
- เพื่อให๎มีสวนหยํอม เกิด
บรรยากาศที่นําสนใจ เอื้อ
ตํอการจัดแหลํงเรียนรู๎
ตามธรรมชาติ
- เพื่อให๎ศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลนครเชียงใหมํ
มีรั้วด๎านทิศตะวันตก
ป้องกันการพังทลายของ
ดินริมฝั่งแมํน้า
- สถานศึกษามีภูมิทัศน๑ที่
สวยงาม สะอาด ปลอดภัย
และเป็นแหลํงเรียนรู๎ตาม
ธรรมชาติตลอดจนมี
ทัศนคติที่ดีในการเรียนรู๎

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ดาเนินการปรับปรุงภูมิทัศน๑
ดังนี้
1. พื้นคอนกรีตผิวยาง
EPDM LUBBER หนา 10
มม. จานวน 200 ตร.ม
2. เปลี่ยนหลังคาสนามเด็ก
เลํนเป็นแมททัลชีลหนา
0.40 มม. มีฟอยส๑ PE หนา
5 มม. จานวน 144 ตร.ม
3. สวนหยํอม จานวน 3 จุด
4. ดัดแปลงรั้วทิศตะวันตก
ขนาด 1.00X61.00 ม.
จานวน 1 ชุด
(ตามแบบแปลนของ
เทศบาลฯ)

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

แบบ ผ.02
งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
810,000

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร๎อยละความ
พึงพอใจตํอ
การจัดการ
เรียนการ
สอน

ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลนคร
เชียงใหมํ มี
สิ่งแวดล๎อม
ที่เอื้อตํอการเรียน
การสอนและมี
บรรยากาศที่รํมรื่น
นําสนใจ สะอาด
ปลอดภัยคล๎าย
ธรรมชาติและเป็น
แหลํงเรียนรู๎ที่
กระตุ๎นให๎เด็กได๎เกิด
การเรียนรู๎ได๎เป็น
อยํางดี

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานการศึกษา
ปฐมวัย
(ศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็กฯ)
สานักการศึกษา

-3/242ที่

โครงการ

162 กํอสร๎างหลังคา
อเนกประสงค๑ของ
ศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็ก เทศบาลนคร
เชียงใหมํ

วัตถุประสงค์
-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ด๎านการจัดการเรียนรู๎
ให๎แกํเด็กในการทา
กิจกรรมตํางๆ
-เพื่อเพิ่มพื้นที่ใช๎สอยและ
เกิดความสะดวกตํอการ
จัดกิจกรรมตํางๆของ
บุคลากร, ครู, เด็ก,
ผู๎ปกครองและชุมชน
-เพื่อให๎เกิดความรํมรื่น
ป้องกันแสงแดด และฝน
ตลอดจนภัยธรรมชาติ
ตํางๆ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
กํอสร๎างหลังคา
เอนกประสงค๑ ขนาด 15 x
25 เมตร จานวน 1 หลัง
(ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ
)

2561
(บาท)
-

แบบ ผ.02
งบประมาณ
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,500,000
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร๎อยละความ
พึงพอใจตํอ
การจัดการ
เรียนการสอน

-มีสถานที่ในการ
จัดกิจกรรมที่เอื้อ
ตํอการจัดการ
เรียนรู๎
-มีพื้นที่ใช๎สอย
เพิ่มขึ้น สะดวกตํอ
การจัดกิจกรรม
ตํางๆของ
บุคลากร, ครู,
เด็ก, ผู๎ปกครอง
และชุมชน
-มีรํมเงา ป้องกัน
แสงแดดและฝน
ตลอดจนภัย
ธรรมชาติ ตํางๆ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานการศึกษา
ปฐมวัย
(ศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็กฯ)
สานักการศึกษา

-3/243ที่

โครงการ

163 ปรับปรุงตํอเติม
อาคารศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็ก เทศบาล
นครเชียงใหมํ

วัตถุประสงค์
เพื่อให๎นักเรียนและ
บุคลากรครูมีพื้นที่ใช๎สอย
ที่สามารถใช๎งานได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพและเอื้อ
ประโยชน๑ตํอการจัด
กระบวนการเรียนรู๎ของ
นักเรียนตามทักษะใน
ศตวรรษที่ 21

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- ปรับปรุงห๎องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร๑ ขนาด
4.00x12.00 ม. จานวน 1 ห๎อง
- ปรับปรุงตํอเติมห๎อง
ประชาสัมพันธ๑และธุรการ
ขนาด 3.00x8.00 ม.
จานวน 1 ห๎อง
- ปรับปรุงตํอเติมห๎องครัว
และห๎องรับประทานอาหาร
นักเรียน ขนาด 2.20
x20.00 ม.
จานวน 1 ห๎อง
-ปรับปรุงตํอเติม
ห๎องปฏิบัติการสุขภาพปาก
และฟันขนาด 2.20
x20.00 ม. จานวน 1 ห๎อง
-ปรับปรุงตํอเติมห๎องประชุม
ขนาด 4.00 x20.00ม.
จานวน 1 ห๎อง
-ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
ขนาด 36,000 บีทียู
จานวน 8 เครื่อง
-ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
ขนาด 18,000 บีทียู
จานวน 2 เครื่อง
-ติดตั้งพัดลมติดผนัง ขนาด
ไมํน๎อยกวํา 16 นิ้ว
จานวน 18 ตัว
(ตามแบบแปลนของเทศบาล
ฯ)

2561
(บาท)
-

แบบ ผ.02
งบประมาณ
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,797,200
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร๎อยละความ
พึงพอใจตํอ
การจัดการ
เรียนการ
สอน

นักเรียนและ
บุคลากรในศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็กมี
พื้นที่ใช๎สอยใน
การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน
เพิ่มขึ้น

งานการศึกษา
ปฐมวัย
(ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็)ก
สานักการศึกษา

-3/244ที่

โครงการ

164 จัดซื้อโต๏ะวาง
คอมพิวเตอร๑
โรงเรียนในสังกัด
11 แหํง

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.02

2561
(บาท)
112,500
(90 ตัว)

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
112,500
(90 ตัว)

2564
(บาท)
112,500
(90 ตัว)

2565
(บาท)
112,500
(90 ตัว)

เพื่อใช๎วางคอมพิวเตอร๑
สาหรับให๎นักเรียนได๎ฝึก
ประสบการณ๑ในการ
ทดสอบในระบบออนไลน๑
โดยใช๎สื่อเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร๑

มีโต๏ะวางคอมพิวเตอร๑
จานวน 360 ตัว

165 จัดซื้อโต๏ะวาง
เพื่อใช๎วางคอมพิวเตอร๑
คอมพิวเตอร๑
สาหรับให๎นักเรียนได๎ฝึก
รร.ท.วัดศรีปิงเมือง ประสบการณ๑ในการ
ทดสอบในระบบออนไลน๑
โดยใช๎สื่อเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร๑

มีโต๏ะวางคอมพิวเตอร๑
จานวน 40 ตัว

-

-

50,000

-

-

166 จัดซื้อโต๏ะวาง
คอมพิวเตอร๑
ร.ร.ชุมชนเทศบาล
วัดศรีดอนไชย

มีโต๏ะวางคอมพิวเตอร๑
จานวน 40 ตัว

-

50,000

-

-

-

เพื่อใช๎วางคอมพิวเตอร๑
สาหรับให๎นักเรียนได๎ฝึก
ประสบการณ๑ในการ
ทดสอบในระบบออนไลน๑
โดยใช๎สื่อเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร๑

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร๎อยละความ
พึงพอใจตํอ
การจัดการ
เรียนการ
สอน

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

นักเรียนได๎ฝึก
ประสบการณ๑ใน
การทดสอบใน
ระบบออนไลน๑
และสามารถใช๎สื่อ
เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร๑ได๎
อยํางมี
ประสิทธิภาพ
ร๎อยละความ นักเรียนได๎ฝึก
พึงพอใจตํอ ประสบการณ๑ใน
การจัดการ การทดสอบใน
เรียนการ
ระบบออนไลน๑
สอน
และสามารถใช๎สื่อ
เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร๑ได๎
อยํางมี
ประสิทธิภาพ
ร๎อยละความ นักเรียนได๎ฝึก
พึงพอใจตํอ ประสบการณ๑ใน
การจัดการ การทดสอบใน
เรียนการ
ระบบออนไลน๑
สอน
และสามารถใช๎สื่อ
เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร๑ได๎
อยํางมี
ประสิทธิภาพ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
โรงเรียนในสังกัด
11 แหํง
สานักการศึกษา

รร.ท.วัดศรีปิงเมือง
สานักการศึกษา

ร.ร.ชุมชนเทศบาล
วัดศรีดอนไชย
สานักการศึกษา

-3/245ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.02

2561
(บาท)
40,500
(90 ตัว)

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
40,500
(90 ตัว)

2564
(บาท)
40,500
(90 ตัว)

2565
(บาท)
40,500
(90 ตัว)

167 จัดซื้อเก๎าอี้
คอมพิวเตอร๑
โรงเรียนในสังกัด
11 แหํง

เพื่อให๎นักเรียนได๎ใช๎นั่งฝึก
ประสบการณ๑ในการ
ทดสอบในระบบออนไลน๑
โดยใช๎สื่อเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร๑

มีเก๎าอี้คอมพิวเตอร๑
จานวน 360 ตัว

168 จัดซื้อเก๎าอี้
คอมพิวเตอร๑
ร.ร.ชุมชนเทศบาล
วัดศรีดอนไชย

เพื่อให๎นักเรียนได๎ใช๎นั่งฝึก
ประสบการณ๑ในการ
ทดสอบในระบบออนไลน๑
โดยใช๎สื่อเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร๑

มีเก๎าอี้คอมพิวเตอร๑
จานวน 40 ตัว

-

18,000

-

-

-

169 จัดซื้อเก๎าอี้
คอมพิวเตอร๑
รร.ท.
วัดศรีปิงเมือง

เพื่อให๎นักเรียนได๎ใช๎นั่งฝึก
ประสบการณ๑ในการ
ทดสอบในระบบออนไลน๑
โดยใช๎สื่อเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร๑

มีเก๎าอี้คอมพิวเตอร๑
จานวน ๔๐ ตัว

-

-

๑๑,๘๐๐

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร๎อยละความ
พึงพอใจตํอ
การจัดการ
เรียนการ
สอน

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

นักเรียนได๎ฝึก
ประสบการณ๑ใน
การทดสอบใน
ระบบออนไลน๑
และสามารถใช๎สื่อ
เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร๑ได๎
อยํางมี
ประสิทธิภาพ
ร๎อยละความ นักเรียนได๎ฝึก
พึงพอใจตํอ ประสบการณ๑ใน
การจัดการ การทดสอบใน
เรียนการ
ระบบออนไลน๑
สอน
และสามารถใช๎สื่อ
เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร๑ได๎
อยํางมี
ประสิทธิภาพ
ร๎อยละความ นักเรียนได๎ฝึก
พึงพอใจตํอ ประสบการณ๑ใน
การจัดการ การทดสอบใน
เรียนการ
ระบบออนไลน๑
สอน
และสามารถใช๎สื่อ
เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร๑ได๎
อยํางมี
ประสิทธิภาพ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
โรงเรียนในสังกัด
11 แหํง
สานักการศึกษา

ร.ร.ชุมชนเทศบาล
วัดศรีดอนไชย
สานักการศึกษา

รร.ท.
วัดศรีปิงเมือง
สานักการศึกษา

-3/246ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.02

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
11,000

2565
(บาท)
-

170 จัดซื้อเก๎าอี้
เพื่อใช๎รับรองประชาชน
จัดเลี้ยงคาดเอ
และผูเ๎ ข๎ารํวมงาน ในการ
งานการศึกษา
จัดกิจกรรมตํางๆ
ปฐมวัย
(ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก)

มีเก๎าอี้จัดเลี้ยงคาดเอ
จานวน 20 ตัว

171 จัดซื้อโต๏ะโฟเมก๎า เพื่อใช๎ในการเรียน
ร.ร.ชุมชนเทศบาล การสอน
วัดศรีดอนไชย

มีโต๏ะโฟเมก๎า
จานวน 20 ตัว

-

-

50,000

-

-

172 จัดซื้อโต๏ะโฟเมก๎า เพื่อใช๎ในการจัดกิจกรรม
งานการศึกษา
ตํางๆ และใช๎ในการเรียน
ปฐมวัย
การสอน
(ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก)

มีโต๏ะโฟเมก๎า
จานวน 10 ตัว

14,500

-

-

-

-

173 จัดซื้อโต๏ะกิจกรรม เพื่อใช๎ในการจัดกิจกรรม
3 ที่นั่งของงาน
ตํางๆ และใช๎ในการเรียน
การศึกษาปฐมวัย การสอน
(ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก)

มีโต๏ะกิจกรรม 3 ที่นั่ง
จานวน 3 ชุด

-

10,500

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ผู๎เข๎ารํวม
กิจกรรม

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

การดาเนิน
กิจกรรมตํางๆ
บรรลุตาม
วัตถุประสงค๑และ
เป้าหมายที่
กาหนดไว๎
ร๎อยละความ การจัดการสอน
พึงพอใจตํอ เป็นไปอยํางมี
การจัดการ ประสิทธิภาพ
เรียนการ
สอน
ร๎อยละความ การจัดการสอน
พึงพอใจตํอ เป็นไปอยํางมี
การจัดการ ประสิทธิภาพ
เรียนการ
สอน
ร๎อยละความ การจัดการสอน
พึงพอใจตํอ เป็นไปอยํางมี
การจัดการ ประสิทธิภาพ
เรียนการ
สอน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานการศึกษา
ปฐมวัย
(ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก)
สานักการศึกษา
ร.ร.ชุมชนเทศบาล
วัดศรีดอนไชย
สานักการศึกษา
งานการศึกษา
ปฐมวัย
(ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก)
สานักการศึกษา
งานการศึกษา
ปฐมวัย
(ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก)
สานักการศึกษา

-3/247ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

174 จัดซื้อชุดโต๏ะ
อาหารพร๎อมเก๎าอี้
ของเด็กของงาน
การศึกษาปฐมวัย
(ศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็ก

เพื่อให๎ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก มีชุดโต๏ะอาหารพร๎อมเก๎าอี้
มีชุดโต๏ะอาหารพร๎อมเก๎าอี้ ของเด็ก จานวน ๑4 ชุด
ของเด็กที่เอื้อประโยชน๑ตํอ
เด็กเล็กในการฝึกทักษะ
การรับประทานอาหาร

175 จัดซื้อชั้นล็อค
เกอร๑ 3 ชั้น
ของงานการศึกษา
ปฐมวัย (ศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็ก)

เพื่อจัดเก็บทรัพย๑สิน
ให๎มีความปลอดภัย และ
มีความปลอดภัยเป็น
ระเบียบเรียบร๎อย

มีชั้นล็อคเกอร๑ 3 ชั้น
ทาด๎วยไม๎ Particle Board
จานวน 6 ตัว

176 จัดซื้อโต๏ะญี่ปุ่น
เพื่อใช๎สาหรับทากิจกรรม มีโต๏ะญี่ปุ่น ทาด๎วยไม๎
ของงานการศึกษา ตํางๆในการเรียนการสอน จานวน 24 ตัว
ปฐมวัย (ศูนย๑
ของศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก
พัฒนาเด็กเล็ก)

แบบ ผ.02

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
67,200

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-

5,700

-

-

-

-

19,200

-

-

-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร๎อยละความ
พึงพอใจตํอ
การจัดการ
เรียนการ
สอน

ศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็ก มีชุดโต๏ะ
อาหารพร๎อมเก๎าอี้
ของเด็กที่เอื้อ
ประโยชน๑ตํอ
เด็กเล็กในการ
ฝึกทักษะการ
รับประทาน
อาหาร
การจัดเก็บ
ทรัพย๑สินของเด็ก
มีความปลอดภัย
เป็นระเบียบ
เรียบร๎อย

งานการศึกษา
ปฐมวัย (ศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็ก)
สานักการศึกษา

มีโต๏ะในการทา
กิจกรรมตํางๆ
และใช๎ในการ
เรียนการสอนของ
ศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็ก

งานการศึกษา
ปฐมวัย
(ศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็ก)
สานักการศึกษา

ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ผู๎ปกครอง
ตํอสิ่งอานวย
ความสะดวก
ของศูนย๑
พัฒนาเด็ก
เล็ก
ร๎อยละความ
พึงพอใจตํอ
การจัดการ
เรียนการ
สอน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

งานการศึกษา
ปฐมวัย (ศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็ก)
สานักการศึกษา

-3/2482561
(บาท)
-

2562
(บาท)
37,050

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

มีตู๎เอกสาร 2 บานเปิด
จานวน 2 ตู๎

-

11,000

-

-

-

มีตู๎กระจกบานเลื่อนสูง ๓
ชั้น จานวน 2 ตัว

-

30,460

-

-

-

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

177 จัดซื้อโต๏ะ
คอมพิวเตอร๑
โครงสร๎างทาด๎วย
ไม๎ Particle Board
งานการศึกษา
ปฐมวัย (ศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็ก)
178 จัดซื้อตู๎เอกสาร 2
บานเปิด
งานการศึกษา
ปฐมวัย (ศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็ก)

เพื่อใช๎วางคอมพิวเตอร๑ที่
ใช๎สาหรับการเรียนการ
สอน

มีโต๏ะคอมพิวเตอร๑โครงสร๎าง
ทาด๎วยไม๎ Particle Board
จานวน 13 ตัว

เพื่อใช๎สาหรับจัดเก็บวัสดุ
อุปกรณ๑ การเรียนการ
สอนสาหรับศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็ก

179 จัดซื้อตู๎กระจกบาน
เลื่อนสูง ๓ ชั้น
งานการศึกษา
ปฐมวัย (ศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็ก)

เพื่อใช๎สาหรับจัดเก็บวัสดุ
อุปกรณ๑ การเรียนการ
สอนสาหรับศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็ก

ที่

โครงการ

แบบ ผ.02
2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร๎อยละความ
พึงพอใจตํอ
การจัดการ
เรียนการ
สอน
ร๎อยละความ
พึงพอใจตํอ
การจัดการ
เรียนการ
สอน

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
การเรียน
การสอนด๎าน
คอมพิวเตอร๑
มีความ
สะดวกสบาย

การจัดเก็บวัสดุ
อุปกรณ๑ การเรียน
การสอนสาหรับ
ศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็ก มีความเป็น
ระเบียบเรียบร๎อย
มีความคลํองตัวใน
การเรียนการสอน
ร๎อยละความ การจัดเก็บวัสดุ
พึงพอใจตํอ อุปกรณ๑ การเรียน
การจัดการ การสอนสาหรับ
เรียนการ
ศูนย๑พัฒนาเด็ก
สอน
เล็ก มีความเป็น
ระเบียบเรียบร๎อย
มีความคลํองตัวใน
การเรียนการสอน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานการศึกษา
ปฐมวัย
(ศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็ก)
สานักการศึกษา
งานการศึกษา
ปฐมวัย (ศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็ก)
สานักการศึกษา

งานการศึกษา
ปฐมวัย
(ศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็ก)
สานักการศึกษา

-3/249ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

180 จัดซื้อตู๎เก็บของ
3 บาน
งานการศึกษา
ปฐมวัย (ศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็ก)

เพื่อใช๎สาหรับจัดเก็บวัสดุ
อุปกรณ๑ การเรียนการ
สอนสาหรับศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็ก

มีตู๎เก็บของ 3 บาน
จานวน 1 ตัว

181 จัดซื้อตู๎เหล็ก
ร.ร.ท.วัดป่าแพํง

เพื่อใช๎เก็บวัสดุอุปกรณ๑
ตํางๆ สาหรับใช๎ในการ
เรียนการสอน

มีตู๎เหล็ก จานวน 4 ตู๎

182 จัดซื้อชั้นวาง
เพื่อใช๎วางหนังสือ และสื่อ
หนังสือ
การเรียนการสอน
งานการศึกษา
ให๎เป็นระเบียบเรียบร๎อย
ปฐมวัย
(ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก)

มีชั้นวางหนังสือ
จานวน 6 ตัว

แบบ ผ.02

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

22,000

-

-

-

-

-

6,000

-

-

-

2564
(บาท)
13,800

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร๎อยละความ
พึงพอใจตํอ
การจัดการ
เรียนการ
สอน

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

การจัดเก็บวัสดุ
อุปกรณ๑ การเรียน
การสอนสาหรับ
ศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็ก มีความเป็น
ระเบียบเรียบร๎อย
มีความคลํองตัวใน
การเรียนการสอน
ร๎อยละความ มีสิ่งอานวยความ
พึงพอใจตํอ สะดวก
การจัดการ ที่เอื้อตํอการเรียน
เรียนการ
การสอน
สอน
และการเรียนการ
สอนเป็นไปอยํางมี
ประสิทธิภาพ
ร๎อยละความ มีสิ่งอานวยความ
พึงพอใจตํอ สะดวก
การจัดการ ที่เอื้อตํอการเรียน
เรียนการ
การสอน
สอน
และการเรียนการ
สอนเป็นไปอยํางมี
ประสิทธิภาพ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานการศึกษา
ปฐมวัย (ศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็ก)
ฝ่ายกิจการโรงเรียน
สานักการศึกษา

ร.ร.ท.วัดป่าแพํง
สานักการศึกษา

งานการศึกษา
ปฐมวัย
(ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก)
ฝ่ายกิจการโรงเรียน
สานักการศึกษา

-3/250ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
45,000

แบบ ผ.02
งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

183 จัดซื้อชั้นวางของ
4 ชั้น
งานการศึกษา
ปฐมวัย (ศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็ก)

เพื่อใช๎เก็บวัสดุอุปกรณ๑
ตํางๆ สาหรับใช๎ในการ
เรียนการสอน

มีชั้นวางของ 4 ชั้น ขนาด
50×150×180 ซม.
จานวน 3 ตัว

184 จัดซื้อพัดลมติด
ผนังพร๎อมติดตั้ง
ขนาดไมํน๎อยกวํา
๑๖ นิ้ว ของ
โรงเรียนเทศบาล
วัดศรีปิงเมือง
185 จัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ
ขนาด 24,000
บีทียู
ร.ร.ชุมชนเทศบาล
วัดศรีดอนไชย
186 จัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ
แบบแยกสํวน
แบบติดผนัง ขนาด
24,000 บีทียู
โรงเรียนเทศบาล
ดอกเงิน

เพื่อปรับบรรยากาศใน
ห๎องเรียนให๎เอื้อตํอการ
เรียนการสอน

มีพัดลมติดผนังพร๎อมติดตั้ง
ขนาดไมํน๎อยกวํา ๑๖ นิ้ว
จานวน ๔๐ ตัว

-

-

๔๕,๐๐๐
(๒๐ ตัว)

๔๕,๐๐๐
(๒๐ ตัว)

-

เพื่อปรับบรรยากาศใน
ห๎องเรียนให๎เอื้อตํอการ
เรียนการสอน

มีเครื่องปรับอากาศขนาด
24,000 บีทียู
จานวน 10 เครื่อง

-

-

-

-

เพื่อปรับบรรยากาศใน
ห๎องพยาบาลให๎ได๎ตาม
มาตรฐานสุขาภิบาล
สิ่งแวดล๎อม

มีเครื่องปรับอากาศ
แบบแยกสํวน แบบติดผนัง
ขนาด 24,000 บีทียู
จานวน 3 เครื่อง

-

-

84,000

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร๎อยละความ
พึงพอใจตํอ
การจัดการ
เรียนการ
สอน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

การจัดเก็บวัสดุ
อุปกรณ๑ การเรียน
การสอนสาหรับ
ศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็ก มีความเป็น
ระเบียบเรียบร๎อย
มีความคลํองตัวใน
การเรียนการสอน
ร๎อยละความ นักเรียนได๎รับ
พึงพอใจตํอ ความ
การจัดการ สะดวกสบายใน
เรียนการ
การเรียนใน
สอน
ห๎องเรียน

งานการศึกษา
ปฐมวัย (ศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็ก)
สานักการศึกษา

324,000

ร๎อยละความ
พึงพอใจตํอ
การจัดการ
เรียนการ
สอน

นักเรียนได๎รับ
ความ
สะดวกสบายใน
การเรียนใน
ห๎องเรียน

ร.ร.ชุมชนเทศบาล
วัดศรีดอนไชย
สานักการศึกษา

-

ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ผู๎ใช๎บริการ
ห๎อง
พยาบาล

ห๎องพยาบาล
โรงเรียนเทศบาล
ดอกเงินมี
สุขลักษณะที่ดี
ตามมาตรฐาน
สุขาภิบาล
สิ่งแวดล๎อม

โรงเรียนเทศบาล
ดอกเงิน
สานักการศึกษา

รร.เทศบาลวัด
ศรีปิงเมือง
สานักการศึกษา

-3/251ที่

โครงการ

187 จัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ
แบบแยกสํวน
แบบตั้งพื้นหรือ
แบบแขวน ขนาด
26,000 บีทียู
รร.ท.วัดป่าแพํง

วัตถุประสงค์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การเรียนรู๎ให๎กับนักเรียน
จากการสร๎างบรรยากาศที่
ดีในแหลํงเรียนรู๎
ห๎องเรียนนาฏศิลป์ และ
ห๎องประชุมของโรงเรียน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
มีเครื่องปรับอากาศแบบแยก
สํวน แบบตั้งพื้นหรือแบบ
แขวน ขนาด 26,000 บีที
ยู จานวน 4 เครื่อง

แบบ ผ.02

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
144,000

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

188 จัดซื้อ
เพื่อปรับบรรยากาศใน
เครื่องปรับอากาศ ห๎องเรียนให๎เอื้อตํอการ
ขนาด 36,000 เรียนการสอน
บีทียู
ร.ร.ท.วัดป่าแพํง

มีเครื่องปรับอากาศ ขนาด
36,000 บีทียู จานวน 2
เครื่อง

-

-

-

94,000

-

189 จัดซื้อ
เพื่อให๎มีเครื่องปรับอากาศ
เครื่องปรับอากาศ ใช๎ในห๎องประชุมของ
แบบแยกสํวน
โรงเรียนเทศบาลวัดเชียง
แบบตั้งพื้นหรือ
ยืนที่พร๎อมตํอการใช๎งาน
แบบแขวน ขนาด
30,000บีทียู
ของร.ร.ท.วัดเชียงยืน

มีเครื่องปรับอากาศแบบ
แยกสํวน แบบตั้งพื้นหรือ
แบบแขวน ขนาด 30,000
บีทียู จานวน 8 เครื่อง

-

160,800
(4 เครื่อง)

160,800
(4 เครื่อง)

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร๎อยละความ
พึงพอใจตํอ
การจัดการ
เรียนการ
สอน

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ห๎องเรียนนาฏศิลป์
และห๎องประชุม
โรงเรียนมี
บรรยากาศที่ดี
เอื้อตํอการจัด
กิจกรรมการเรียนรู๎
ให๎กับนักเรียนทา
ให๎นักเรียนสามารถ
สร๎างองค๑ความรู๎
ให๎กับตนเองได๎
เป็นอยํางดี
ร๎อยละความ นักเรียนได๎รับ
พึงพอใจตํอ ความ
การจัดการ สะดวกสบายใน
เรียนการ
การเรียนใน
สอน
ห๎องเรียน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
รร.ท.วัดป่าแพํง
สานักการศึกษา

ร.ร.ท.วัดป่าแพํง
สานักการศึกษา

ร๎อยละความ โรงเรียนเทศบาล รร.ท.วัดเชียงยืน
พึงพอใจผู๎ใช๎ วัดเชียงยืนมี
สานักการศึกษา
ห๎องประชุม เครื่องปรับอากาศ
ใช๎ในห๎องประชุมที่
พร๎อมตํอการใช๎
งาน
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190 จัดซื้อ
เพื่อปรับบรรยากาศใน
เครื่องปรับอากาศ ห๎องเรียนคอมพิวเตอร๑ให๎
แบบแยกสํวน
เอื้อตํอการเรียนการสอน
แบบตั้งพื้นหรือ
แบบแขวน ขนาด
36,000
บีทียู ของร.ร.ท.
วัดทําสะต๐อย
191 จัดซื้อ
เพื่อปรับบรรยากาศใน
เครื่องปรับอากาศ ห๎องเรียนให๎เอื้อตํอการ
แบบแยกสํวน
เรียนการสอน
แบบตั้งพื้นหรือ
แบบแขวน ขนาด
36,000
บีทียู ของร.ร.ท.
วัดศรีปิงเมือง
192 จัดซื้อครุภัณฑ๑
เพื่อปรับบรรยากาศใน
เครื่องปรับอากาศ ห๎องเรียนให๎เอื้อตํอการ
(แบบแยกสํวน)
เรียนการสอน
ขนาด 36,000
บีทียู
รร.ท.วัด
หมื่นเงินกอง
193 จัดซื้อ
เพื่อปรับบรรยากาศใน
เครื่องปรับอากาศ ห๎องเรียนให๎เอื้อตํอการ
ขนาด 40,000 เรียนการสอน
บีทียู
รร.ท.วัดหมื่นเงินกอง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.02
งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
94,000

มีเครื่องปรับอากาศ
แบบแยกสํวน แบบตั้งพื้น
หรือแบบแขวน ขนาด
36,000 บีทียู
จานวน 4 เครื่อง

-

-

94,000
(2 เครื่อง)

94,000
(2 เครื่อง)

มีเครื่องปรับอากาศแบบแยก
สํวน แบบตั้งพื้นหรือแบบ
แขวน ขนาด 36,000
บีทียู จานวน 5 เครื่อ ง

-

-

235,000

มีเครื่องปรับอากาศ
ขนาด 40,000 บีทียู
จานวน 4 เครื่อง

-

-

-

มีเครื่องปรับอากาศ
แบบแยกสํวน แบบตั้งพื้น
หรือแบบแขวน ขนาด
36,000 บีทียู จานวน 2
เครื่อง

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร๎อยละความ
พึงพอใจตํอ
การจัดการ
เรียนการ
สอน

นักเรียนได๎รับ
ความ
สะดวกสบายใน
การเรียนใน
ห๎องเรียน

รร.ท.วัด
ทําสะต๐อย
สานักการศึกษา

-

ร๎อยละความ
พึงพอใจตํอ
การจัดการ
เรียนการ
สอน

นักเรียนได๎รับ
ความ
สะดวกสบายใน
การเรียนใน
ห๎องเรียน

ร.ร.ท.วัดศรีปิง
เมือง
สานักการศึกษา

-

-

ร๎อยละความ
พึงพอใจตํอ
การจัดการ
เรียนการ
สอน

นักเรียนได๎รับ
ความ
สะดวกสบายใน
การเรียนใน
ห๎องเรียน

รร.ท.วัด
หมื่นเงินกอง
สานักการศึกษา

204,800

-

ร๎อยละความ
พึงพอใจตํอ
การจัดการ
เรียนการ
สอน

นักเรียนได๎รับ
ความ
สะดวกสบายใน
การเรียนใน
ห๎องเรียน

รร.ท.วัดหมื่นเงินกอง
สานักการศึกษา
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เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.02

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
350,000

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

194 จัดซื้อเครื่องถําย
เอกสารระบบ
ดิจิตอล (ขาว-ดา)
ร.ร.ท.เกตการาม

เพื่อใช๎ในการสาเนา
มีเครื่องถํายเอกสารระบบ
เอกสารประกอบการเรียน ดิจติ อล (ขาว-ดา) จานวน 1
การสอน
เครือ่ ง

195 จัดซื้อเครื่องถําย
เอกสาร
ร.ร.ท.วัดศรี
สุพรรณ

เพื่อใช๎ในการสาเนา
มีเครื่องถํายเอกสารความเร็ว
เอกสารประกอบการเรียน 10 แผํน/นาที จานวน 1
การสอน
เครื่อง

50,000

-

-

-

-

196 จัดซื้อเครื่องถําย
เอกสาร
รร.ท.วัดเชียงยืน

เพื่อใช๎ในการสาเนา
มีเครื่องถํายเอกสารระบบ
เอกสารประกอบการเรียน ดิจติ อล (ขาว-ดา) ความเร็ว
การสอน
40 แผํน ตํอนาที จานวน 1
เครื่อง

-

-

180,000

-

-

197 จัดซื้อเครื่องพิมพ๑
สาเนาระบบ
ดิจิตอล
ร.ร.ท.วัดเชียงยืน

เพื่อใช๎ในการสาเนา
มีเครื่องพิมพ๑สาเนาระบบ
เอกสารประกอบการเรียน ดิจติ อล จานวน 1
การสอน
เครือ่ ง

130,000

-

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร๎อยละความ
พึงพอใจตํอ
การจัดการ
เรียนการ
สอน
ร๎อยละความ
พึงพอใจตํอ
การจัดการ
เรียนการ
สอน
ร๎อยละความ
พึงพอใจตํอ
การจัดการ
เรียนการ
สอน
ร๎อยละความ
พึงพอใจตํอ
การจัดการ
เรียนการ
สอน

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

นักเรียนได๎รับ
ร.ร.ท.เกตการาม
เอกสาร
สานักการศึกษา
ประกอบการเรียน
ที่มีคุณภาพ
นักเรียนได๎รับ
ร.ร.ท.วัดศรี
เอกสาร
สุพรรณ
ประกอบการเรียน สานักการศึกษา
ที่มีคุณภาพ
นักเรียนได๎รับ
รร.ท.วัดเชียงยืน
เอกสาร
สานักการศึกษา
ประกอบการเรียน
ที่มีคุณภาพ
นักเรียนได๎รับ
ร.ร.ท.วัดเชียงยืน
เอกสาร
สานักการศึกษา
ประกอบการเรียน
ที่มีคุณภาพ
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2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
30,000

180,000

-

-

-

-

มีเครื่องถํายเอกสารระบบ
ดิจิตอล (ขาว – ดา)
ความเร็ว 40 แผํนตํอนาที
จานวน 1 เครื่อง

-

-

180,000

-

-

เเพื่อใช๎ในการสาเนา
มีเครื่องถํายเอกสารระบบ
เอกสารประกอบการเรียน ดิจติ อล(ขาว-ดา)ความเร็ว
การสอน
๔๐ แผํนตํอนาที จานวน ๑
เครื่อง

-

-

๑๘๐,๐๐๐

-

-
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เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

198 จัดซื้อเครื่อง
ทาลายเอกสาร
ของรร.ท.วัดเชียง
ยืน

เพื่อใช๎ในการทาลาย
มีเครื่องทาลายเอกสารแบบ
เอกสารที่มีอายุเกิน 10 ปี ตัดตรง ทาลายครั้งละ 20
แผํน จานวน 1 เครื่อง

199 จัดซื้อเครื่องถําย
เอกสารระบบ
ดิจิตอลของร.ร.ท.
วัดป่าแพํง

เพื่อใช๎ในการสาเนา
มีเครื่องถํายเอกสารระบบ
เอกสารประกอบการเรียน ดิจติ อล จานวน 1 เครื่อง
การสอน

200 จัดซื้อเครื่อง
เเพื่อใช๎ในการสาเนา
ถํายเอกสารระบบ เอกสารประกอบการเรียน
ดิจิตอล ของรร.ท. การสอน
วัดกูํคา
201 จัดซื้อเครื่องถําย
เอกสารระบบ
ดิจิตอลของรร.ท.
วัดศรีปิงเมือง

แบบ ผ.02
2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนตํอ
การปฏิบัติงาน

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

-มีพื้นที่ในการ
จัดเก็บเอกสาร
เพิ่มขึ้น
-เกิดความ
คลํองตัวในการ
จัดหาเอกสาร
ร๎อยละความ นักเรียนได๎รับ
พึงพอใจตํอ เอกสาร
การจัดการ ประกอบการเรียน
เรียนการ
ที่มีคุณภาพ
สอน
ร๎อยละความ นักเรียนได๎รับ
พึงพอใจตํอ เอกสาร
การจัดการ ประกอบการเรียน
เรียนการ
ที่มีคุณภาพ
สอน
ร๎อยละความ นักเรียนได๎รับ
พึงพอใจตํอ เอกสาร
การจัดการ ประกอบการเรียน
เรียนการ
ที่มีคุณภาพ
สอน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
รร.ท.วัดเชียงยืน
สานักการศึกษา

ร.ร.ท.วัดป่าแพํง
สานักการศึกษา

รร.ท.วัดกูํคา
สานักการศึกษา

รร.ท.วัดศรีปิง
เมือง
สานักการศึกษา
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เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

202 จัดซื้อเครื่องขัดพื้น เพื่อใช๎สาหรับทาความ
มีเครื่องขัดพื้น จานวน 1
ของรร.ท.ดอกเงิน สะอาดพื้นอาคารภายใน เครือ่ ง
โรงเรียน ให๎มีสุขลักษณะที่
ดี เหมาะสมตํอการเรียน
การสอน
203 จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น เพื่อต๎องการจัดซื้อ
ของรร.ท.ดอกเงิน เครือ่ งดูดฝุ่นสาหรับทา
ความสะอาดพื้นอาคาร

มีเครื่องดูดฝุ่น จานวน 1
เครื่อง

204 จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น เพื่อต๎องการจัดซื้อ
ของรร.ท.วัดเชียงยืน เครือ่ งดูดฝุ่นสาหรับทา
ความสะอาดพื้นอาคาร

มีเครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25
ลิตร จานวน 4 เครื่อง

205 จัดซื้อชุดหุํนยนต๑
พัฒนาการเรียนรู๎
ในศตวรรษที่ 21
ของหนํวย
ศึกษานิเทศก๑

มีชุดหุํนยนต๑เพื่อพัฒนาการ
เรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21
จานวน 505 ชุด

เพื่อให๎นักเรียนได๎ฝึกฝน
ทักษะทางวิทยาศาสตร๑
เทคโนโลยี วิศวกรรมและ
คณิตศาสตร๑
-เพื่อให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎
หลักการทางานของระบบ
ควบคุมเบื้องต๎นของ
เครื่องจักรกล และ
หุํนยนต๑ โดยการศึกษา
ผํานแบบจาลอง

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
20,000

แบบ ผ.02
งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
นักเรียนตํอ
ความสะอาด
ของอาคาร
เรียน
14,000
ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
นักเรียนตํอ
ความสะอาด
ของอาคาร
เรียน
28,000
28,000 ร๎อยละความ
(2 เครื่อง)
(2 เครื่อง) พึงพอใจของ
นักเรียนตํอ
ความสะอาด
ของอาคาร
เรียน
6,716,500 6,716,500 6,716,500 6,716,500 6,716,500 ร๎อยละความ
(101 ชุด) (101 ชุด) (101 ชุด) (101 ชุด) (101 ชุด) พึงพอใจตํอ
การจัดการ
เรียนการ
สอน

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
อาคารภายใน
โรงเรียน มี
สุขลักษณะที่ดี
สะอาด เหมาะสม
ตํอการเรียนการ
สอน
อาคารภายใน
โรงเรียน มี
สุขลักษณะที่ดี
สะอาด เหมาะสม
ตํอการเรียนการ
สอน
อาคารภายใน
โรงเรียน มี
สุขลักษณะที่ดี
สะอาด เหมาะสม
ตํอการเรียนการ
สอน
นักเรียนได๎ฝึกฝน
ทักษะทาง
วิทยาศาสตร๑
เทคโนโลยี
วิศวกรรมและ
คณิตศาสตร๑ผําน
แบบจาลองที่มี
คุณภาพ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
รร.ท.ดอกเงิน
สานักการศึกษา

รร.ท.ดอกเงิน
สานักการศึกษา

รร.ท.วัดเชียงยืน
สานักการศึกษา

หนํวยศึกษานิเทศก๑
สานักการศึกษา
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206 จัดซื้อสื่อศูนย๑การ
เรียนรู๎ STEM
ศึกษา
ระดับประถม
ศึกษา
หนํวยศึกษานิเทศก๑

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.02

งบประมาณ
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
5,685,500 5,685,500
(14 ศูนย๑)
(14 ศูนย๑)

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

เพื่อให๎นักเรียนสามารถ
ประยุกต๑ใช๎สื่อการเรียน
การสอนที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อบูรณาการการเรียน
การสอนทั้ง 4 วิชาได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ
-ครูผู๎สอนใช๎เป็นสื่อการ
สอนในกลุํมวิชา
วิทยาศาสตร๑ เทคโนโลยี
วิศวกรรม และ
คณิตศาสตร๑ ได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น
207 จัดซื้อโต๏ะ-เก๎าอี้
-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
นักเรียนไม๎
การจัดการเรียนการสอน
ยางพาราระดับ
ของโรงเรียน
ประถมศึกษา
-เพื่อให๎นักเรียนได๎รับ
ร.ร.ชุมชนเทศบาล ความสะดวกสบายในการ
วัดศรีดอนไชย
เรียนการสอน

มีสื่อศูนย๑การเรียนรู๎ STEM
ศึกษาระดับประถม
ศึกษา จานวน 14 ศูนย๑/ปี
แบํงเป็น
--ร.ร.ขนาดเล็ก 5 ศูนย๑
--ร.ร.ขนาดกลาง 3 ศูนย๑
--ร.ร.ขนาดใหญํ 3 ศูนย๑
--ศูนย๑การเรียนรู๎ STEM
ศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
จานวน 3 ศูนย์
มีโต๏ะ-เก๎าอี้นักเรียนไม๎
ยางพาราระดับประถมศึกษา
จานวน 50 ชุด

-

79,000

-

-

-

208 จัดซื้อโต๏ะ-เก๎าอี้
นักเรียนไม๎
ยางพาราระดับ
มัธยมศึกษาร.ร.
ชุมชนเทศบาล
วัดศรีดอนไชย

มีโต๏ะ-เก๎าอี้นักเรียนไม๎
ยางพาราระดับมัธยมศึกษา
จานวน 50 ชุด

-

84,000

-

-

-

-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การจัดการเรียนการสอน
ของโรงเรียน
-เพื่อให๎นักเรียนได๎รับ
ความสะดวกสบายในการ
เรียนการสอน

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร๎อยละความ
พึงพอใจตํอ
การจัดการ
เรียนการ
สอน

นักเรียนเรียนรู๎
และเพิ่มทักษะ
ด๎านวิทยาศาสตร๑
เทคโนโลยี
วิศวกรรม และ
คณิตศาสตร๑ ได๎
อยํางมี
ประสิทธิภาพ

หนํวยศึกษานิเทศก๑
สานักการศึกษา

ร๎อยละความ
พึงพอใจตํอ
การจัดการ
เรียนการ
สอน

-โรงเรียนมี
ประสิทธิภาพใน
การจัดการเรียน
การสอนมากขึ้น
- นักเรียนได๎รับ
ความ
สะดวกสบายใน
การจัดการเรียน
การสอน
ร๎อยละความ -โรงเรียนมี
พึงพอใจตํอ ประสิทธิภาพใน
การจัดการ การจัดการเรียน
เรียนการ
การสอนมากขึ้น
สอน
- นักเรียนได๎รับ
ความสะดวกสบาย
ใน
การจัดการเรียน
การสอน

ร.ร.ชุมชนเทศบาล
วัดศรีดอนไชย
สานักการศึกษา

ร.ร.ชุมชนเทศบาล
วัดศรีดอนไชย
สานักการศึกษา
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เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

209 จัดซื้อโต๏ะ-เก๎าอี้
นักเรียนไม๎
ยางพารา
ประถมศึกษารร.ท
วัดศรีปิงเมือง

-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การจัดการเรียนการสอน
ของโรงเรียน
-เพื่อให๎นักเรียนได๎รับ
ความสะดวกสบายในการ
เรียนการสอน

มีโต๏ะ-เก๎าอี้นักเรียนไม๎
ยางพาราระดับประถมศึกษา
จานวน ๕๐ ชุด

210 จัดซื้อโต๏ะ-เก๎าอี้
นักเรียนอนุบาล
ร.ร.ท.วัดหมื่นเงิน
กอง

-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การจัดการเรียนการสอน
ของโรงเรียน
-เพื่อให๎นักเรียนได๎รับ
ความสะดวกสบายในการ
เรียนการสอน

มีโต๏ะ-เก๎าอี้นักเรียนอนุบาล
รูปทรงเรขาคณิต (6 ที่นั่ง)
จานวน 12 ชุด

211 จัดซื้อโต๏ะ-เก๎าอี้
นักเรียน
งานการศึกษา
ปฐมวัย
(ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก)

-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การจัดการเรียนการสอน
ของโรงเรียน
-เพื่อให๎นักเรียนได๎รับ
ความสะดวกสบายในการ
เรียนการสอน

มีโต๏ะ-เก๎าอี้นักเรียน
จานวน 60 ชุด

แบบ ผ.02

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
๗๙,๐๐๐

-

-

96,000

-

-

90,000

-

-

-

-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร๎อยละความ
พึงพอใจตํอ
การจัดการ
เรียนการ
สอน

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

-โรงเรียนมี
ประสิทธิภาพใน
การจัดการเรียน
การสอนมากขึ้น
- นักเรียนได๎รับ
ความสะดวกสบาย
ใน
การจัดการเรียน
การสอน
ร๎อยละความ -โรงเรียนมี
พึงพอใจตํอ ประสิทธิภาพใน
การจัดการ การจัดการเรียน
เรียนการ
การสอนมากขึ้น
สอน
- นักเรียนได๎รับ
ความสะดวกสบาย
ใน
การจัดการเรียน
การสอน
ร๎อยละความ -โรงเรียนมี
พึงพอใจตํอ ประสิทธิภาพใน
การจัดการ การจัดการเรียน
เรียนการ
การสอนมากขึ้น
สอน
- นักเรียนได๎รับ
ความสะดวกสบาย
ใน
การจัดการเรียน
การสอน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
รร.ท.วัดศรีปิง
เมือง
สานักการศึกษา

ร.ร.ท.วัดหมื่นเงิน
กอง
สานักการศึกษา

งานการศึกษา
ปฐมวัย
(ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก)
สานักการศึกษา
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เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

212 จัดซื้อโต๏ะ – เก๎าอี้
นักเรียน
รร.ท.วัด
เกตการาม

-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การจัดการเรียนการสอน
ของโรงเรียน
-เพื่อให๎นักเรียนได๎รับ
ความสะดวกสบายในการ
เรียนการสอน

มีโต๏ะ – เก๎าอี้นักเรียน
จานวน 92 ชุด

213 จัดซื้อโต๏ะ – เก๎าอี้
นักเรียน
รร.ท.วัด
พวกช๎าง

-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การจัดการเรียนการสอน
ของโรงเรียน
-เพื่อให๎นักเรียนได๎รับ
ความสะดวกสบายในการ
เรียนการสอน

มีโต๏ะ – เก๎าอี้นักเรียน
จานวน 100 ชุด

แบบ ผ.02

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
138,000

-

75,000
(50 ชุด)

75,000
(50 ชุด)

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร๎อยละความ
พึงพอใจตํอ
การจัดการ
เรียนการ
สอน

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

-โรงเรียนมี
ประสิทธิภาพใน
การจัดการเรียน
การสอนมากขึ้น
- นักเรียนได๎รับ
ความ
สะดวกสบายใน
การจัดการเรียน
การสอน
ร๎อยละความ -โรงเรียนมี
พึงพอใจตํอ ประสิทธิภาพใน
การจัดการ การจัดการเรียน
เรียนการ
การสอนมากขึ้น
สอน
- นักเรียนได๎รับ
ความ
สะดวกสบายใน
การจัดการเรียน
การสอน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
รร.ท.วัด
เกตการาม
สานักการศึกษา

รร.ท.วัด
พวกช๎าง
สานักการศึกษา
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214 จัดซื้อโต๏ะ – เก๎าอี้
นักเรียน
รร.ท.วัด
ศรีสุพรรณ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

มีโต๏ะ-เก๎าอี้นักเรียนชุด
ประถม ดังนี้
1. โต๏ะนักเรียนชุดประถมไม๎
ยางพารา ขนาด 40
x55x65 ซม
จานวน 100 ชุด
2. เก๎าอี้นักเรียนชุดประถมไม๎
ยางพารา ขนาด x34x74
35 ซม.
จานวน 100 ชุด
215 จัดซื้อกระดาน
เพื่อพัฒนาระบบการเรียน มีกระดานแสดงผลแบบ
แสดงผลแบบ
การสอนของสถานศึกษา อินเตอร๑แอคทีฟ (Active
อินเตอร๑แอคทีฟ ในสังกัดโดยใช๎สื่อ
Board) จานวน 48 เครื่อง
(Active Board) เทคโนโลยีที่ทันสมัยและ
โรงเรียนสังกัด
กระตุ๎นให๎นักเรียนมีความ
เทศบาลฯ 11 แหํง กระตือรือร๎นในการเรียน
และงานการศึกษา มากขึ้น
ปฐมวัย
(ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก)
216 จัดซื้อกระดาน
แสดงผลแบบ
อินเตอร๑แอคทีฟ
(Active Board)
โรงเรียนสังกัด
เทศบาล 11 แหํง

-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การจัดการเรียนการสอน
ของโรงเรียน
-เพื่อให๎นักเรียนได๎รับ
ความสะดวกสบายในการ
เรียนการสอน

เพื่อพัฒนาระบบการ
จัดการเรียนการสอนให๎มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
รวมทั้งกระตุ๎นให๎นักเรียน
มีความกระตือรือร๎นใน
การเรียนโดยใช๎สื่อ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย
สาหรับห๎องเรียนอัจฉริยะ
(Smart Classroom)

มีกระดานแสดงผลแบบ
อินเตอร๑แอคทีฟ (Active
Board) สาหรับห๎องเรียน
ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่
5 – 6 ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 – 3 และห๎องเรียน
พิเศษตํางๆ โรงเรียนในสังกัด
ทั้ง 11 แหํง
จานวน 62 เครื่อง

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

1,212,000
(12 เครื่อง)

-

-

-

แบบ ผ.02
งบประมาณ
2563
(บาท)
150,000

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

- โรงเรียนมี
ประสิทธิภาพใน
การจัดการเรียน
การสอนมากขึ้น
-นักเรียนได๎รับ
ความสะดวก
สบายในการจัด
การเรียนการสอน
1,212,000 1,212,000 1,212,000 ร๎อยละความ ระบบการเรียน
(12 เครื่อง) (12 เครื่อง) (12 เครื่อง) พึงพอใจตํอ การสอน มีความ
การจัดการ ทันสมัย
เรียนการ
และนักเรียนได๎รับ
สอน
การเรียนการสอน
ที่มีคุณภาพ

8,060,000

-

-

ร๎อยละความ
พึงพอใจตํอ
การจัดการ
เรียนการ
สอน

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร๎อยละความ
พึงพอใจตํอ
การจัดการ
เรียนการ
สอน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
รร.ท.วัด
ศรีสุพรรณ
สานักการศึกษา

-โรงเรียนสังกัด
เทศบาลฯ 11 แหํ
, ง
- งานการศึกษา
ปฐมวัย (ศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็ก)
สานักการศึกษา

สถานศึกษาในสังกัดมีโรงเรียนสังกัด
ระบบการจัดการเรียนเทศบาล11 แหํง
การสอนที่มี
สานักการศึกษา
ประสิทธิภาพ
และทาให๎นักเรียน
มีความกระตือรือร๎น
ในการเรียนมาก
ยิ่งขึ้น
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217 จัดซื้อสื่อเสริม
พัฒนาการเรียนรู๎
งานการศึกษา
ปฐมวัย
(ศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กฯ)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

-เพื่อปลูกฝังแนวคิด
มีสื่อเสริมพัฒนาการเรียนรู๎
พื้นฐานด๎านโครงการ
จานวน 1 ชุด
ให๎แกํเด็ก
-เพื่อพัฒนาความสามารถ
ด๎านความคิดริเริ่ม
สร๎างสรรค๑และ
จินตนาการ
-เพื่อฝึกการประสานงาน
ของมือและสายตารวมทั้ง
ทักษะการเคลื่อนไหวและ
พัฒนากล๎ามเนื้อมัดเล็ก
-เพื่อพัฒนาทักษะเรื่องมิติ
สัมพันธ๑, เรื่องสีสันและฝึก
การรับรู๎ทางสายตา
-เรียนรู๎การทางานเป็นทีม
และพัฒนาทักษะด๎าน
ปฏิสัมพันธ๑

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
330,000

แบบ ผ.02
งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร๎อยละความ
พึงพอใจตํอ
การจัดการ
เรียนการ
สอน

-เด็กได๎ปลูกฝัง
แนวคิดพื้นฐาน
ด๎านโครงสร๎าง
-เด็กได๎พัฒนา
ความสามารถด๎าน
ความคิดริเริ่ม
สร๎างสรรค๑และ
จินตนาการ
- เด็กได๎ฝึกการ
ประสานงานของ
มือและสายตา
รวมทั้งทักษะการ
เคลื่อนไหวและ
พัฒนากล๎ามเนื้อ
มัดเล็ก
-เด็กได๎พัฒนา
ทักษะเรื่องมิติ
สัมพันธ๑, เรื่อง
สีสันและฝึกการ
รับรู๎ทางสายตา
-เด็กได๎เรียนรู๎การ
ทางานเป็นทีม
และพัฒนาทักษะ
ด๎านปฏิสัมพันธ๑

งานการศึกษา
ปฐมวัย
(ศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กฯ)
ฝ่ายกิจการโรงเรียน
สานักการศึกษา

-3/261ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

218 จัดซื้อ
รถจักรยานยนต๑
ขนาด 110 ซีซี
แบบเกียร๑
อัตโนมัติ
ร.ร.ท.วัดพวกช๎าง

-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
มีรถจักรยานยนต๑ ขนาด
ในการออกตรวจเยี่ยมบ๎าน 110 ซีซี แบบเกียร๑อัตโนมัติ
นักเรียน
จานวน 1 คัน
-เพื่อใช๎ในการติดตํอ
ประสานงานกับหนํวยงาน
ภายนอก

219 จัดซื้อ
รถจักรยานยนต๑
ขนาด 110 ซีซี
แบบเกียร๑ธรรมดา
งานการศึกษา
ปฐมวัย
(ศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็ก)

-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
มีรถจักรยานยนต๑ ขนาดไมํ
ในการออกตรวจเยี่ยมบ๎าน น๎อยกวํา 110 ซีซี แบบ
นักเรียน
เกียร๑ธรรมดา จานวน 1 คัน
-เพื่อใช๎ในการติดตํอ
ประสานงานกับหนํวยงาน
ภายนอก

แบบ ผ.02

2561
(บาท)
44,000

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-

40,800

-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ผู๎ที่ได๎รับการ
ติดตํอ
ประสานงาน
/ผู๎ปกครอง
ตํอการ
ปฏิบัติงาน

-การติดตํอ
ประสานงานกับ
หนํวยงานภายนอก
มีความคลํองตัว
ทันเวลา
และตรวจเยี่ยม
บ๎านนักเรียนมี
ประสิทธิภาพ
-ผู๎ที่ได๎รับการ
ติดตํอประสานงาน/
ผู๎ปกครองมีความ
พึง
พอใจในการ
ปฏิบัติงาน
-การติดตํอ
ประสานงานกับ
หนํวยงานภายนอก
มีความคลํองตัว
ทันเวลา
และตรวจเยี่ยม
บ๎านนักเรียนมี
ประสิทธิภาพ
-ผู๎ที่ได๎รับการ
ติดตํอประสานงาน/
ผู๎ปกครองมีความ
พึง
พอใจในการ
ปฏิบัติงาน

ร.ร.ท.วัดพวกช๎าง
สานักการศึกษา

ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ผู๎ที่ได๎รับการ
ติดตํอ
ประสานงาน
/ผู๎ปกครอง
ตํอการ
ปฏิบัติงาน

งานการศึกษา
ปฐมวัย
(ศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็ก)
สานักการศึกษา

-3/262ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

220 จัดซื้อ
รถจักรยานยนต๑
ขนาด 110 ซีซี
แบบเกียร๑ธรรมดา
รร.ท.ทําสะต๐อย

-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
มีรถจักรยานยนต๑ ขนาด
ในการออกตรวจเยี่ยมบ๎าน 110 ซีซี แบบเกียร๑ธรรมดา
นักเรียน
จานวน 1 คัน
-เพื่อใช๎ในการติดตํอ
ประสานงานกับหนํวยงาน
ภายนอก

221 จัดซื้อ
รถจักรยานยนต๑
ขนาด 110 ซีซี
แบบเกียร๑ธรรมดา
รร.ท.ศรีสุพรรณ

-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
มีรถจักรยานยนต๑ ขนาด
ในการออกตรวจเยี่ยมบ๎าน 110 ซีซี แบบเกียร๑ธรรมดา
นักเรียน
จานวน 1 คัน
-เพื่อใช๎ในการติดตํอ
ประสานงานกับหนํวยงาน
ภายนอก

แบบ ผ.02

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
40,800

-

-

40,800

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ผู๎ที่ได๎รับการ
ติดตํอ
ประสานงาน
/ผู๎ปกครอง
ตํอการ
ปฏิบัติงาน

-การติดตํอ
ประสานงานกับ
หนํวยงานภายนอก
มีความคลํองตัว
ทันเวลา
และตรวจเยี่ยม
บ๎านนักเรียนมี
ประสิทธิภาพ
-ผู๎ที่ได๎รับการ
ติดตํอประสานงาน/
ผู๎ปกครองมีความ
พึง
พอใจในการ
ปฏิบัติงาน
-การติดตํอ
ประสานงานกับ
หนํวยงานภายนอก
มีความคลํองตัว
ทันเวลา
และตรวจเยี่ยม
บ๎านนักเรียนมี
ประสิทธิภาพ
-ผู๎ที่ได๎รับการ
ติดตํอประสานงาน/
ผู๎ปกครองมีความ
พึง
พอใจในการ
ปฏิบัติงาน

ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ผู๎ที่ได๎รับการ
ติดตํอ
ประสานงาน
/ผู๎ปกครอง
ตํอการ
ปฏิบัติงาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
รร.ท.ทําสะต๐อย
สานักการศึกษา

รร.ท.ศรีสุพรรณ
สานักการศึกษา

-3/263ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

222 จัดซื้อ
รถจักรยานยนต๑
ขนาด 110 ซีซี
แบบเกียร๑ธรรมดา
รร.ท.ดอกเงิน

-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
มีรถจักรยานยนต๑ ขนาด
ในการออกตรวจเยี่ยมบ๎าน 110 ซีซี แบบเกียร๑ธรรมดา
นักเรียน
จานวน 1 คัน
-เพื่อใช๎ในการติดตํอ
ประสานงานกับหนํวยงาน
ภายนอก

223 จัดซื้อ
รถจักรยานยนต๑
ขนาด 110 ซีซี
แบบเกียร๑ธรรมดา
รร.ท.ป่าแพํง

-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
มีรถจักรยานยนต๑ ขนาด
ในการออกตรวจเยี่ยมบ๎าน 110 ซีซี แบบเกียร๑ธรรมดา
นักเรียน
จานวน 1 คัน
-เพื่อใช๎ในการติดตํอ
ประสานงานกับหนํวยงาน
ภายนอก

แบบ ผ.02

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
40,800

-

-

40,800

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ผู๎ที่ได๎รับการ
ติดตํอ
ประสานงาน
/ผู๎ปกครอง
ตํอการ
ปฏิบัติงาน

-การติดตํอ
ประสานงานกับ
หนํวยงานภายนอก
มีความคลํองตัว
ทันเวลา
และตรวจเยี่ยม
บ๎านนักเรียนมี
ประสิทธิภาพ
-ผู๎ที่ได๎รับการ
ติดตํอประสานงาน/
ผู๎ปกครองมีความ
พึง
พอใจในการ
ปฏิบัติงาน
-การติดตํอ
ประสานงานกับ
หนํวยงานภายนอก
มีความคลํองตัว
ทันเวลา
และตรวจเยี่ยม
บ๎านนักเรียนมี
ประสิทธิภาพ
-ผู๎ที่ได๎รับการ
ติดตํอประสานงาน/
ผู๎ปกครองมีความ
พึง
พอใจในการ
ปฏิบัติงาน

ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ผู๎ที่ได๎รับการ
ติดตํอ
ประสานงาน
/ผู๎ปกครอง
ตํอการ
ปฏิบัติงาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
รร.ท.ดอกเงิน
สานักการศึกษา

รร.ท.ป่าแพํง
สานักการศึกษา

-3/264ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

224 จัดซื้อ
รถจักรยานยนต๑
ขนาด 110 ซีซี
แบบเกียร๑ธรรมดา
รร.ท.ศรีปิงเมือง

-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
มีรถจักรยานยนต๑ ขนาด
ในการออกตรวจเยี่ยมบ๎าน 110 ซีซี แบบเกียร๑ธรรมดา
นักเรียน
จานวน 1 คัน
-เพื่อใช๎ในการติดตํอ
ประสานงานกับหนํวยงาน
ภายนอก

225 จัดซื้อ
รถจักรยานยนต๑
ขนาด 110 ซีซี
แบบเกียร๑ธรรมดา
รร.ท.เชียงยืน

-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
มีรถจักรยานยนต๑ ขนาด
ในการออกตรวจเยี่ยมบ๎าน 110 ซีซี แบบเกียร๑ธรรมดา
นักเรียน
จานวน 1 คัน
-เพื่อใช๎ในการติดตํอ
ประสานงานกับหนํวยงาน
ภายนอก

แบบ ผ.02

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
40,800

-

-

40,800

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ผู๎ที่ได๎รับการ
ติดตํอ
ประสานงาน
/ผู๎ปกครอง
ตํอการ
ปฏิบัติงาน

-การติดตํอ
ประสานงานกับ
หนํวยงานภายนอก
มีความคลํองตัว
ทันเวลา
และตรวจเยี่ยม
บ๎านนักเรียนมี
ประสิทธิภาพ
-ผู๎ที่ได๎รับการ
ติดตํอประสานงาน/
ผู๎ปกครองมีความ
พึง
พอใจในการ
ปฏิบัติงาน
-การติดตํอ
ประสานงานกับ
หนํวยงานภายนอก
มีความคลํองตัว
ทันเวลา
และตรวจเยี่ยม
บ๎านนักเรียนมี
ประสิทธิภาพ
-ผู๎ที่ได๎รับการ
ติดตํอประสานงาน/
ผู๎ปกครองมีความ
พึง
พอใจในการ
ปฏิบัติงาน

ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ผู๎ที่ได๎รับการ
ติดตํอ
ประสานงาน
/ผู๎ปกครอง
ตํอการ
ปฏิบัติงาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
รร.ท.ศรีปิงเมือง
สานักการศึกษา

รร.ท.เชียงยืน
สานักการศึกษา

-3/265ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

226 จัดซื้อ
รถจักรยานยนต๑
ขนาด 110 ซีซี
แบบเกียร๑ธรรมดา
รร.ท.หมื่นเงินกอง

-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
มีรถจักรยานยนต๑ ขนาด
ในการออกตรวจเยี่ยมบ๎าน 110 ซีซี แบบเกียร๑ธรรมดา
นักเรียน
จานวน 1 คัน
-เพื่อใช๎ในการติดตํอ
ประสานงานกับหนํวยงาน
ภายนอก

227 จัดซื้อและติดตั้ง
เครื่องเสียง
ศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลนคร
เชียงใหมํ

-เพื่อจัดซื้อและติดตั้ง
จัดซื้อและติดตั้งเครื่องเสียง
เครื่องเสียงของศูนย๑
ในศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก
พัฒนาเด็กเล็ก
จานวน 2 ชุด
-เพื่อใช๎เป็นสื่อกลางในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน

แบบ ผ.02

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
40,800

-

88,500

-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ผู๎ที่ได๎รับการ
ติดตํอ
ประสานงาน
/ผู๎ปกครอง
ตํอการ
ปฏิบัติงาน

-การติดตํอ
ประสานงานกับ
หนํวยงานภายนอก
มีความคลํองตัว
ทันเวลา
และตรวจเยี่ยม
บ๎านนักเรียนมี
ประสิทธิภาพ
-ผู๎ที่ได๎รับการ
ติดตํอประสานงาน/
ผู๎ปกครองมีความ
พึง
พอใจในการ
ปฏิบัติงานบ๎าน
นักเรียน
ศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็กมีระบบการ
ประชาสัมพันธ๑
และสื่อสารสามารถ
จัดการเรียนการ
สอนได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ

รร.ท.หมื่นเงินกอง
สานักการศึกษา

ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ผู๎ปกครอง
ตํอสิ่งอานวย
ความสะดวก
ในการเรียน
การสอน

งานการศึกษา
ปฐมวัย
(ศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็ก)
สานักการศึกษา
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เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.02

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
102,960

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

228 จัดซื้อชุดตู๎ลาโพง
ชํวยสอน
ของรร.ท.วัด
ทําสะต๐อย

เพื่อใช๎ในการจัดการเรียน
การสอน

มีชุดตู๎ลาโพงชํวยสอนพร๎อม
ไมโครโฟนไร๎สาย จานวน
22 เครื่อง

229 จัดซื้อเครื่อง
มัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร๑
ของร.ร.ท.
เกตการาม
230 จัดซื้อเครื่อง
มัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร๑
ของร.ร.ท.
วัดเชียงยืน
231 จัดซื้อเครื่อง
มัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร๑
ของร.ร.ท.
วัดหมื่นเงินกอง

เพื่อใช๎ในการเรียน
การสอน

มีเครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร๑ จานวน 4
เครื่อง

-

-

-

55,400
(2 เครื่อง)

55,400
(2 เครื่อง)

เพื่อใช๎ในการเรียน
การสอน

มีเครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร๑ จานวน 14
เครื่อง

166,200
(6 เครื่อง)

-

-

110,800
(4 เครื่อง)

110,800
(4 เครื่อง)

เพื่อใช๎ในการเรียน
การสอน

มีเครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร๑ จานวน 2
เครื่อง

55,400

-

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร๎อยละความ
พึงพอใจตํอ
การจัดการ
เรียนการ
สอน
ร๎อยละความ
พึงพอใจตํอ
การจัดการ
เรียนการ
สอน
ร๎อยละความ
พึงพอใจตํอ
การจัดการ
เรียนการ
สอน
ร๎อยละความ
พึงพอใจตํอ
การจัดการ
เรียนการ
สอน

โรงเรียนมีวัสดุ
อุปกรณ๑ใช๎ในการ
จัดการเรียน
การสอนได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ
นักเรียนได๎รับการ
เรียนการสอนผําน
อุปกรณ๑ที่มี
คุณภาพ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
รร.ท.วัด
ทําสะต๐อย
สานักการศึกษา
ร.ร.ท.เกตการาม
สานักการศึกษา

นักเรียนได๎รับการ ร.ร.ท.
เรียนการสอนผําน วัดเชียงยืน
อุปกรณ๑ที่มี
สานักการศึกษา
คุณภาพ
นักเรียนได๎รับการ ร.ร.ท.วัดหมื่นเงิน
เรียนการสอนผําน กอง
อุปกรณ๑ที่มี
สานักการศึกษา
คุณภาพ
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232 จัดซื้อเครื่อง
มัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร๑
ของร.ร.ท.
วัดป่าแพํง
233 จัดซื้อเครื่อง
มัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร๑
ของร.ร.ท.
วัดศรีดอนไชย
234 จัดซื้อเครื่อง
มัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร๑
โรงเรียนสังกัด
เทศบาลฯ 11 แหํง

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.02

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
55,400

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

เพื่อใช๎ในการเรียน
การสอน

มีเครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร๑ จานวน 2
เครื่องๆ ละ 27,700 บาท

เพื่อใช๎ในการเรียน
การสอน

มีเครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร๑ จานวน 6
เครื่องๆ ละ 27,700 บาท

-

-

-

166,200

-

มีเครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร๑ จานวน 12
เครื่อง

432,000

-

-

-

-

-

-

510,000
(12 เครื่อง)

510,000
(12 เครื่อง)

เพื่อพัฒนาระบบการเรียน
การสอนของสถานศึกษา
ในสังกัดโดยใช๎สื่อ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยการ
เรียนการสอนและกระตุ๎น
ให๎นักเรียนมีความ
กระตือรือร๎นในการเรียน
มากขึ้น
235 จัดซื้อเครื่อง
เพื่อพัฒนาระบบการเรียน
มัลติมีเดีย
การสอนของสถานศึกษา
โปรเจคเตอร๑
ในสังกัดโดยใช๎สื่อ
ระดับ XGA ขนาด เทคโนโลยีที่ทันสมัยใน
4,000 ANSI
การเรียนการสอนและ
Lumens
กระตุ๎นให๎นักเรียนมีความ
โรงเรียนสังกัด
กระตือรือร๎นในการเรียน
เทศบาลฯ 11 แหํง มากขึ้น

มีเเครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร๑ ระดับ XGA
ขนาด 4,000 ANSI
Lumens จานวน 36 เครื่อง

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร๎อยละความ
พึงพอใจตํอ
การจัดการ
เรียนการ
สอน
ร๎อยละความ
พึงพอใจตํอ
การจัดการ
เรียนการ
สอน
ร๎อยละความ
พึงพอใจตํอ
การจัดการ
เรียนการ
สอน

510,000 ร๎อยละความ
(12 เครื่อง) พึงพอใจตํอ
การจัดการ
เรียนการ
สอน

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

นักเรียนได๎รับการ ร.ร.ท.วัดป่าแพํง
เรียนการสอนผําน สานักการศึกษา
อุปกรณ๑ที่มี
คุณภาพ
นักเรียนได๎รับการ ร.ร.ท.
เรียนการสอนผําน วัดศรีดอนไชย
อุปกรณ๑ที่มี
สานักการศึกษา
คุณภาพ
นักเรียนได๎รับการ โรงเรียนสังกัด
เรียนการสอนผําน เทศบาลฯ 11 แหํง
อุปกรณ๑ที่มี
สานักการศึกษา
คุณภาพ

นักเรียนได๎รับการ โรงเรียนสังกัด
เรียนการสอนผําน เทศบาลฯ 11 แหํง
อุปกรณ๑ที่มี
สานักการศึกษา
คุณภาพ

-3/268ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
-

236 จัดซื้อเครื่อง
มัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร๑
สาหรับห๎องเรียน
อัจฉริยะ
(Smart
Classroom)
โรงเรียนสังกัด
เทศบาลฯ 11 แหํง
237 จัดซื้อจอรับภาพ
ชนิดมอเตอร๑
ไฟฟ้า
ร.ร.ท.เกตการาม

เพื่อพัฒนาระบบการ
จัดการเรียนการสอนให๎มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
รวมทั้งกระตุ๎นให๎นักเรียน
มีความกระตือรือร๎นใน
การเรียนโดยใช๎สื่อ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย
สาหรับห๎องเรียนอัจฉริยะ
(Smart Classroom)
เพื่อใช๎ในการเรียน
การสอน

มีเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร๑
ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI
Lumens สาหรับห๎องเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที
5 -6 ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 -3 และห๎องเรียน
พิเศษตํางๆ โรงเรียนในสังกัด
ทั้ง 11 แหํง จานวน 124
เครื่อง
มีจอรับภาพชนิดมอเตอร๑
40,000
ไฟฟ้าขนาดเส๎นทะแยงมุม
(2 จอ)
150 นิ้ว จานวน 6 จอ

238 จัดซื้อจอรับภาพ
ชนิดมอเตอร๑
ไฟฟ้า
ร.ร.ท.วัดหมื่นเงิน
กอง

เพื่อใช๎ในการเรียน
การสอน

มีจอรับภาพชนิดมอเตอร๑
ไฟฟ้า จานวน 2 จอ

18,000

แบบ ผ.02

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
2,635,000
(62 เครื่อง)

-

-

2564
(บาท)
2,635,000
(62 เครื่อง)

2565
(บาท)
-

-

43,600
(2 จอ)

43,600
(2 จอ)

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร๎อยละความ
พึงพอใจตํอ
การจัดการ
เรียนการ
สอน

นักเรียนได๎รับการ โรงเรียนสังกัด
เรียนการสอนผําน เทศบาล11 แหํง
อุปกรณ๑ที่มี
สานักการศึกษา
คุณภาพ

ร๎อยละความ
พึงพอใจตํอ
การจัดการ
เรียนการ
สอน
ร๎อยละความ
พึงพอใจตํอ
การจัดการ
เรียนการ
สอน

นักเรียนได๎รับการ ร.ร.ท.เกตการาม
เรียนการสอนผําน สานักการศึกษา
อุปกรณ๑ที่มี
คุณภาพ
นักเรียนได๎รับการ ร.ร.ท.วัดหมื่นเงินกอง
เรียนการสอนผําน ฝ่ายกิจการโรงเรียน
อุปกรณ๑ที่มี
สานักการศึกษา
คุณภาพ
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เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.02

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
25,000

2565
(บาท)
-

239 จัดซื้อโทรทัศน๑
แอลอีดี ขนาดไมํ
น๎อยกวํา 55 นิ้ว
ของร.ร.ท.
ศรีดอนไชย

เพื่อใช๎ในการเรียนการ
สอนตามโครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาด๎วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(DLIT)

มีโทรทัศน๑แอลอีดี (Smart
TV) ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 55
นิว้ จานวน 1 เครื่อง

240 จัดซื้อโทรทัศน๑
แอลอีดี ขนาด
55 นิ้ว
ร.ร.ชุมชน
เทศบาล
วัดศรีดอนไชย

เพื่อใช๎ในการเรียนการ
สอน

มีโทรทัศน๑แอลอีดี
ขนาด 55 นิ้ว จานวน 4
เครื่องๆละ 32,000บาท

-

-

-

128,000

-

241 จัดซื้อโทรทัศน๑
แอลอีดี ขนาดไมํ
น๎อยกวํา 55 นิ้ว
ของรร.ท.ศรีปิง
เมือง

เพื่อใช๎ในการเรียนการ
สอนตามโครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาด๎วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(DLIT)

มีโทรทัศน๑แอลอีดี (Smart
TV) ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 55
นิว้ จานวน 1 เครื่อง

-

-

25,000

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร๎อยละความ
พึงพอใจตํอ
การจัดการ
เรียนการ
สอน

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

โรงเรียนมีอุปกรณ๑
การเรียนการสอน
ตามโครงการ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด๎วย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(DLIT)
ร๎อยละความ นักเรียนได๎รับการ
พึงพอใจตํอ เรียนการสอนผําน
การจัดการ อุปกรณ๑ที่มี
เรียนการ
คุณภาพ
สอน
ร๎อยละความ
พึงพอใจตํอ
การจัดการ
เรียนการ
สอน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
ร.ร.ท.ศรีดอนไชย
สานักการศึกษา

ร.ร.ท.วัดศรีดอน
ไชย
สานักการศึกษา

โรงเรียนมีอุปกรณ๑ รร.ท.ศรีปิงเมือง
การเรียนการสอน สานักการศึกษา
ตามโครงการ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด๎วย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(DLIT)
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242 จัดซื้อโทรทัศน๑
เพื่อใช๎ในการเรียนการ
แอลอีดี ขนาด
สอน
60 นิ้ว
ของร.ร.ท.วัดทํา
สะต๐อย
243 จัดซื้อโทรทัศน๑
เพื่อใช๎ในการเรียนการ
แอลอีดีขนาด 50 นิ้ว สอน
โรงเรียนสังกัด
เทศบาลฯ 11 แหํง
และงานการศึกษา
ปฐมวัย
(ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก)
244 จัดซื้อโทรทัศน๑
แอลอีดี (LED)
แบบ Smart TV
ของงานการศึกษา
ปฐมวัย
(ศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กฯ)

แบบ ผ.02

มีโทรทัศน๑แอลอีดี ขนาด 60
นิ้ว จานวน 31 เครื่อง

2561
(บาท)
168,000
(4 เครื่อง)

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
798,000 168,000
(19 เครื่อง) (4 เครื่อง)

2564
(บาท)
168,000
(4 เครื่อง)

2565
(บาท)
-

มีโทรทัศน๑แอลอีดี ขนาด 50
นิ้ว จานวน 96 เครื่อง

744,000
(24 เครื่อง)

744,000
(24 เครื่อง)

744,000
(24 เครื่อง)

744,000
(24 เครื่อง)

-

-

78,400
(4 เครื่อง)

78,400
(4 เครื่อง)

-

-

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

-เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ๑
มีโทรทัศน๑ แอลอีดี (LED)
โฆษณาและเผยแพรํของ แบบ Smart TV ขนาด 55
ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก
นิว้ จานวน 8 เครื่อง
เทศบาลนครเชียงใหมํ
- เพื่อพัฒนาการเรียนรู๎
ของนักเรียนอยํางเต็ม
ศักยภาพ
- เพื่อเพิ่มระดับการเรียนรู๎
ของผู๎เรียนให๎ตอบสนอง
ตํอสังคมที่เปลี่ยนไป

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร๎อยละความ
พึงพอใจตํอ
การจัดการ
เรียนการ
สอน
ร๎อยละความ
พึงพอใจตํอ
การจัดการ
เรียนการ
สอน

นักเรียนได๎รับการ ร.ร.ท.วัดทํา
เรียนการสอนผําน สะต๐อย
อุปกรณ๑ที่มี
สานักการศึกษา
คุณภาพ
นักเรียนได๎รับการ
เรียนการสอนผําน
อุปกรณ๑ที่มี
คุณภาพ

-โรงเรียนสังกัด
เทศบาลฯ 11 แหํง
-งานการศึกษา
ปฐมวัย
(ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก)
ฝ่ายกิจการโรงเรียน
สานักการศึกษา

ร๎อยละความ
พึงพอใจตํอ
การจัดการ
เรียนการ
สอน

นักเรียนเพิ่มระดับ
การเรียนรู๎อยําง
เต็มศักยภาพและ
ตอบสนองตํอ
สังคมที่เปลี่ยนไป

งานการศึกษา
ปฐมวัย
(ศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กฯ)
สานักการศึกษา

-3/271ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.02

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
62,000
(2 เครื่อง)

งบประมาณ
2563
(บาท)
62,000
(2 เครื่อง)

2564
(บาท)
62,000
(2 เครื่อง)

2565
(บาท)
-

245 จัดซื้อโทรทัศน๑
เพื่อใช๎ในการเรียนการ
แอลอีดี ขนาด 50 สอน
นิ้ว ของร.ร.ท.วัด
พวกช๎าง

มีโทรทัศน๑แอลอีดี ขนาด 50
นิ้ว จานวน6 เครื่อง

246 จัดซื้อโทรทัศน๑
แอล อี ดี (LED
TV) แบบ Smart
TV ขนาด 55 นิ้ว
รร.ท.วัดหมื่น
เงินกอง
247 จัดซื้อโทรทัศน๑
แอล อี ดี (LED
TV) แบบ Smart
TV ขนาด 55 นิ้ว
รร.ท.วัดศรีปิง
เมือง

เพื่อใช๎ในการเรียนการ
สอน

มีโทรทัศน๑แอล อี ดี
(LED TV) แบบ Smart TV
ขนาด 55 นิ้ว จานวน 9
เครื่อง

-

-

-

82,500
(3 เครื่อง)

165,000
(6 เครื่อง)

เพื่อใช๎ในการเรียนการ
สอน

มีโทรทัศน๑แอล อี ดี
(LED TV) แบบ Smart TV
ขนาด 55 นิ้ว จานวน
18 เครื่อง

-

-

165,000
(6 เครื่อง)

165,000
(6 เครื่อง)

165,000
(6 เครื่อง)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร๎อยละความ
พึงพอใจตํอ
การจัดการ
เรียนการ
สอน
ร๎อยละความ
พึงพอใจตํอ
การจัดการ
เรียนการ
สอน

นักเรียนได๎รับการ ร.ร.ท.วัดพวกช๎าง
เรียนการสอนผําน สานักการศึกษา
อุปกรณ๑ที่มี
คุณภาพ

ร๎อยละความ
พึงพอใจตํอ
การจัดการ
เรียนการ
สอน

นักเรียนได๎รับการ รร.ท.วัดศรีปิง
เรียนการสอนผําน เมือง
อุปกรณ๑ที่มี
สานักการศึกษา
คุณภาพ

นักเรียนได๎รับการ รร.ท.วัดหมื่นเงิน
เรียนการสอนผําน กอง
อุปกรณ๑ที่มี
สานักการศึกษา
คุณภาพ
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เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.02

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
58,800
(3 เครื่อง)

งบประมาณ
2563
(บาท)
58,800
(3 เครื่อง)

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

248 จัดซื้อครุภัณฑ๑
โทรทัศน๑ แอล อี
ดี แบบ Smart
TV ขนาด 55 นิ้ว
รร.ท.วัดป่าแพํง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การจัดการเรียนรู๎ให๎กับ
นักเรียนผํานสื่อการเรียน
ที่ทันสมัยสามารถทาให๎
นักเรียนเกิดการเรียนรู๎
อยํางมีคุณภาพ

มีโทรทัศน๑ แอล อี ดี แบบ
Smart TV ความละเอียด
1920x1080 พิกเซล
ขนาด 55 นิ้ว
จานวน 6 เครื่อง

249 จัดซื้อกล๎อง
ถํายภาพระบบ
ดิจิตอล
รร.ท.ดอกเงิน

เพื่อใช๎ในการบันทึกภาพ
กิจกรรมตํางๆของ
โรงเรียน

มีกล๎องถํายภาพระบบ
ดิจิตอล จานวน 1 ตัว

-

19,300

-

-

-

250 จัดซื้อโต๏ะเคลียร๑
เศษอาหาร
สแตนเลส
งานการศึกษา
ปฐมวัย (ศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็ก)

เพื่อให๎ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก
มีโต๏ะเคลียร๑เศษอาหาร
ที่ถูกสุขลักษณะ

มีโต๏ะเคลียร๑เศษอาหาร
สแตนเลส ขนาด
70×120×80 ซม.
จานวน 1 ตัว

-

13,500

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร๎อยละความ
พึงพอใจตํอ
การจัดการ
เรียนการ
สอน

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

นักเรียนเกิดการ
เรียนรู๎ในเนื้อหา
รายวิชาตํางๆตาม
หลักสูตรสถานศึกษา
จากสื่อการสอนที่
ทันสมัยและ
สามารถสร๎างองค๑
ความรู๎ตํางๆได๎
ด๎วยตนเอง
ร๎อยละความ การบันทึกภาพ
พึงพอใจของ กิจกรรมตํางๆของ
นักเรียนตํอ โรงเรียนมี
ภาพถําย
ประสิทธิภาพ
กิจกรรม
ตํางๆ
ร๎อยละความ การกาจัดเศษ
พึงพอใจของ อาหารมี
ผู๎ใช๎บริการ ประสิทธิภาพ
โรงอาหาร
ถูกสุขลักษณะ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
รร.ท.วัดป่าแพํง
สานักการศึกษา

รร.ท.ดอกเงิน
สานักการศึกษา

งานการศึกษา
ปฐมวัย (ศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็ก)
ฝ่ายกิจการโรงเรียน
สานักการศึกษา
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เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
มีเครื่องกรองน้าสแตนเลส 3
ทํอ (UF) ขนาด
35×51×16 ซม.
จานวน 1 ตัว

แบบ ผ.02

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
10,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

251 จัดซื้อเครื่องกรอง
น้าสแตนเลส 3
ทํอ (UF) ของงาน
การศึกษาปฐมวัย
(ศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็ก)
252 จัดซื้อตู๎เย็น ขนาด
9 คิวบิก
งานการศึกษา
ปฐมวัย (ศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็ก)

เพื่อให๎มีน้าที่สะอาด
สาหรับใช๎ในการอุปโภค
บริโภค

เพื่อใช๎ในการจัดเก็บอาหาร มีตู๎เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต
เวชภัณฑ๑หรือวัสดุที่มีความ จานวน 1 เครื่อง
จาเป็นต๎องควบคุมรักษา
อุณหภูมิ

-

14,700

-

-

-

253 จัดซื้อเตาอบขนม
ไฟฟ้า ของงาน
การศึกษาปฐมวัย
(ศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็ก)

เพื่อใช๎เป็นอุปกรณ๑ใน
ประกอบอาหารให๎แกํเด็ก
เล็ก

-

7,500

-

-

-

มีเตาอบขนมไฟฟ้า ความจุ
70 ลิตร กาลังไฟฟ้า
2,000 วัตต๑
จานวน 1 เครื่อง

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร๎อยละความ มีน้าที่สะอาด
พึงพอใจของ สาหรับใช๎ในการ
ผู๎ใช๎บริการ อุปโภคบริโภค
โรงอาหาร

งานการศึกษา
ปฐมวัย (ศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็ก)
สานักการศึกษา

ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ผู๎ใช๎บริการ
โรงอาหาร

งานการศึกษา
ปฐมวัย (ศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็ก)
สานักการศึกษา

การเก็บรักษา
อาหาร เวชภัณฑ๑
หรือวัสดุที่มีความ
จาเป็นต๎อคงวบคุม
รักษาอุณหภูมิอยูํ
ในอุณหภูมิที่
เหมาะสม
ร๎อยละความ -เด็กเล็กได๎
พึงพอใจของ รับประทาน
ผู๎ใช๎บริการ อาหารที่ผํานการ
โรงอาหาร
ประกอบปรุงสุก
สด ใหมํ
-ศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็กมีอุปกรณ๑ที่
เพียงพอ

งานการศึกษา
ปฐมวัย (ศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็ก)
สานักการศึกษา
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254 จัดซื้อเครื่องดนตรี
พื้นเมืองวงตึงโมง
ร.ร.ชุมชน
เทศบาล
วัดศรีดอนไชย
255 จัดซื้อเครื่องดนตรี
พื้นเมืองกลองปูจา
ร.ร.ชุมชน
เทศบาล
วัดศรีดอนไชย
256 จัดซื้อเครื่องดนตรี
สากลประเภทวง
โยธวาทิต ของร.ร.
ชุมชนเทศบาล
วัดศรีดอนไชย
257 จัดซื้อเครื่องดนตรี
สากลประเภทวง
สตริง
ร.ร.ชุมชน
เทศบาล
วัดศรีดอนไชย

แบบ ผ.02

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-

-

-

75,000

-

เพื่อให๎มีครุภัณฑ๑ดนตรี
มีเครื่องดนตรีสากลประเภท
สากลสาหรับประกอบการ วงโยธวาทิต จานวน 8
เรียนการสอน
รายการ จานวน 1 ชุด

373,300

-

-

-

-

เพื่อให๎มีครุภัณฑ๑ดนตรี
มีเครื่องดนตรีสากลประเภท
สากลสาหรับประกอบการ วงสตริง จานวน 11
เรียนการสอน
รายการ จานวน 2 ชุด

-

239,400
(1 ชุด)

239,400
(1 ชุด)

-

-

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อให๎มีครุภัณฑ๑ดนตรี
พื้นเมืองสาหรับ
ประกอบการเรียน
การสอน

มีเครื่องดนตรีพื้นเมือง
วงตึงโมง จานวน 1 ชุด

เพื่อให๎มีครุภัณฑ๑ดนตรี
พื้นเมืองสาหรับ
ประกอบการเรียน
การสอน

มีเครื่องดนตรีพื้นเมือกง ลองปู
จา จานวน 1 ชุด

2564
(บาท)
70,000

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร๎อยละความ
พึงพอใจตํอ
การจัดการ
เรียนการ
สอน
ร๎อยละความ
พึงพอใจตํอ
การจัดการ
เรียนการ
สอน
ร๎อยละความ
พึงพอใจตํอ
การจัดการ
เรียนการ
สอน
ร๎อยละความ
พึงพอใจตํอ
การจัดการ
เรียนการ
สอน

นักเรียนมีทักษะ
ด๎านดนตรี
พื้นเมืองและการ
เรียนการสอนมี
คุณภาพ
นักเรียนมีทักษะ
ด๎านดนตรี
พื้นเมืองและการ
เรียนการสอนมี
คุณภาพ
นักเรียนมีทักษะ
ด๎านดนตรีสากล
และการเรียนการ
สอนมีคุณภาพ

ร.ร.ชุมชนเทศบาล
วัดศรีดอนไชย
สานักการศึกษา

นักเรียนมีทักษะ
ด๎านดนตรีสากล
และการเรียนการ
สอนมีคุณภาพ

ร.ร.ชุมชนเทศบาล
วัดศรีดอนไชย
สานักการศึกษา

ร.ร.ชุมชนเทศบาล
วัดศรีดอนไชย
สานักการศึกษา
ร.ร.ชุมชนเทศบาล
วัดศรีดอนไชย
สานักการศึกษา
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258 จัดซื้อเครื่องดนตรี
สากลประเภทวง
โยธวาทิต
ของร.ร.ท.วัด
ศรีปิงเมือง
259 จัดหาเครื่องดนตรี
วงดนตรีสากล
รร.ท.วัดศรีปิง
เมือง

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อให๎มีครุภัณฑ๑ดนตรี
มีเครื่องดนตรีสากลประเภท
สากลสาหรับประกอบการ วงโยธวาทิต จานวน 14
เรียนการสอน
รายการ
เพื่อให๎มีครุภัณฑ๑ดนตรี
มีเครื่องดนตรีวงดนตรีสากล
สากลสาหรับประกอบการ จานวน 11 รายการ
เรียนการสอน
-กลองชุด 5 ใบ พร๎อม
อุปกรณ๑
-กีตาร๑เบสไฟฟ้า 4 สาย
-กีตาร๑ไฟฟ้า
-คีย๑บอร๑ด ขนาด 61 คีย๑ -ตู๎
แอมป์สาหรับกีตาร๑ไฟฟ้า
-ตู๎แอมป์สาหรับกีตาร๑เบส
ไฟฟ้า
-ตู๎แอมป์สาหรับคีย๑บอร๑ด
-ไมค๑สาหรับกลองชุด
-ไมโครโฟนพร๎อม
สายสัญญาณสาหรับ
นักดนตรี / ร๎องเพลง
-ขาตั้งไมโครโฟน

แบบ ผ.02

2561
(บาท)
221,100

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-

-

239,400

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร๎อยละความ
พึงพอใจตํอ
การจัดการ
เรียนการ
สอน
ร๎อยละความ
พึงพอใจตํอ
การจัดการ
เรียนการ
สอน

นักเรียนมีทักษะ
ด๎านดนตรีสากล
และการเรียนการ
สอนมีคุณภาพ

ร.ร.ท.วัดศรีปิงเมือง
สานักการศึกษา

นักเรียนมีทักษะ
ด๎านดนตรีสากล
และการเรียนการ
สอนมีคุณภาพ

รร.ท.วัดศรีปิง
เมือง
สานักการศึกษา
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โครงการ

260 จัดซื้อตู๎แชํอาหาร
ของร.ร.ชุมชน
เทศบาล
วัดศรีดอนไชย

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
66,000

-

-

-

-

๔8,4๐๐

ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ผู๎ใช๎บริการ
โรงอาหาร

เพื่อให๎บริการในโรงอาหาร มีเครื่องทาน้าเย็น ขนาด 2
ก๏อก จานวน 4 เครื่อง

-

-

80,000

-

-

ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ผู๎ใช๎บริการ
โรงอาหาร

-เพื่อจัดซื้อเครื่องทาน้า
เย็นแบบตํอทํอ
- เพื่อให๎โรงเรียนมี
สาธารณูปโภคที่เพียงพอ
สาหรับนักเรียน

-

14,600

-

-

-

ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
นักเรียนตํอ
ตํอสิ่งอานวย
ความสะดวก
ในโรงเรียน

วัตถุประสงค์
เพื่อใช๎แชํอาหารใน
โรงอาหาร

261 จัดซื้อตู๎แชํอาหาร เพื่อถนอมวัตถุดิบสาหรับ
ขนาด ๓๒ คิวบิก นามาใช๎ประกอบอาหาร
ฟุต รร.ท.วัดศรีปิง กลางวันแกํนักเรียน
เมือง

262 จัดซื้อเครื่อง
ทาน้าเย็น
ร.ร.ชุมชน
เทศบาล
วัดศรีดอนไชย
263 จัดซื้อเครื่องทาน้า
เย็นแบบตํอทํอ
ขนาด 2 ก๏อก
รร.ท วัดเกตกา
ราม

แบบ ผ.02

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
มีตู๎แชํอาหาร ขนาด 45
คิวบิกฟุต จานวน 1 ตู๎

มีตู๎แชํอาหาร ขนาด ๓๒
คิวบิกฟุต จานวน ๑ ตู๎

มีเครื่องทาน้าเย็นแบบตํอทํอ
ขนาด 2 ก๏อก จานวน 1
เครื่อง

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ผู๎ใช๎บริการ
โรงอาหาร

มีอาหารที่มี
คุณภาพในการจัด
จาหนํายแกํ
นักเรียนใน
โรงเรียน
วัตถุดิบสาหรับ
ประกอบอาหาร
มีความสดใหมํ
คงคุณคํา
สารอาหาร
-มีอาหารที่สดใหมํ
ปรุงประกอบ
ให๎แกํนักเรียน
มีน้าดื่มสะอาด
สาหรับใช๎บริโภค
ให๎บริการแกํ
นักเรียนใน
โรงเรียน
โรงเรียนมีเครื่อง
ทาน้าเย็นแบบตํอ
ทํอที่เพียงพอ
สาหรับนักเรียน

ร.ร.ชุมชนเทศบาล
วัดศรีดอนไชย
สานักการศึกษา
รร.ท.วัดศรีปิง
เมือง
สานักการศึกษา

ร.ร.ชุมชนเทศบาล
วัดศรีดอนไชย
สานักการศึกษา
รร.ท วัดเกตการาม
สานักการศึกษา
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โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

264 จัดซื้อเครื่องทาน้า
เย็นแบบตํอทํอ
ขนาด 2 ก๏อก
รร.ท.วัดศรีปิง
เมือง

-เพื่อจัดซื้อเครื่องทาน้า
เย็นแบบตํอทํอ
- เพื่อให๎โรงเรียนมี
สาธารณูปโภคที่เพียงพอ
สาหรับนักเรียน

มีเครื่องทาน้าเย็นแบบตํอทํอ
ขนาด 2 ก๏อก
จานวน 1 เครื่อง

265 จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร๑
สาหรับประมวลผล
แบบที่ 1ของฝ่าย
วิชาการ และ
โรงเรียนในสังกัด
11 แหํงสานัก
การศึกษา

-เพื่อในการบันทึกข๎อมูล มีเครื่องคอมพิวเตอร๑สาหรับ
และการประมวลผลตํางๆ- ประมวลผลแบบที่ 1
-เพื่อใช๎ในการจัดการเรียน จานวน 360 เครื่อง
การสอน รวมทั้งการวัดผล
ประเมินผลแบบออนไลน๑
(Online)

266 จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร๑
สาหรับงาน
ประมวลผล
แบบที่ ๑ของงาน
การศึกษาปฐมวัย
(ศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กฯ)

-เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ๑
คอมพิวเตอร๑เพื่อใช๎ใน
ห๎องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร๑ของศูนย๑เด็ก
เล็กเทศบาลนครเชียงใหมํ
- เพื่อให๎นักเรียนมีพื้นฐาน
และทักษะทาง
คอมพิวเตอร๑

มีเครื่องคอมพิวเตอร๑
สาหรับงานประมวลผล
แบบที่ ๑ จานวน 13 เครื่อง

แบบ ผ.02
งบประมาณ
2563
(บาท)
14,600

2564
(บาท)
29,200

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

1,980,000
(90 เครื่อง)

-

1,980,000
(90 เครื่อง)

1,980,000
(90 เครื่อง)

-

286,000

-

-

2565
(บาท)
29,200

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
นักเรียนตํอ
ตํอสิ่งอานวย
ความสะดวก
ในโรงเรียน

โรงเรียนมีเครื่อง
ทาน้าเย็นแบบตํอ
ทํอที่เพียงพอ
สาหรับนักเรียน

1,980,000 ร๎อยละความ
(90 เครื่อง) พึงพอใจตํอ
การจัดการ
เรียนการ
สอน

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
รร.ท.วัดศรีปิง
เมือง
สานักการศึกษา

การบันทึกข๎อมูล -ฝ่ายวิชาการ
การจัดพิมพ๑ และ -โรงเรียนในสังกัด
การประมวลผล
11 แหํง
เอกสารทาง
ฝ่ายกิจการโรงเรียน
ราชการ และ
สานักการศึกษา
เอกสารอื่นๆ
มีคุณภาพ
-มีเครื่องคอมพิวเตอร๑
เพียงพอตํอการ
จัดการเรียนการ
สอน และการ
วัดผลประเมินผล
แบบออนไลน๑
(online)
ร๎อยละความ นักเรียนมี
งานการศึกษา
พึงพอใจตํอ คอมพิวเตอร๑
ปฐมวัย
การจัดการ สาหรับเรียนรู๎
(ศูนย๑พัฒนา
เรียนการ
พื้นฐานและทักษะ เด็กเล็กฯ)
สอน
ทางคอมพิวเตอร๑ สานักการศึกษา
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267 จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร๑
สาหรับงาน
ประมวลผล
แบบที่ 1
รร.ท.วัด
ทําสะต๐อย
268 จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร๑
สาหรับงาน
สานักงาน
รร.ท.วัดหมื่นเงิน
กอง
269 จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร๑
สาหรับงาน
ประมวลผล
แบบที่1
รร.ท.วัดหมื่นเงิน
กอง

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.02

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
1,100,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

เพื่อใช๎ในการจัดการเรียน
การสอนด๎านคอมพิวเตอร๑
ให๎มีประสิทธิภาพและ
เพียงพอตํอความต๎องการ

มีเครื่องคอมพิวเตอร๑
สาหรับงานประมวลผล
แบบที่ 1 จานวน 50 เครื่อง

เพื่อในการบันทึกข๎อมูล
และการประมวลผลตํางๆ
และจัดทาเอกสาร
ประกอบการเรียนการ
สอนให๎แกํนักเรียน

มีเครื่องคอมพิวเตอร๑สาหรับ
งานสานักงาน
จานวน 2 เครื่อง

-

32,000

-

-

เพื่อใช๎ในการสืบค๎นข๎อมูล
ในห๎องสมุด

มีเครื่องคอมพิวเตอร๑สาหรับ
งานประมวลผล
แบบที่1 จานวน 3 เครื่อง

-

-

-

-

2565
(บาท)
-

66,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร๎อยละความ
พึงพอใจตํอ
การจัดการ
เรียนการ
สอน

นักเรียนมี
รร.ท.วัด
คอมพิวเตอร๑
ทําสะต๐อย
สาหรับเรียนรู๎
สานักการศึกษา
พื้นฐานและทักษะ
ทางคอมพิวเตอร๑

ร๎อยละความ
พึงพอใจตํอ
การจัดการ
เรียนการ
สอน

-นักเรียนพึงพอใจ รร.ท.วัดหมื่นเงิน
ในเอกสารประกอบ กอง
การเรียน
สานักการศึกษา
-การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ

ร๎อยละความ การสืบค๎นข๎อมูล
พึงพอใจตํอ ในห๎องสมุดมี
การจัดการ ประสิทธิภาพ
เรียนการ
สอน

รร.ท.วัดหมื่นเงิน
กอง
วัดศรีดอนไชย
สานักการศึกษา
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270 จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร๑
สาหรับงาน
ประมวลผล
แบบที่1
ร.ร.ชุมชน
เทศบาล
วัดศรีดอนไชย
271 จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร๑
สาหรับงาน
สานักงาน
ร.ร.ท.วัดป่าแพํง
272 จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร๑
สาหรับงาน
ประมวลผล
แบบที่ 1
ร.ร.ท.วัดเชียงยืน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.02

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
880,000

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

เพื่อใช๎ในการจัดการเรียน
การสอนด๎านคอมพิวเตอร๑
ให๎มีประสิทธิภาพและ
เพียงพอตํอความต๎องการ

มีเครื่องคอมพิวเตอร๑สาหรับ
งานประมวลผล แบบที่1
จานวน 40 เครื่อง

เพื่อในการบันทึกข๎อมูล
และการประมวลผลตํางๆ
และจัดทาเอกสาร
ประกอบการเรียนการ
สอนให๎แกํนักเรียน
เพื่อใช๎ในการจัดการเรียน
การสอนด๎านคอมพิวเตอร๑
ให๎มีประสิทธิภาพและ
เพียงพอตํอความต๎องการ

มีเครื่องคอมพิวเตอร๑สาหรับ
งานสานักงาน จานวน
8 เครื่อง

-

-

136,000

-

-

มีเครื่องคอมพิวเตอร๑สาหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 1
จานวน 40 เครื่อง

-

-

440,000
(20 เครื่อง)

440,000
(20 เครื่อง)

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร๎อยละความ
พึงพอใจตํอ
การจัดการ
เรียนการ
สอน

นักเรียนมี
ร.ร.ชุมชนเทศบาล
คอมพิวเตอร๑
วัดศรีดอนไชย
สาหรับเรียนรู๎
สานักการศึกษา
พื้นฐานและทักษะ
ทางคอมพิวเตอร๑

ร๎อยละความ
พึงพอใจตํอ
การจัดการ
เรียนการ
สอน
ร๎อยละความ
พึงพอใจตํอ
การจัดการ
เรียนการ
สอน

-นักเรียนพึงพอใจ
ในเอกสารประกอบ
การเรียน
-การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
นักเรียนมี
คอมพิวเตอร๑
สาหรับเรียนรู๎
พื้นฐานและทักษะ
ทางคอมพิวเตอร๑

ร.ร.ท.วัดป่าแพํง
สานักการศึกษา

ร.ร.ท.วัดเชียงยืน
สานักการศึกษา

-3/280ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.02

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
300,000
(10 เครื่อง)

2564
(บาท)
300,000
(10 เครื่อง)

2565
(บาท)
-

273 จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร๑
สาหรับงาน
ประมวลผล
แบบที่ 2
ร.ร.ท.วัดพวกช๎าง
274 จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร๑สาหรับ
งานประมวลผล
แบบที่ 2
ฝ่ายแผนงานและ
โครงการ

เพื่อใช๎ในการจัดการเรียน
การสอนด๎านคอมพิวเตอร๑
ให๎มีประสิทธิภาพและ
เพียงพอตํอความต๎องการ

มีเครื่องคอมพิวเตอร๑สาหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 2
จานวน 20 เครื่อง

เพื่อใช๎ในการจัดเก็บข๎อมูล
เกี่ยวกับแผนงานและ
โครงการตํางๆ ของ
สถานศึกษาในสังกัด
เทศบาลนครเชียงใหมํ

มีเครื่องคอมพิวเตอร๑สาหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 2
(จอแสดงภาพขนาด
ไมํน๎อยกวํา 19 นิ้ว )
จานวน 1 เครื่อง

-

30,000

-

-

-

275 จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร๑
โน๏ตบุ๎ก
ร.ร.ท.เกตการาม

เพื่อใช๎ในการเรียน
การสอน

มีเครื่องคอมพิวเตอร๑โน๏ตบุ๎ก
สาหรับงานสานักงาน
จานวน 2 เครื่อง

-

-

-

32,000

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร๎อยละความ
พึงพอใจตํอ
การจัดการ
เรียนการ
สอน
ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนตํอ
การปฏิบัติงาน

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

นักเรียนมี
ร.ร.ท.วัดพวกช๎าง
คอมพิวเตอร๑
สานักการศึกษา
สาหรับเรียนรู๎
พื้นฐานและทักษะ
ทางคอมพิวเตอร๑

-ประชาชนพึง
ฝ่ายแผนงานและ
พอใจตํอการ
โครงการ
ปฏิบัติงาน
สานักการศึกษา
-การจัดเก็บข๎อมูล
เกี่ยวกับแผนงาน
และโครงการ
ตํางๆ เป็นไปอยําง
มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
ร๎อยละความ -การบันทึกข๎อมูล ร.ร.ท.เกตการาม
พึงพอใจตํอ การจัดพิมพ๑ และการ สานักการศึกษา
การจัดการ ประมวลผล
เอกสาร
เรียนการ
ทางราชการ และ
สอน
เอกสารอื่นๆ
มีคุณภาพ
-นักเรียนได๎รับ
การเรียนการสอน
ผํานอุปกรณ๑ที่มี
คุณภาพ

-3/281ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

276 จัดซื้อเครื่อง
เพื่อใช๎ในการเรียน
คอมพิวเตอร๑
การสอน
โน๎ตบุ๎ก สาหรับ
งานประมวลผล
ร.ร.ท.วัดศรีสุพรรณ

277 จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร๑
โน๏ตบุ๏กสาหรับ
งานประมวลผล
รร.ท.วัดศรีปิง
เมือง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
มีเครื่องคอมพิวเตอร๑โน๎ตบุ๎ก
สาหรับงานประมวลผล
จานวน 4 เครื่อง

เพื่อใช๎ในกิจกรรมการ
มีเครื่องคอมพิวเตอร๑โน๎ตบุ๏ก
เรียนการสอนและบันทึก สาหรับงานประมวลผล
ข๎อมูลและการประมวลผล จานวน ๑๒ เครื่อง
ตํางๆ

2561
(บาท)
84,000

2562
(บาท)
-

-

-

แบบ ผ.02
งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

๘๘,๐๐๐
(๔ เครื่อง)

๘๘,๐๐๐
(๔ เครื่อง)

๘๘,๐๐๐
(๔ เครื่อง)

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร๎อยละความ
พึงพอใจตํอ
การจัดการ
เรียนการ
สอน

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-การบันทึกข๎อมูล ร.ร.ท.วัดศรีสุพรรณ
การจัดพิมพ๑ และการ สานักการศึกษา
ประมวลผล
เอกสาร
ทางราชการ และ
เอกสารอื่นๆ
มีคุณภาพ
-นักเรียนได๎รับ
การเรียนการสอน
ผํานอุปกรณ๑ที่มี
คุณภาพ
ร๎อยละความ -การบันทึกข๎อมูล รร.ท.วัดศรีปิง
พึงพอใจตํอ การจัดพิมพ๑ และการ เมือง
การจัดการ ประมวลผล
เอกสาร สานักการศึกษา
เรียนการ
ทางราชการ และ
สอน
เอกสารอื่นๆ
มีคุณภาพ
-นักเรียนได๎รับ
การเรียนการสอน
ผํานอุปกรณ๑ที่มี
คุณภาพ

-3/282ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

278 จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร๑
โน๎ตบุ๏ก สาหรับ
งานประมวลผล
โรงเรียนเทศบาล
ดอกเงิน

-เพื่อใช๎สาหรับจัดเก็บ
มีเครื่องคอมพิวเตอร๑โน๎ตบุ๏ก
ข๎อมูลพื้นฐานของโรงเรียน สาหรับงานประมวลผล
และข๎อมูลที่สาคัญตํางๆ
จานวน 1 เครื่อง
ของทางโรงเรียน
-เพื่อใช๎ในการเรียน
การสอน

279 จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร๑
โน๏ตบุ๏กสาหรับ
งานประมวลผล
รร.ท.วัดเชียงยืน

เพื่อใช๎ในกิจกรรมการ
มีเครื่องคอมพิวเตอร๑โน๎ตบุ๏ก
เรียนการสอนและบันทึก สาหรับงานประมวลผล
ข๎อมูลและการประมวลผล จานวน 30เครื่อง
ตํางๆ และรองรับ
การศึกษายุคประเทศไทย
4.0

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

-

-

แบบ ผ.02
งบประมาณ
2563
(บาท)
22,000

2564
(บาท)
-

220,๐๐๐
(10 เครื่อง)

220,๐๐๐
(10 เครื่อง)

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร๎อยละความ
พึงพอใจตํอ
การจัดการ
เรียนการ
สอน

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-การบันทึกข๎อมูล โรงเรียนเทศบาล
การจัดพิมพ๑ การ ดอกเงิน
เก็บข๎อมูล และการ สานักการศึกษา
ประมวลผล
เอกสาร
ทางราชการ และ
เอกสารอื่นๆ มี
ประสิทธิภาพ
-นักเรียนได๎รับ
การเรียนการสอน
ผํานอุปกรณ๑
ที่มีคุณภาพ
220,๐๐๐ ร๎อยละความ -การบันทึกข๎อมูล รร.ท.วัดเชียงยืน
(10 เครื่อง) พึงพอใจตํอ การจัดพิมพ๑ และการ สานักการศึกษา
การจัดการ ประมวลผล
เอกสาร
เรียนการ
ทางราชการ และ
สอน
เอกสารอื่นๆ
มีคุณภาพ
-นักเรียนได๎รับ
การเรียนการสอน
ผํานอุปกรณ๑ที่มี
คุณภาพ

-3/283ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
44,000
(2 เครื่อง)

งบประมาณ
2563
(บาท)
44,000
(2 เครื่อง)

462,000

-

280 จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร๑
โน๎ตบุ๎ก สาหรับ
งานประมวลผล
ร.ร.ท.
วัดพวกช๎าง

เพื่อใช๎ในการเรียน
การสอน

มีเครื่องคอมพิวเตอร๑โน๎ตบุ๎ก
สาหรับงานประมวลผล
จานวน 8 เครื่อง

281 จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร๑
โน๎ตบุ๏ก
รร.ท.วัดทํา
สะต๐อย

เพื่อใช๎ในการจัดการเรียน
การสอน

มีเครื่องคอมพิวเตอร๑โน๎ตบุ๏ก
สาหรับประมวลผล จานวน
22 เครื่อง

-

มีเครื่องคอมพิวเตอร๑โน๎ตบุ๎ก
สาหรับงานประมวลผล
จานวน 96 เครื่อง

504,000
(24 เครื่อง)

282 จัดซื้อเครื่อง
เพื่อใช๎ในการเรียน
คอมพิวเตอร๑
การสอน
โน๎ตบุ๎กสาหรับ
งานประมวลผล
โรงเรียนสังกัด
เทศบาลฯ 11 แหํง
และงานการศึกษา
ปฐมวัย
(ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก)

แบบ ผ.02

528,000
(24 เครื่อง)

528,000
(24 เครื่อง)

2564
(บาท)
44,000
(2 เครื่อง)

2565
(บาท)
44,000
(2 เครื่อง)

-

-

528,000
(24 เครื่อง)

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร๎อยละความ
พึงพอใจตํอ
การจัดการ
เรียนการ
สอน

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-การบันทึกข๎อมูล ร.ร.ท.วัดพวกช๎าง
การจัดพิมพ๑ และการ สานักการศึกษา
ประมวลผล
เอกสาร
ทางราชการ และ
เอกสารอื่นๆ
มีคุณภาพ
-นักเรียนได๎รับ
การเรียนการสอน
ผํานอุปกรณ๑ที่มี
คุณภาพ
ร๎อยละความ -การบันทึกข๎อมูล รร.ท.วัด
พึงพอใจตํอ การจัดพิมพ๑ และการ ทําสะต๐อย
การจัดการ ประมวลผล
เอกสาร สานักการศึกษา
เรียนการ
ทางราชการ และ
สอน
เอกสารอื่นๆ
มีคุณภาพ
-นักเรียนได๎รับการ
เรียนการสอนผําน
อุปกรณ๑ที่มีคุณภาพ
ร๎อยละความ -การบันทึกข๎อมูล -โรงเรียนสังกัด
พึงพอใจตํอ การจัดพิมพ๑ และการ เทศบาลฯ11
การจัดการ ประมวลผล
เอกสาร แหํง
เรียนการ
ทางราชการ และ -งานการศึกษา
สอน
เอกสารอื่นๆ
ปฐมวัย
มีคุณภาพ
(ศูนย๑พัฒนาเด็ก
-นักเรียนได๎รับ
เล็ก)
การเรียนการสอน สานักการศึกษา
ผํานอุปกรณ๑ที่มี
คุณภาพ

-3/284ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.02

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
16,000
(2 เครื่อง)

2564
(บาท)
16,000
(2 เครื่อง)

2565
(บาท)
-

283 จัดซื้อเครื่องพิมพ๑
Multifunction
แบบฉีดหมึก
พร๎อมติดตั้งหมึก
พิมพ๑ (Ink Tank
Printer)
ร.ร.ท.เกตการาม

เพื่อใช๎ในการจัดพิมพ๑
เอกสารทางราชการ และ
เอกสารสาหรับการเรียน
การสอน

มีเครื่องพิมพ๑
Multifunction แบบฉีดหมึก
พร๎อมติดตั้งหมึกพิมพ๑ (Ink
Tank Printer)
จานวน 4 เครื่อง

284 จัดซื้อเครื่องพิมพ๑
ชนิดเลเซอร๑/ชนิด
LED ขาวดา ชนิด
Network แบบที่
1 (27 หน๎า/
นาที)
รร.ท.วัดเชียงยืน

เพื่อใช๎ในการจัดพิมพ๑
เอกสารทางราชการ และ
เอกสารสาหรับการเรียน
การสอน

มีเครื่องพิมพ๑ชนิดเลเซอร๑/
ชนิด LED ขาวดา ชนิด
Network แบบที่ 1 (27
หน๎า/นาที) จานวน36เครื่อง

-

23,700

-

-

-

285 จัดซื้อเครื่องพิมพ๑
เลเซอร๑ หรือ LED
ขาวดา ชนิด
Network แบบที่
1 (28 หน๎า/
นาที)
รร.ท.วัดเชียงยืน

เพื่อใช๎ในการจัดพิมพ๑
เอกสารทางราชการ และ
เอกสารสาหรับการเรียน
การสอน

มีเครื่องพิมพ๑เลเซอร๑ หรือ
LED ขาวดา ชนิด Network
แบบที่ 1 (28 หน๎า/นาที)
จานวน 6 เครื่อง

-

-

26,700
(3 เครื่อง)

26,700
(3 เครื่อง)

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร๎อยละความ
พึงพอใจตํอ
การจัดการ
เรียนการ
สอน

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-นักเรียนพึงพอใจ ร.ร.ท.เกตการาม
ในเอกสารประกอบ สานักการศึกษา
การเรียน
-การบันทึกข๎อมูล
การจัดพิมพ๑ และการ
ประมวลผล
เอกสาร
ทางราชการ และ
เอกสารอื่นๆ
มีคุณภาพ
ร๎อยละความ -นักเรียนพึงพอใจ รร.ท.วัดเชียงยืน
พึงพอใจตํอ ในเอกสารประกอบ สานักการศึกษา
การจัดการ การเรียน
เรียนการ
-การบันทึกข๎อมูล
สอน
การจัดพิมพ๑ และการ
ประมวลผล
เอกสาร
ทางราชการ และ
เอกสารอื่นๆ
มีคุณภาพ
ร๎อยละความ -นักเรียนพึงพอใจ รร.ท.วัดเชียงยืน
พึงพอใจตํอ ในเอกสารประกอบ สานักการศึกษา
การจัดการ การเรียน
เรียนการ
-การบันทึกข๎อมูล
สอน
การจัดพิมพ๑ และการ
ประมวลผล
เอกสาร
ทางราชการ และ
เอกสารอื่นๆ
มีคุณภาพ

-3/285ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

286 จัดซื้อเครื่องพิมพ๑
เลเซอร๑ หรือ LED
ขาวดา ชนิด
Network แบบที่
1 (28 หน๎า/
นาที)
รร.ท.วัดป่าแพํง

เพื่อใช๎ในการจัดพิมพ๑
เอกสารทางราชการ และ
เอกสารสาหรับการเรียน
การสอน

มีเครื่องพิมพ๑เลเซอร๑ หรือ
LED ขาวดา ชนิด Network
แบบที่ 1
(28 หน๎า/นาที) จานวน
2 เครื่อง

287 จัดซื้อเครื่องพิมพ๑
Multifunction
เลเซอร๑ หรือ LED
ขาวดา
รร.ท.วัดศรีปิง
เมือง

เพื่อใช๎ในการจัดพิมพ๑
เอกสารทางราชการ และ
เอกสารสาหรับการเรียน
การสอน

มีเครื่องพิมพ๑Multifunction
เลเซอร๑ LED ขาวดา จานวน
๖ เครื่อง

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

-

-

แบบ ผ.02
งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
17,800

2565
(บาท)
-

๑๘,๐๐๐
(๒ เครื่อง)

๑๘,๐๐๐
(๒ เครื่อง)

๑๘,๐๐๐
(๒ เครื่อง)

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร๎อยละความ
พึงพอใจตํอ
การจัดการ
เรียนการ
สอน

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-นักเรียนพึงพอใจ รร.ท.วัดป่าแพํง
ในเอกสารประกอบ สานักการศึกษา
การเรียน
-การบันทึกข๎อมูล
การจัดพิมพ๑ และการ
ประมวลผล
เอกสาร
ทางราชการ และ
เอกสารอื่นๆ
มีคุณภาพ
ร๎อยละความ -นักเรียนพึงพอใจ รร.ท.วัดศรีปิง
พึงพอใจตํอ ในเอกสารประกอบ เมือง
การจัดการ การเรียน
สานักการศึกษา
เรียนการ
-การบันทึกข๎อมูล
สอน
การจัดพิมพ๑ และการ
ประมวลผล
เอกสาร
ทางราชการ และ
เอกสารอื่นๆ
มีคุณภาพ

-3/286ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

288 จัดซื้อเครื่องพิมพ๑
Multifunction
เลเซอร๑ หรือLED สี
รร.ท.วัดหมื่นเงิน
กอง

เพื่อใช๎ในการจัดพิมพ๑
เอกสารทางราชการ และ
เอกสารสาหรับการเรียน
การสอน

มีเครื่องพิมพ๑
Multifunction เลเซอร๑ หรือ
LED สี จานวน 1 เครื่อง

289 จัดซื้อเครื่องพิมพ๑
Multifunction
เลเซอร๑ หรือLED สี
รร.ท.ศรีปิงเมือง

เพื่อใช๎ในการจัดพิมพ๑
เอกสารทางราชการ และ
เอกสารสาหรับการเรียน
การสอน

มีเครื่องพิมพ๑
Multifunction เลเซอร๑ หรือ
LED สี จานวน 2 เครื่อง

290 จัดซื้อเครื่องพิมพ๑
เลเซอร๑หรือ
LED สี ชนิด
Network
แบบที่ 1ของฝ่าย
แผนงานและ
โครงการ

เพื่อใช๎ในการจัดเก็บข๎อมูล มีเครื่องพิมพ๑เลเซอร๑หรือ
เกี่ยวกับแผนงานและ
LED สี ชนิด Network
โครงการตํางๆ ของ
แบบที่ 1 (18 หน๎า/นาที)
สถานศึกษาในสังกัด
จานวน 1 ชุดๆ ละ
เทศบาลนครเชียงใหมํ
10,000 บาท

แบบ ผ.02
งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
15,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

-

-

15,000
(1 เครื่อง)

15,000
(1 เครื่อง)

-

ร๎อยละความ
พึงพอใจตํอ
การจัดการ
เรียนการ
สอน

-

10,000

-

-

-

ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนตํอ
การปฏิบัติงาน

ร๎อยละความ
พึงพอใจตํอ
การจัดการ
เรียนการ
สอน

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-นักเรียนพึงพอใจ รร.ท.วัดหมื่นเงิน
ในเอกสารประกอบ กอง
การเรียน
สานักการศึกษา
-การบันทึกข๎อมูล
การจัดพิมพ๑ และการ
ประมวลผล
เอกสาร
ทางราชการ และ
เอกสารอื่นๆ
มีคุณภาพ
-นักเรียนพึงพอใจ รร.ท.ศรีปิงเมือง
ในเอกสารประกอบ สานักการศึกษา
การเรียน
-การบันทึกข๎อมูล
การจัดพิมพ๑ และการ
ประมวลผล
เอกสาร
ทางราชการ และ
เอกสารอื่นๆ
มีคุณภาพ
-ประชาชนพึง
ฝ่ายแผนงานและ
พอใจตํอการ
โครงการ
ปฏิบัติงาน
สานักการศึกษา
-การจัดเก็บข๎อมูล
เกี่ยวกับแผนงาน
และโครงการ
ตํางๆ เป็นไปอยําง
มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล

-3/287ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.02

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
31,600

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

291 จัดซื้อเครื่องพิมพ๑
Multifunction
แบบฉีดหมึก
พร๎อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ๑
(Ink Tank Printer)
ของงานการศึกษา
ปฐมวัย
(ศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กฯ)
292 จัดซื้อเครื่อง
สารองไฟฟ้า
ขนาด 800 VA
งานการศึกษา
ปฐมวัย
(ศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กฯ)

เพื่อใช๎ในการจัดการเรียน
การสอนด๎านคอมพิวเตอร๑
ให๎มีประสิทธิภาพและ
เพียงพอตํอความต๎องการ

มีเครื่องพิมพ๑
Multifunction
แบบฉีดหมึกพร๎อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ๑ (Ink Tank
Printer) จานวน 4 เครื่อง

เพื่อใช๎ในห๎องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร๑ของศูนย๑เด็ก
เล็กเทศบาลนครเชียงใหมํ

มีเครื่องสารองไฟฟ้า
ขนาด 800 VA จานวน
13 เครื่อง

-

32,500

-

-

-

293 จัดซื้อเครื่อง
สารองไฟฟ้า
ขนาด 800 VA
ฝ่ายแผนงานและ
โครงการ

เพื่อใช๎ในสารองไฟฟ้า
และป้องกันการสูญหาย
ของข๎อมูลเกี่ยวกับ
แผนงานและโครงการ
ตํางๆ ของสถานศึกษาใน
สังกัดเทศบาลนคร
เชียงใหมํ

มีเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด
800 VA จานวน 1 เครื่อง

-

2,500

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร๎อยละความ
พึงพอใจตํอ
การจัดการ
เรียนการ
สอน

นักเรียนมีพื้นฐาน
และทักษะทาง
คอมพิวเตอร๑ มี
การพัฒนา
กล๎ามเนื้อเล็กได๎ดี
และมีความสุขใน
การเรียน
คอมพิวเตอร๑

ร๎อยละความ
พึงพอใจตํอ
การจัดการ
เรียนการ
สอน

นักเรียนมีพื้นฐาน
และทักษะทาง
คอมพิวเตอร๑ มี
การพัฒนา
กล๎ามเนื้อเล็กได๎ดี
และมีความสุขใน
การเรียน
คอมพิวเตอร๑
ร๎อยละความ การจัดเก็บข๎อมูล
พึงพอใจของ เกี่ยวกับแผนงาน
ประชาชน
และโครงการ
ตํอการ
ตํางๆ เป็นไปอยําง
ปฏิบัติงาน มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานการศึกษา
ปฐมวัย
(ศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กฯ)
สานักการศึกษา

งานการศึกษา
ปฐมวัย
(ศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กฯ)
ฝ่ายกิจการโรงเรียน
สานักการศึกษา
ฝ่ายแผนงานและ
โครงการ
สานักการศึกษา

-3/288ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.02

2561
(บาท)
252,000
(90 เครื่อง)

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
225,000
(90 เครื่อง)

2564
(บาท)
225,000
(90 เครื่อง)

ตัวชี้วัด
2565
(KPI)
(บาท)
225,000 ร๎อยละความ
(90 เครื่อง) พึงพอใจตํอ
การจัดการ
เรียนการ
สอน

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

นักเรียนพึงพอใจ
ตํอการเรียนการ
สอนด๎าน
คอมพิวเตอร๑

-โรงเรียนในสังกัด
11 แหํง
-งานการศึกษา
ปฐมวัย
(ศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กฯ)
สานักการศึกษา

294 จัดซื้อเครื่อง
สารองไฟฟ้า
ขนาด 800VA
โรงเรียนในสังกัด
11 แหํงและงาน
การศึกษาปฐมวัย
(ศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กฯ)
295 จัดซื้อเครื่อง
สารองไฟฟ้า
ขนาด 800VA
ร.ร.ชุมชน
เทศบาลวัดศรี
ดอนไชย

เพื่อใช๎ในการสารองไฟฟ้า
กรณีไฟฟ้าขัดข๎อง และ
เพิ่มประสิทธิภาพการ
เรียนการสอนด๎าน
คอมพิวเตอร๑

มีเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด
800VA จานวน360 เครื่อง

เพื่อใช๎ในการสารองไฟฟ้า
กรณีไฟฟ้าขัดข๎อง และ
เพิ่มประสิทธิภาพการ
เรียนการสอนด๎าน
คอมพิวเตอร๑

มีเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด
800VA จานวน40 เครื่อง

-

100,000

-

-

-

ร๎อยละความ
พึงพอใจตํอ
การจัดการ
เรียนการ
สอน

นักเรียนพึงพอใจ
ตํอการเรียนการ
สอนด๎าน
คอมพิวเตอร๑

ร.ร.ชุมชนเทศบาล
วัดศรีดอนไชย
สานักการศึกษา

296 จัดซื้อเครื่อง
สารองไฟฟ้า
ขนาด 800VA
ร.ร.ท.วัดป่าแพํง
297 จัดซื้อเครื่อง
สารองไฟฟ้า
โรงเรียนสังกัด
เทศบาล11 แหํง
สานักการศึกษา

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ให๎บริการประชาชน และผู๎
ที่มาติดตํอด๎านการศึกษา
ของร.ร.ท.วัดป่าแพํง
เพื่อใช๎ในการสารองไฟฟ้า
กรณีไฟฟ้าขัดข๎อง และ
เพิ่มประสิทธิภาพการ
เรียนการสอนด๎าน
คอมพิวเตอร๑

มีเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด
800VA จานวน8 เครื่อง

-

-

25,600

-

-

ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน

ร.ร.ท.วัดป่าแพํง
สานักการศึกษา

มีเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด
800 VA จานวน 310
เครื่อง

-

-

775,000

-

-

ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนตํอ
การปฏิบัติงาน
ร๎อยละความ
พึงพอใจตํอ
การจัดการ
เรียนการ
สอน

นักเรียนพึงพอใจ
ตํอการเรียนการ
สอนด๎าน
คอมพิวเตอร๑

โรงเรียนสังกัด
เทศบาล11 แหํง
สานักการศึกษา

-3/289ที่

โครงการ

298 จัดซื้อเครื่องเลํน
สนาม
งานการศึกษา
ปฐมวัย
(ศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กฯ)

รวม

298 โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
500,000

แบบ ผ.02
งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

- เพื่อให๎การเรียนการสอน มีเครื่องเลํนสนาม จานวน
ในการเสริมสร๎าง
12 ชุด และแบบแยก 9 ตัว
พัฒนาการทางด๎าน
รํางกาย อารมณ๑ สังคม
และสติปัญญาของเด็กมี
ประสิทธิภาพ
- เพื่อพัฒนาพลังสมอง
ของเด็กวัยเรียนในชํวง
อายุ 2-6 ปี
- เพื่อมีเครื่องเลํนสนามที่
ปลอดภัยตามมาตรฐาน
กาหนด
166,126,040 189,745,090 181,409,570 161,464,470 153,754,670

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร๎อยละความ
พึงพอใจตํอ
การจัดการ
เรียนการ
สอน

-ศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็กมีเครื่องเลํน
สนามที่มีมาตรฐาน
ปลอดภัย
-การเรียนการ
สอนในการ
เสริมสร๎างพัฒนาการ
ทางด๎านรํางกาย
อารมณ๑ สังคม
และสติปัญญา
ของเด็กมี
ประสิทธิภาพ
-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานการศึกษา
ปฐมวัย
(ศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กฯ)
สานักการศึกษา

-

-3/290รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลนครเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ที่ 3 การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพคงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตสานึกด้านศิลปวัฒนธรรม
3.4 แผนงานสาธารณสุข
งบประมาณ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 พัฒนาศูนย์เด็กเล็ก
35,000
35,000
35,000
- เพื่อพัฒนาศักยภาพ
- จัดอบรมกรรมการพัฒนา
กรรมการพัฒนา
ศูนย์เด็กเล็ก เกี่ยวกับการ
ศูนย์เด็กเล็กให้มีความรู้
พัฒนาและการประเมินศูนย์
เกี่ยวกับการพัฒนาและ
การ เด็กเล็ก
ประเมินศูนย์เด็กเล็ก

- เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ผู้ดูแลเด็กปฐมวัยให้มี
ความรู้เกี่ยวกับการ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
และการอบรมเลี้ยงดูเด็ก

-จัดอบรม ผู้ดูแลเด็กปฐมวัย
เกี่ยวกับการส่งเสริม
พัฒนาการเด็กและการอบรม
เลี้ยงดูเด็ก

แบบ ผ.02

2564
(บาท)
35,000

2565
(บาท)
35,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

งานสร้างเสริม
-ร้อยละของ - กรรมการมี
สุขภาพ
กรรมการฯ ความรู้ความ
ฝุายส่งเสริม
มีความรู้
เข้าใจเกี่ยวกับการ สุขภาพ
ความเข้าใจ พัฒนาและการ
สานักการ
เกี่ยวกับการ ประเมินศูนย์เด็ก สาธารณสุขและ
พัฒนาและการ เล็ก
สิ่งแวดล้อม
ประเมินศูนย์
เด็กเล็กเพิ่มขึ้น
-ร้อยละของ - ผู้ดูแลเด็กปฐมวัย
ผู้ดูแลเด็กฯ มีความรู้ความ
มีความรู้ความ เข้าใจในการ
เข้าใจเกี่ยวกับ ส่งเสริมพัฒนาการ
การส่งเสริม เด็กมากขึ้นและ
พัฒนาการ สามารถดูแลเด็ได้ก
เด็กและการ อย่างมีคุณภาพ
อบรมเลี้ยงดู
เด็กเพิ่มขึ้น

แบบ ผ.02
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โครงการ

วัตถุประสงค์
- เพื่อพัฒนาศูนย์
เด็กเล็ก/สถานรับเลี้ยง
เด็กให้ดาเนินงานตาม
เกณฑ์มาตรฐานที่
กาหนดของกรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข

2

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

- นิเทศ/ติดตาม/ประเมิน
การดาเนินงานศูนย์เด็กเล็ก/
สถานรับเลี้ยงเด็กตามเกณฑ์
ที่กาหนด

พัฒนาโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ

63,000
-เพื่อให้กรรมการโรงเรียน
มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการนิเทศ/ติดตาม
และประเมินโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)

-จัดอบรมกรรมการโรงเรียน
เกี่ยวกับการนิเทศ/ติดตาม
และประเมินโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ

-เพื่อให้ครูอนามัยโรงเรียน -จัดอบรมครูอนามัยโรงเรียน
มีความรู้ความเข้าใจ
เกีย่ วกับการส่งเสริม
เกี่ยวกับการส่งเสริม
สุขภาพในโรงเรียน
สุขภาพในโรงเรียน

63,000

63,000

63,000

63,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

-ร้อยละของ
จานวนศูนย์
เด็กเล็ก/สถาน
รับเลี้ยงเด็ก
ที่ได้รับการ
นิเทศ/ติดตาม
/ประเมิน

- ศูนย์เด็กเล็ก/
สถานรับเลี้ยงเด็ก
มีการดาเนินงาน
ตามแนวทางศูนย์
เด็กเล็กคุณภาพ
และได้รับ
การประเมินผ่าน
เกณฑ์ที่กาหนด

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

งานสร้างเสริม
สุขภาพ
-ร้อยละของ -กรรมการ
ฝุายส่งเสริม
คณะกรรมการ โรงเรียน
สุขภาพ
ประเมินโรงเรียนมีความรู้ความ
สานักการ
ส่งเสริมสุขภาพ เข้าใจเกี่ยวกับการ สาธารณสุข
มีความรู้ในการ นิเทศติดตาม และ และสิ่งแวดล้อม
นิเทศ/ติดตาม/ ประเมินโรงเรียน
ประเมินการ ส่งเสริมสุขภาพ
ดาเนินงาน
โรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพเพิ่มขึ้น
-ร้อยละของ -ครูอนามัย
ครูอนามัย
โรงเรียนมีความรู้
โรงเรียนมี
ความเข้าใจ
ความรู้เกี่ยวกับ เกี่ยวกับการ
การส่งเสริม ดาเนินงาน
สุขภาพ
โรงเรียนส่งเสริม
โรงเรียนเพิ่มขึ้น สุขภาพ
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3

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

-เพื่อนิเทศ/ติดตาม
ประเมินโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน

-นิเทศ/ติดตาม/ประเมินการ
ดาเนินงานโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพโรงเรียนทุกสังกัดใน
เขตเทศบาลฯ

สร้างเสริมสุขภาพ
ประชาชน

2561
(บาท)

417,000
- เพื่อให้แกนนาสุขภาพ
ประชาชนมีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับด้านการ
สร้างเสริมสุขภาพและ
ดูแลสุขภาพตนเองได้
ถูกต้องเหมาะสม

-จัดอบรม แกนนาสุขภาพ
ประชาชน เกี่ยวกับด้านการ
สร้างเสริมสุขภาพและ
ดูแลสุขภาพตนเองได้
ถูกต้องเหมาะสม

- เพื่อรณรงค์ให้
- จัดกิจกรรมรณรงค์
ประชาชนมีการสร้างเสริม การสร้างเสริมสุขภาพ
สุขภาพที่ดี
ประชาชน

2562
(บาท)

417,000

แบบ ผ.02
งบประมาณ
2563
(บาท)

417,000

2564
(บาท)

417,000

2565
(บาท)

417,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

-ร้อยละของ -โรงเรียนมีการ
โรงเรียนใน ดาเนินงานตาม
เขตเทศบาล แนวทางโรงเรียน
ได้รับการ
ส่งเสริมสุขภาพ
นิเทศ/ติดตาม/ และได้รับการ
ประเมินการ ประเมินผ่าน
ดาเนินงาน เกณฑ์ที่กาหนด
โรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ
ผูเ้ ข้ารับการ
อบรมและผู้
เข้าร่วม
- แกนนาสุขภาพ
กิจกรรมมี
ประชาชนมีความรู้
ความรู้ความ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
เข้าใจในการ การสร้างเสริม
สร้างเสริม
สุขภาพและดูแล
สุขภาพ
สุขภาพตนเองได้
เพิ่มขึ้น
อย่างถูกต้อง
- ประชาชน
ตระหนักถึงการ
สร้างเสริมสุขภาพ
ที่ดี

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

งานสร้างเสริม
สุขภาพ
ฝุายส่งเสริม
สุขภาพ
สานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม
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โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

4

อบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้อาสาสมัคร
อาสาสมัคร
สาธารณสุขชุมชน
สาธารณสุขชุมชน สามารถจัดทาแผนเพื่อขอ
งบประมาณเงินอุดหนุนใน
การดาเนินงาน
สาธารณสุขมูลฐาน

อบรมเชิงปฏิบัติการ
อาสาสมัครสาธารณสุข
ชุมชนเทศบาลนครเชียงใหม่
และผู้ที่เกี่ยวข้อง

5

นิเทศ/ติดตาม

นิเทศ/ติดตามการดาเนินงาน

เพื่อติดตามการ
ดาเนินงาน
การดาเนินงาน
โครงการที่อาสาสมัคร
อาสาสมัคร
สาธารณสุขแต่ละชุมชน
สาธารณสุขชุมชน ได้รับเงินอุดหนุน

อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน
เทศบาลนครเชียงใหม่ และผู้
ที่เกี่ยวข้อง

แบบ ผ.02

2561
(บาท)
90,000

2562
(บาท)
95,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
95,000

9,900

12,000

12,000

2564
(บาท)
95,000

2565
(บาท)
95,000

12,000

12,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

อสม.ที่เข้ารับ
การอบรม
มีความรู้
ความเข้าใจ
มากขึ้น

อาสาสมัคร
สาธารณสุขชุมชน
สามารถจัดทาแผน
ได้อย่างถูกต้อง

ร้อยละของ

อาสาสมัคร

งานสนับสนุน
สุขภาพภาค
ประชาชน
ฝุายส่งเสริม
สุขภาพ
สานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม
งานสนับสนุน

จานวนอสม.
ที่ได้รับ
การนิเทศ/
ติดตาม

สาธารณสุขของ
แต่ละชุมชน
สามารถดาเนินการ
โครงการที่ขอรับ
เงินอุดหนุน
ได้อย่างถูกต้อง
เรียบร้อย

สุขภาพภาค
ประชาชน
ฝุายส่งเสริม
สุขภาพ
สานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม
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6

พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

-เพื่อพัฒนาศักยภาพ
แกนนาผู้สูงอายุและ
ผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้
และทักษะการส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุ

-จัดอบรมแกนนาผู้สูงอายุ
และผู้ที่เกี่ยวข้อง

- เพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และระดม
ความคิดเห็นและแก้
ปัญหาและการดาเนินงาน
ของชมรมผู้สูงอายุ
-เพื่อให้สมาชิกพัฒนา
คุณภาพผู้สูงอายุมี
สุขภาพกาย จิต และ
สังคมที่ดี

- จัดอบรมคณะกรรมการ
ชมรมผู้สูงอายุและผู้สูงอายุ
ในชุมชนเทศบาลนคร
เชียงใหม่

- เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ
การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
และการส่งเสริมผู้สูงอายุ

- จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้เกี่ยวกับการดูแล
สุขภาพผู้สูงอายุและการ
ส่งเสริมผู้สูงอายุ

-เพื่อประเมิน และ
คัดกรอง ปัญหาสุขภาพ
ผู้สูงอายุ และนาข้อมูล
มาใช้ในการวางแผนการ
ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ

-ประเมิน คัดกรอง
ปัญหา
สุขภาพและจัดทาข้อมูล
ผู้สูงอายุ

-จัดกิจกรรมกลุ่มบาบัด
สุขภาพกาย จิต และ
สังคมที่ดี

2561
(บาท)
200,000

2562
(บาท)
200,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
200,000

แบบ ผ.02
2564
(บาท)
200,000

ตัวชี้วัด
2565
(KPI)
(บาท)
200,000 ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ผู้สูงอายุต่อ
กิจกรรมเพื่อ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-มีแกนนาสุขภาพ งานสุขภาพจิต
ผู้สูงอายุที่มีความรู้ ฝุายส่งเสริม
ความเข้าใจในการ สุขภาพ
เตรียมความพร้อม สานักการ
สู่วัยผู้สูงอายุและ สาธารณสุขและ
สามารถเผยแพร่ สิ่งแวดล้อม
ความรู้แก่ผู้สูงอายุ
ในชุมชนได้
- กลุ่ม/ชมรมผู้สูงอายุ
มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้สามารถแก้ไข
ปัญหาในกลุ่ม/
ชมรมได้มากขึ้น
-สมาชิกของศูนย์
พัฒนาคุณภาพ
ผู้สูงอายุ มีสุขภาพ
กาย จิต และ
สังคมที่ดี
- ประชาชนได้รับ
ความรู้เรื่องการ
ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
และการส่งเสริม
ผู้สูงอายุ
-ผู้สูงอายุได้รับการ
ตรวจคัดกรองสุขภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
-มีข้อมูลในการ
วางแผนการดูแล

และการส่งเสริมผู้สูงอายุ

สุขภาพผู้สูงอายุ
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โครงการ

วัตถุประสงค์

ส่งเสริมสุขภาพจิต -เพื่อให้ครูและบุคลากรที่
ประชาชนทุกเพศ เกี่ยวข้องในสถานศึกษา
ทุกวัย
และสถานรับเลี้ยงเด็ก
และแกนนาสุขภาพชุมชน
เข้าใจในปัญหาสุขภาพจิต
ของเด็ก สามารถให้
คาปรึกษาและแก้ไข
ปัญหาขั้นพื้นฐานได้
-เพื่อสารวจและประเมิน
สุขภาพจิตเด็กและ
วางแผนในการส่งเสริม
สุขภาพจิตในเด็ก
-เพื่อให้คาปรึกษาและ
หาแนวทางแก้ไขปัญหา
สุขภาพจิตตามข้อมูลที่
สารวจพบ
- เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ
การดูแลสุขภาพจิต

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
-จัดอบรมครูและบุคลากรที่
เกี่ยวข้องในสถานศึกษาและ
สถานรับเลี้ยงเด็กและแกนนา
สุขภาพชุมชนเรื่องปัญหา
สุขภาพจิตในเด็ก

-สารวจและประเมิน
สุขภาพจิตเด็ก
ในสถานศึกษาและ
สถานรับเลี้ยงเด็ก
-จัดกิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพจิตแก้ไขปัญหาตาม
ข้อมูลที่สารวจพบ
- จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์
ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแล
สุขภาพจิต ได้แก่
แผ่นพับและโปสเตอร์
เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพจิต

2561
(บาท)
200,000

2562
(บาท)
200,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
200,000

แบบ ผ.02
2564
(บาท)
200,000

ตัวชี้วัด
2565
(KPI)
(บาท)
200,000 ร้อยละของ
ความพึพง อใจ
ของผู้ที่
ได้รับการ
ส่งเสริม
สุขภาพจิต
ตามกิจกรรม
ที่กาหนด

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
-ประชาชนมี
สุขภาพจิตที่ดี
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
-ผู้ที่มีปัญหาด้าน
สุขภาพจิตได้รับ
คาปรึกษา
และแก้ไข
ปัญหาสุขภาพจิต
เบื้องต้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานสุขภาพจิต
ฝุายส่งเสริม
สุขภาพ
สานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม
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เฝูาระวังปูองกันโรค - เพื่อสร้างความรู้ความ
ไม่ติดต่อ
เข้าใจให้ประชาชนมี
พฤติกรรมด้านสุขภาพที่
ถูกต้องเหมาะสม
- เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีความรู้ในการ
ดูแลสุขภาพ ของตนเอง
ครอบครัว และชุมชน
ในการปูองกันโรคไม่
ติดต่อ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
100,000

- จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับโรคไม่ติดต่อ ได้แก่
แผ่นพับ ,โปสเตอร์,และสื่อแบบ
ต่างๆเกี่ยวกับโรคไม่ติดต่อ
- จัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อลด
ปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดโรคไม่
ติดต่อแก่ชุมชนสถานศึกษาและ
ประชาชนทั่วไป
ในเขตเทศบาล
ฯ
ได้แก่จัดกิจกรรมการรณรงค์
ลดการบริโภคยาสู,เครื
บ ่องดื่ม
แอลกอฮอล,จัดกิจกรรม
งานวันงดสูบบุหรี่โลก,
วันเบาหวานโลก ,
วันความดันโลหิตสูงโลก
อย่างน้อยปีละ 1 กิจกรรม
ปูองกันและควบคุม -เพื่อพัฒนาศักยภาพแกน -จัดอบรมพัฒนาศักยภาพ
200,000
โรคติดต่อทั่วไป
นาชุมชนและเครือข่ายใน แกนนาชุมชนและเครือข่าย
การเฝูาระวังปูองกัน
ในการเฝูาระวังปูองกัน
ควบคุมโรคในเขตเทศบาล ควบคุมโรค ให้แกนนาชุมชน
นครเชียงใหม่
และเครือข่าย
-เพื่อให้ครูพี่เลี้ยงและครู -จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการ
อนามัย มีความรู้เรื่อง
ปูองควบคุมโรคติดต่อใน
โรคติดต่อและเฝูาระวัง
สถานรับเลี้ยงเด็กและ
ควบคุมโรคติดต่อในสถาน สถานศึกษา ให้แก่ครูพี่เลี้ยง
รับเลี้ยงเด็กและสถานศึกษา ,ครูอนามัยและ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้เกี่ยวข้อง

2562
(บาท)
100,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
100,000

200,000

200,000

แบบ ผ.02
2564
(บาท)
100,000

200,000

2565
(บาท)
100,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละของ
ประชาชนที่
มีภาวะเสี่ยง
ต่อโรคไม่
ติดต่อลดลง

200,000 ผู้เข้ารับการ
อบรมมี
ความรู้ความ
เข้าใจ
เพิ่มขึ้น

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- ทาให้ประชาชน งานโรคไม่ติดต่อ
มีความรู้และมี
ฝุายปูองกัน
พฤติกรรมด้านสุขภาพและควบคุมโรค
ที่ถูกต้องเหมาะสม สานักการ
- ทาให้ประชาชน สาธารณสุขและ
สามารถดูแล
สิ่งแวดล้อม
สุขภาพของตนเอง
ครอบครัวและ
ชุมชน

-ทาให้การควบคุม
การแพร่ระบาด
โรคติดต่อมี
ประสิทธิภาพ
-ทาให้การเฝูา
ระวังปูองกัน
ควบคุมโรคติดต่อ
ในเขตเทศบาล
นครเชียงใหม่มี
ประสิทธิภาพ

งานปูองกัน
ควบคุมโรคติดต่อ
ทั่วไป
ฝุายปูองกันและ
ควบคุมโรค
สานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม
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-เพื่อให้สถานรับเลี้ยงเด็ก
และโรงเรียนอนุบาลมี
มาตรฐานในการปูองกัน
โรคตามมาตรฐาน
กระทรวงสาธารณสุข
-เพื่อให้แกนนาเยาวชนได้
มีรู้ความเข้าใจและการ
ปูองกันเกี่ยวกับโรคติดต่อ
ที่พบบ่อย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
-ประเมินสถานที่รับเลี้ยงเด็ก
และโรงเรียนอนุบาล

-จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
ปูองกันควบคุมโรคติดต่อที่
พบบ่อยสาหรับแกนนา
เยาวชนในสถานศึกษา
เทศบาลฯ ให้แก่แกนนา
เยาวชนในสถานศึกษาสังกัด
เทศบาลฯและผู้เกีข้่ยอวง
-เพื่อปูองกันและควบคุม -จัดกิจกรรรมสัปดาห์รณรงค์
การระบาดของโรควัณโรค ปูองกันควบคุมวัณโรค โดยมี
ประชาชนและผู้เกี่ยวข้อง
เข้าร่วม
-เพื่อเป็นการเผยแพร่
-จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์
ความรู้เกี่ยวกับโรคที่เกิด เผยแพร่ความรู้ตามฤดูกาล
ตามฤดูกาล
เกิดโรค ได้แก่ เอกสารแผ่น
พับโปสเตอร์และสื่อรูปแบบ
ต่างๆเกี่ยวกับโรคที่เกิดตาม
ฤดูกาล

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)

แบบ ผ.02
2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
-ผู้เข้ารับการ
อบรมมีความรู้
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับโรคติดต่อ
สามารถเฝูาระวัง
และปูองกันโรคได้

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
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(ผลผลิตของโครงการ)
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10

ปูองกันและ
ควบคุม
ไข้เลือดออกโดย
ใช้นวัตกรรมกับ
ดักไข่ยุงลาย

-เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ
ในการใช้นวัตกรรมกับดัก
ไข่ยุงลายได้อย่างถูกต้อง
-เพื่อปูองกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออก

จัดอบรมให้ความรู้นวัตกรรม
กับดักไข่ยุงลายให้แก่
-ผู้บริหารในสถานศึกษา
-แกนนานักเรียน ครูอนามัย
ครูฝุายสถานที่
-มัคทายกวัด

11

ปูองกันและ
ควบคุม
ไข้เลือดออก

-เพื่อให้ผู้นาชุมชน
ตระหนักถึงภัยอันตราย
ของโรคไข้เลือดออกและ
นาความรู้ไปถ่ายทอดใน
ชุมชนได้อย่างถูกต้อง
-เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในวิธีการควบคุม
ปูองกันโรคไข้เลือดออก
และร่วมการทาลายแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงลาย
-เพื่อให้ประชาชนร่วมกัน
ทาลายแหล่งเพาะพันธุ์
ยุงลาย

-จัดพิธีลงนามข้อตกลง
200,000
ร่วมกันปูองกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออกและอบรม
เรื่องไข้เลือดออกแก่ผู้นาชุมชน
จานวนประมาณ 130 คน
-รณรงค์ให้ความรู้และเฝูา
ระวังปูองกันโรคไข้เลือดออก
แก่ชุมชนในเขตเทศบาลนคร
เชียงใหม่แก่ อสม.ในชุมชน

-จัดกิจกรรม Big Cleaning
Day ในการกาจัดลูกน้า
พาหะนาโรคไข้เลือดออก
และโรคไข้ซิกา จานวน
1 ครั้ง/ปี
-เพื่อให้ทีมพ่นสารเคมีมี
-จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
ความรู้ในเรื่องสารเคมีและ การพ่นสารเคมีแก่ทีมพ่น
นามาใช้ในการปฏิบัติงาน สารเคมีได้แก่ทีมส่วนกลาง
ได้อย่างถูกต้องและมี
และทีมแขวง 4 แขวง

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
150,000

200,000

200,000

แบบ ผ.02
2564
(บาท)
150,000

200,000

2565
(บาท)
150,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละของ
จานวนผู้เข้า
รับการอบรม
มีความรู้
ความเข้าใจ
ในการใช้
กับดักไข่
ยุงลาย

-ผู้เข้ารับการอบรม
สามารถใช้
กับดักไข่
ยุงลายได้อย่าง
ถูกต้อง
-การปูองกันและ
ควบคุมโรค
ไข้เลือดออกมี
ประสิทธิภาพ

200,000 ร้อยละของ
จานวน
ผู้ปุวยโรค
ไข้เลือด
ออกลดลง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

งานปูองกัน
ควบคุมโรคติดต่อ
โดยแมลงและ
สัตว์พาหะ
ฝุายปูองกันและ
ควบคุมโรค
สานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม
-ผู้นาชุมชนมีความรู้ งานปูองกัน
ความเข้าใจเกี่ยวกับ ควบคุมโรคติดต่อ
โรคไข้เลือดออก โดยแมลงและสัตว์
และสามารถถ่ายทอด พาหะ
ได้อย่างถูกต้อง
ฝุายปูองกันและ
-ประชาชน/อสม. ควบคุมโรค
มีความรู้ความ
สานักสาธารณสุข
เข้าใจในวิธี
และสิ่งแวดล้อม
ควบคุมปูองกัน
โรคไข้เลือดออก
-ประชาชน/อสม.
ร่วมกันทาลาย
แหล่งเพาะพันธุ์
ยุงลายได้อย่าง
ถูกวิธี
-การพ่นสารเคมี
เพื่อกาจัดพาหะ
นาโรค
ไข้เลือดออกมี

ประสิทธิภาพ

ประสิทธิภาพ
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ปูองกันและ
- เพื่อเป็นการเตรียมความ
ควบคุมโรคติดต่อ พร้อมให้กับทีม SRRT
โดยแมลงและสัตว์
พาหะ
- เพื่อเป็นการ
ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับโรคติดต่อ
โดยแมลงและสัตว์พาหะ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- จัดประชุมทีม SRRT เรื่อง
แนวทางในการสอบสวนโรค
และเตรียมอุปกรณ์ไข้หวัดนก
- จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับโรคติดต่อโดยแมลง
และสัตว์พาหะ ได้แก่เอกสาร
แผ่นพับเรื่องโรคอุจจาระร่วง,
เอกสารแผ่นพับเรื่องโรคฉี่หนู
,โปสเตอร์เรื่องโรคอุจจาระร่
, วง
โปสเตอร์เรื่องฉี่หนู

2561
(บาท)
29,000

2562
(บาท)
29,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
29,000

แบบ ผ.02
2564
(บาท)
29,000

2565
(บาท)
29,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละ
ความสาเร็จ
ในการ
ควบคุม
โรคติดต่อ
โดยแมลง
และสัตว์
พาหะ

-ทาให้ควบคุมการ
แพร่ระบาดของ
โรคติดต่อโดย
แมลงและสัตว์
พาหะมี
ประสิทธิภาพ
-ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจสามารถ
ปฏิบัติตนและ
ร่วมมือในการเฝูา
ระวังปูองกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ
โดยแมลงและสัตว์
พาหะอย่าง
ถูกต้องและ
เหมาะสม

งานปูองกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ
โดยแมลงและ
สัตว์พาหะ
ฝุายปูองกันและ
ควบคุมโรค
สานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม
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ปูองกันและแก้ไข
ปัญหาเอดส์และ
โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์

วัตถุประสงค์
- เพื่อให้ประชาชน มี
ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์
และโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- จัดกิจกรรมรณรงค์วันเอดส์
โลก 1 ธันวาคม โดยมี
หน่วยงาน องค์กรต่างๆ
ชุมชน สถานศึกษาในเขต
เทศบาลนครเชียงใหม่
เข้าร่วม
- เพื่อให้แกนนา มีความรู้ - จัดอบรมแกนนาเยาวชน
เกี่ยวกับโรคเอดส์ โรคติดต่อ ด้านเอดส์ในสถานศึกษา
ทางเพศสัมพันธ์ อนามัย
เจริญพันธุ์ และภาวะท้อง
ไม่พร้อม

2561
(บาท)
100,000

2562
(บาท)
100,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
100,000

แบบ ผ.02
2564
(บาท)
100,000

2565
(บาท)
100,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
อัตราการ
ติดเชื้อและ
เสียชีวิตด้วย
โรคเอดส์และ
โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์
ลดลงจากปีที่
ผ่านมา

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- ทาให้การ
งานปูองกัน
ติดเชื้อเอดส์และ ควบคุม
โรคติดต่อทาง
โรคติดต่อทั่วไป
เพศสัมพันธ์ลดลง ฝุายปูองกัน
จากปีที่ผ่านมา
และควบคุมโรค
-ลดอัตราการ
สานักการ
ปุวย/ตายและการ สาธารณสุขและ
แพร่ระบาดของ
สิ่งแวดล้อม
โรคเอดส์และ
โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์
- แกนนามีความรู้
ความเข้าใจและ
สามารถให้คาปรึกษา
เกี่ยวกับโรคเอดส์
และโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์อนามัย
เจริญพันธุ์และภาวะ
ท้องไม่พร้อมได้
- แกนนาสามารถ
จัดกิจกรรม AIDS
Corner ได้

-3/301ที่
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โครงการ
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พัฒนาระบบการ - เพื่อให้พัฒนาความรู้
เฝูาระวังปูองกัน ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ
ควบคุมโรคในเขต การเฝูาระวังปูองกันและ
เทศบาลนครเชียงใหม่ควบคุมโรค
- เพื่อให้บุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ
การเฝูาระวังปูองกันและ
ควบคุมโรค

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
- อบรมทีมเฝูาระวังและควบคุม 300,000
โรคและหน่วยงานเครือข่าย
ที่เกี่ยวข้อง

- ศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบ
การเฝูาระวังปูองกันและ
ควบคุมโรค โดยมีทีมเฝูาระวัง
และควบคุมโรคและหน่วยงาน
เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
- เพื่อเตรียมความพร้อม - จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
ในการเฝูาระวังปูองกัน
ซักซ้อมแผนการเฝูาระวัง
และควบคุมโรคทั้งใน
ปูองกันและควบคุมโรค
สภาวะปกติและเมื่อเกิด
ให้แก่ ทีมเฝูาระวังและ
สถานการณ์ฉุกเฉิน
ควบคุมโรคและหน่วยงาน
เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
-เพื่อติดตามกระบวนการ -ประชุมติดตามกระบวนการ
การเฝูาระวังและควบคุม การเฝูาระวังและควบคุมโรคใน
โรคในเขตเทศบาล
เขตเทศบาลนครเชียงใหม่
นครเชียงใหม่
ให้แก่ทีมอานวยการ คณะ
กรรมการ และเครือข่ายที่
เกี่ยวข้อง
15 จ้างเหมาปรับปรุง เพื่อจ้างเหมาปรับปรุง
จ้างเหมาเอกชนปรับปรุง
โปรแกรมเฝูาระวัง โปรแกรมเฝูาระวังควบคุม โปรแกรมเฝูาระวังควบคุม
ควบคุมโรค
โรคให้มีความเป็นปัจจุบัน โรค

20,000

แบบ ผ.02

2562
(บาท)
300,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
300,000

2564
(บาท)
300,000

2565
(บาท)
300,000

-

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละของ
ระบบการ
เฝูาระวัง
ปูองกันและ
ควบคุมโรค
ของเทศบาล
นครเชียงใหม่
ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานที่
กาหนด

-ผู้เข้ารับการอบรม
มีความรู้ความ
เข้าใจเรื่องระบบ
การเฝูาระวังปูองกัน
และควบคุมโรค
ของเทศบาล
นครเชียงใหม่
- บุคลากรสามารถ
ปฏิบัติงานตาม
ระบบที่วางไว้ได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ฝุายปูองกัน
และควบคุมโรค
สานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

ปริมาณงาน
ตามสัญญา
จ้างที่
ดาเนินการ
แล้วเสร็จ
(ร้อยละ

โปรแกรมเฝูาระวัง
ควบคุมโรคให้มี
ความเป็นปัจจุบัน
และทันสมัย

ฝุายปูองกันและ
ควบคุมโรค
สานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

100)

-3/302ที่

โครงการ

16 ควบคุมประชากร
สัตว์เลี้ยงในเขต
เทศบาลนคร
เชียงใหม่
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เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
ทาหมัน/ตอน/ฉีดยาคุมกาเนิด 200,000
ให้แก่สัตว์เลี้ยงที่มีเจ้าของ
และสัตว์จรจัดในเขตเทศบาล
นครเชียงใหม่

- เพื่อควบคุมประชากร
สัตว์เลี้ยงและสัตว์จรจัด
ในเขตเทศบาลนคร
เชียงใหม่
- เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน
จากสุนัขและแมวจรจัด
- เพื่อควบคุมปูองกันการ
แพร่ระบาดของโรคสัตว์
ติดคนและสุขาภิบาลที่ไม่ดี
จากสัตว์เลี้ยงและ
สัตว์จรจัด
ปูองกันโรคระบาด - เพื่อปูองกันการแพร่
- ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีน
45,000
ในสัตว์
ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า ให้แก่สัตว์ในพื้นที่ชุมชนใน
เขตเทศบาลนครเชียงใหม่
และพื้นที่วัด
- เพื่อให้ประชาชนมี
- จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
ความรู้และตระหนักถึง
โรคระบาดในสัตว์ แก่
ความสาคัญของการ
ผู้นาชุมชน อสม. อาสาสมัคร
ปูองกันโรคระบาดในสัตว์ แกนนาไข้หวัดนก และ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
-เพื่อตรวจสอบเนื้อสัตว์ที่ -ตรวจสอบคุณภาพและปูองกัน
ผลิตจากโรงฆ่าสัตว์ให้มี
โรคที่เกิดจากเนื้อสัตว์โดย
คุณภาพและปลอดภัยจาก ตรวจสอบเนื้อสัตว์ที่ผลิตจาก
โรคที่สามารถแพร่ไปสู่คน โรงฆ่าสัตว์เทศบาลนคร
เชียงใหม่

แบบ ผ.02

2562
(บาท)
200,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
200,000

2564
(บาท)
200,000

2565
(บาท)
200,000

45,000

45,000

45,000

45,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชนที่
มีต่อการ
บริการ

- ลดอัตราการเพิ่ม
จานวนประชากร
สัตว์เลี้ยงและสัตว์
จรจัดในเขตเทศบาล
นครเชียงใหม่
- ลดปัญหาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชนจาก
สุนัขและแมวจรจัด
- สามารถควบคุม
ปูองกันการแพร่
ระบาดของโรคสัตว์
- สามารถควบคุม
ปูองกันการแพร่
ระบาดของโรคใน
สัตว์ได้อย่างทั่วถึง
- ลดอัตราการเกิด
โรคระบาดในสัตว์
- ผู้นาชุมชน อสม.
อาสาสมัครแกนนา
ไข้หวัดนก และ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ได้รับความรู้และ
สามารถให้
คาแนะนาแก่ผู้อื่น
-เนื้อสัตว์ที่ผ่านการ
ตรวจมีคุณภาพและ

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนที่มี
ต่อการบริการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานสัตวแพทย์
ฝุายบริการ
สิ่งแวดล้อม
สานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

งานสัตวแพทย์
ฝุายบริการ
สิ่งแวดล้อม
สานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

ปลอดภัยจากโรค
ที่สามารถแพร่ไปสู่คน

-3/303ที่

โครงการ
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จ้างเหมาออกแบบ
ก่อสร้างระบบผลิต
ก๊าซชีวภาพของ
โรงฆ่าสัตว์เทศบาล
นครเชียงใหม่
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-เพื่อจ้างเหมาออกแบบ
ก่อสร้างระบบผลิตก๊าซ
ชีวภาพ โดยใช้สิ่งปฏิกูล
จากสัตว์ที่เข้ามาฆ่าและ
ชาแหละในโรงฆ่าสัตว์
เทศบาลนครเชียงใหม่
-เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของชุมชนโดยรอบ
โรงฆ่าสัตว์เทศบาลฯ
ให้ปราศจากกลิ่นรบกวน
จากสิ่งปฏิกูลของสัตว์
ปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า-เพื่อปูองกันและควบคุม
ภายใต้โครงการ
การแพร่ระบาดของโรค
สัตว์ปลอดโรคคน พิษสุนัขบ้า
ปลอดภัยจากโรค -เพื่อดาเนินการเชิงรุกใน
พิษสุนัขบ้า
การดาเนินการเฝูาระวัง
ตามพระปณิธาน โรคพิษสุนัขบ้า
ศาสตราจารย์
-เพื่อให้ประชาชนได้มี
พลเอกหญิง
ความรู้และตระหนักถึง
พลเรือเอกหญิง
ความสาคัญของการ
พลอากาศเอกหญิง ปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า
สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ เจ้า
ฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ดาเนินการจ้างเหมา
ออกแบบก่อสร้างระบบผลิต
ก๊าซชีวภาพของโรงฆ่าสัตว์
เทศบาลนครเชียงใหม่

-ขับเคลื่อนโครงการสัตว์
ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้าฯ โดยการ
จัดกิจกรรมให้บริการฉีด
วัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า
กาจัดเห็บหมัดให้สุนัข และ
แมวชุมชนในเขตเทศบาล
นครเชียงใหม่
-สารวจข้อมูลจานวนสัตว์
เลี้ยงและขึ้นทะเบียนสัตว์
ในThai-rabies.net

แบบ ผ.02

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
160,500

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

๙๙,๙๕๗

36๐,000

36๐,000

36๐,000

36๐,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
การจัดทา
แบบฯแล้ว
เสร็จตาม
ระยะเวลาที่
กาหนด

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

-ได้แบบก่อสร้าง
ระบบผลิตก๊าซ
ชีวภาพที่สามารถ
นาไปใช้ประโยชน์
ต่อยอดได้
-ทาให้คุณภาพ
ชีวิตของชุมชน
โดยรอบ
โรงฆ่าสัตว์
เทศบาล
นครเชียงใหม่ดีขึ้น
-ไม่มีรายงาน -ไม่มีการระบาด
การระบาด ของโรคพิษสุนัข
ของโรคพิษ บ้าในเขตเทศบาล
สุนัขบ้าใน
นครเชียงใหม่
เขตเทศบาลฯ -สุนัขและแมว
-ร้อยละของ ได้รับการ
จานวนสุนัข ลงทะเบียน
และแมวที่
ได้รับการขึ้น
ทะเบียนใน
Thairabies.net

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานสัตวแพทย์
ฝุายบริการ
สิ่งแวดล้อม
สานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

งานสัตวแพทย์
ฝุายบริการ
สิ่งแวดล้อม
สานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

วรขัตติยราชนารี

-3/304ที่

โครงการ
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สารวจข้อมูลสัตว์
และขึ้นทะเบียนสัตว์
ไม่มีเจ้าของตาม
โครงการสัตว์
ปลอดโรค
คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์
พลเอกหญิง
พลเรือเอกหญิง
พลอากาศเอกหญิง
สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ เจ้า
ฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี

1.เพื่อสารวจข้อมูลและ
ขึ้นทะเบียนจานวนสุนัข/
แมวที่ไม่มีเจ้าของ
2.เพื่อทาเครื่องหมายหรือ
ดาเนินการระบุตัวตนของ
สัตว์จรจัดที่ขึ้นทะเบียน
โดยการฝังไมโครชิป
3.เพื่อฉีดวัคซีนและทา
หมัน/ตอน สุนัข/แมวที่ไม่
มีเจ้าของ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
-ออกสารวจสุนัข/แมวที่ไม่มี
เจ้าของ ที่อยู่อาศัยในวัด
ชุมชน และสถานที่ราชการ
และดาเนินการขึ้นทะเบียน
ลงในฐานข้อมูล
Thairabies.net
-ทาเครื่องหมายหรือ
ดาเนินการระบุตัวตนของ
สัตว์จรจัดที่ขึ้นทะเบียนโดย
การฝังไมโครชิป
-ฉีดวัคซีนและทาหมัน/ตอน
สุนัข/แมวที่ไม่มีเจ้าของ

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
530,000

แบบ ผ.02
2564
(บาท)
530,000

2565
(บาท)
530,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวนสุนัข/
แมวที่ไม่มี
เจ้าของที่
ได้รับการขึ้น
ทะเบียนโดย
การฝัง
ไมโครชิป

-มีฐานข้อมูลสุนัข/
แมวที่ไม่มีเจ้าของ
ที่ถูกต้อง เป็น
ปัจจุบัน และ
สามารถระบุ
ตัวตนจากการฝัง
ไมโครชิปได้
-การควบคุม
จานวนและการ
ปูองกันควบคุม
โรคที่มาจากสุนัข/
แมวที่ไม่มีเจ้าของ
มีประสิทธิภาพ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานสัตวแพทย์
ฝุายบริการ
สิ่งแวดล้อม
สานักการ
สาธารณสุขฯ

-3/305ที่

โครงการ

21 ตลาดสะอาด
อาหารปลอดภัย
ตลาดสด

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
370,000

-เพื่อตรวจประเมินมาตรฐาน -ตรวจประเมินมาตรฐาน
ตลาดสด ให้ได้มาตรฐานตลาดตลาดสดในเขตเทศบาลนคร
สดน่าซื้อของกรมอนามัย เชียงใหม่
-เพื่อให้ผู้ประกอบการและ -อบรมเชิงปฏิบัติการและ
ผู้ที่เกี่ยวข้องมีความรู้
ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการ
ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ตลาดสด อาหารปลอดภัย
ตลาดสด อาหารปลอดภัย และการคุ้มครองผู้บริโภคใน
และการคุ้มครองผู้บริโภค ตลาดสดให้แก่ผู้ประกอบการ
และ
ในตลาดสด
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
-เพื่อตรวจอาหารที่
-ตรวจอาหารที่จัดจาหน่
ยในช่
า วง
จัดจาหน่ายในช่วงเทศกาล เทศกาลต่างๆประกอบด้วย
ต่างๆ ให้มีการจาหน่าย
--เทศกาลตรุษจีน จานวน 1 ครั้ง
อาหารที่ปลอดภัย
--เทศกาลสงกรานต์ จานวน 1 ครั้ง
-เพื่อจัดทาสื่อ
-จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
เผยแพร่เกี่ยวกับสุขาภิบาล
สุขาภิบาลตลาดสด
ตลาดสด ได้แก่ ปูายไวนิล
เผยแพร่ให้แก่ประชาชน และเอกสาร แผ่นพับ
เกี่ยวกับสุขาภิบาลตลาดสด

2562
(บาท)
370,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
370,000

แบบ ผ.02
2564
(บาท)
370,000

ตัวชี้วัด
2565
(KPI)
(บาท)
370,000 ร้อยละของ
จานวนตลาด
สดเทศบาล
นครเชียงใหม่
ที่ผ่านเกณฑ์
การประเมิน
มาตรฐาน
ตลาดสด
น่าซื้อ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-ตลาดสดที่จาหน่าย
อาหารที่สะอาด
ปลอดภัยและได้
มาตรฐานด้าน
สุขาภิบาลสถานที่
จาหน่ายอาหาร
-ผู้ประกอบการ
และ
ผู้ที่เกี่ยวข้องมี
ความรู้มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมตลาด
สด อาหารปลอดภัย
และการคุ้มครอง
ผู้บริโภคในตลาด
สดที่ถูกต้อง
-ประชาชนมี
อาหารที่ปลอดภัย
บริโภคในช่วง
เทศกาลตรุษจีน
และเทศกาล
สงกรานต์
-ประชาชนได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับ
สุขาภิบาลตลาด
สดผ่านช่องทางสื่อ
ประชาสัมพันธ์ต่างๆ

งานสุขาภิบาล
สิ่งแวดล้อมชุมชน
สานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

-3/306ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

22 โรงแรมน่าอยู่น่าพัก -เพื่อดูแลควบคุมและส่งเสริม - จัดประชุมคณะกรรมการ
ให้สถานประกอบการโรงแรม
ใน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ผู้ประกอบการโรงแรม
ให้มีการจัดการสิ่งแวดล้อม - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
ให้ถูกต้องตามมาตรฐาน
คณะกรรมการตรวจประเมิน
สุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม โรงแรม
-เพื่อให้คณะกรรมการมี
- จัดอบรมให้ความรู้
ความรู้การตรวจประเมิน ผู้ประกอบการโรงแรม
โรงแรมที่ถูกต้อง
-พัฒนายกระดับสถาน
ประกอบการโรงแรมให้ได้
มาตรฐานโรงแรมน่าอยู่น่า
พัก

2561
(บาท)
50,000

2562
(บาท)
50,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
50,000

แบบ ผ.02
2564
(บาท)
50,000

2565
(บาท)
50,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละของ
จานวน
โรงแรมในเขต
เทศบาลฯที่
ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน
โรงแรม
น่าอยู่น่าพัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-ผู้ประกอบการ
งานสุขาภิบาล
โรงแรมมีการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมชุมชน
สถานประกอบการ สานักการ
ให้ได้มาตรฐาน
สาธารณสุขและ
-โรงแรมในเขต
สิ่งแวดล้อม
เทศบาลฯผ่านเกณฑ์
มาตรฐานโรงแรม
น่าอยู่น่าพัก
-การปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการ
ตรวจประเมิน
โรงแรมมี
ประสิทธิภาพ
-ส่งเสริมภาพลักษณ์
และสนับสนุนการ
ท่องเที่ยวของ
จังหวัดเชียงใหม่

-3/307ที่

โครงการ

23 สร้างเสริมการ
คุ้มครองผู้บริโภค
ให้แก่ประชาชน
ด้านอาหาร
ปลอดภัย

วัตถุประสงค์
- เพื่อให้อาสาสมัคร
คุ้มครองผู้บริโภคมีความรู้
ความเข้าใจด้านอาหาร
ปลอดภัยอย่างถูกต้อง
-เพื่อสนับสนุนให้
ประชาชนมีความรู้และ
ร่วมเป็นเครือข่ายเฝูาระวัง
ความปลอดภัยของอาหาร
-เพื่อจัดทาสื่อ
ประชาสัมพันธ์สาหรับ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ด้านอาหารปลอดภัยและ
การคุ้มครองผู้บริโภคให้
ประชาชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- อบรมเชิงปฏิบัติการและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
ดาเนินงานของอาสาสมัคร
คุ้มครองผู้บริโภคในชุมชน
ให้แก่ อาสาสมัครคุ้มครอง
ผู้บริโภคในชุมชน
-จัดกิจกรรมรณรงค์ของ
เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค
ภาคประชาชน
-จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ด้าน
อาหารปลอดภัยและการ
คุ้มครองผู้บริโภคให้
ประชาชน ได้แก่ แผ่นพับ
และปูาย

2561
(บาท)
400,000

2562
(บาท)
400,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
400,000

แบบ ผ.02
2564
(บาท)
400,000

ตัวชี้วัด
2565
(KPI)
(บาท)
250,000 ร้อยละของ
การดาเนิน
กิจกรรม
ตามแผน
ผ่านมาตรฐาน
คุ้มครอง
ผู้บริโภคที่
อปท.กาหนด

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
- อาสาสมัคร
คุ้มครองผู้บริโภค
มีความรู้ความ
เข้าใจด้านอาหาร
ปลอดภัยอย่าง
ถูกต้องและสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
-ประชาชนมี
ความรู้และร่วม
เป็นเครือข่ายเฝูา
ระวังความปลอดภัย
ของอาหาร
-ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร
ด้านอาหาร
ปลอดภัยและการ
คุ้มครองผู้บริโภค
ผ่านสื่อ
ประชาสัมพันธ์
ต่างๆ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานคุ้มครอง
ผู้บริโภค
ฝุายบริการ
สาธารณสุข
สานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

-3/308ที่

โครงการ

24 ส่งเสริมความรู้
และพัฒนาขยาย
เครือข่ายอย.น้อย
ในสถานศึกษา

วัตถุประสงค์
- เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
การดาเนินกิจกรรมของ
เครือข่ายอย.น้อย
- เพื่อให้ภาคีเครือข่ายอย.
น้อย มีความรู้ในการเฝูา
ระวังการบริโภคอาหาร
และผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย
- เพื่อเฝูาระวังตรวจสอบ
หาสารปนเปื้อนในอาหาร

25 รณรงค์วัน
คุ้มครองผู้บริโภค
(วันที่ 30
เมษายน)

-เพื่อรณรงค์ให้ความรู้
ประชาชนให้เกิดความ
ตื่นตัวและตระหนักถึง
ความสาคัญของสิทธิใน
ฐานะผู้บริโภค
-เพื่อให้เกิดการประสาน
ร่วมมือในรูปแบบของ
เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค
ในพื้นที่

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- จัดสัมมนาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การดาเนินกิจกรรม
อย.น้อยในโรงเรียน
- จัดอบรมเครือข่ายอย.น้อย
ของโรงเรียนในเขตเทศบาล
นครเชียงใหม่เกี่ยวกับการ
เฝูาระวังการบริโภคอาหาร
และผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย
- เฝูาระวังและตรวจสอบ
สารปนเปื้อนในอาหาร
และการอ่านฉลากอาหาร
และผลิตภัณฑ์สุขภาพ
-การติดตามกิจกรรม
อย.น้อยในโรงเรียน
หน่วยงานต่างๆและผู้ที่
เกี่ยวข้องเข้าร่วมนิทรรศการ
วันคุ้มครองผู้บริโภค (วันที่
30 เมษายน)

2561
(บาท)
200,000

2562
(บาท)
200,000

-

50,000

แบบ ผ.02

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
200,000 200,000

-

-

2565
(บาท)
200,000

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละของ
จานวน
เครือข่ายอย.
น้อยที่ผ่าน
เกณฑ์
มาตรฐาน
อย.น้อยที่
กาหนด

ร้อยละของ
จานวนกลุ่ม
เปูาหมาย
ที่เข้าร่วม
รณรงค์วัน
คุ้มครอง
ผู้บริโภค
(วันที่ 30
เมษายน)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- เครือข่ายอย.
งานคุ้มครอง
น้อยมีความ
ผู้บริโภค
เข้มแข็งและมี
ฝุายบริการข
ความรู้ในการ
สาธารณสุข
คุ้มครองเฝูาระวัง สานักการ
การบริโภคอาหาร สาธารณสุขและ
และผลิตภัณฑ์ที่ สิ่งแวดล้อม
ปลอดภัย
-เครือข่ายอย.น้อย
มีความรู้ในการ
เฝูาระวังการบริโภค
อาหารและผลิตภัณฑ์
ที่ปลอดภัย
-การตรวจสอบหาสาร
ปนเปื้อนในอาหาร
มีประสิทธิภาพ
-ผู้เข้าร่วมกิจกรรม งานคุ้มครอง
วันคุ้มครองผู้บริโภค ผู้บริโภค
(วันที่ 30 เมษายน) ฝุายบริการ
มีความร็เรืองสิทธิใน สาธารณสุข
ฐานะผู้บริโภค
สานักการ
-การประสาน
สาธารณสุขและ
ร่วมมือในรูปแบบ สิ่งแวดล้อม
ของเครือข่าย
คุ้มครองผู้บริโภค
ในพื้นที่สามารถ
ดาเนินการได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ

-3/309ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

ออกตรวจสอบ
คุณภาพน้ามัน
ทอดอาหาร โดยใช้ชุดทดสอบ
สารโพล่าร์ในน้ามันทอดซ้า
ได้แก่
-ตลาดสด
-โรงอาหารในโรงเรียนสังกัด
เทศบาลนครเชียงใหม่

27 อาหารปลอดภัย
ในเขตเทศบาล
นครเชียงใหม่

- ตรวจหาระดับสารเคมี
ตกค้างในกระแสเลือดให้แก่
ประชาชน

- เฝูาระวังและตรวจหา
สารเคมีที่ตกค้าง
ในกระแสเลือดของ
ประชาชน
- เพื่อตรวจหาสารเคมีที่
ตกค้างในพืชผักที่จาหน่าย
เขตเทศบาลนครเชียงใหม่
-เพื่อให้ความรู้ด้านพืชผัก
อาหารปลอดภัยแก่
ประชาชน

2561
(บาท)
50,000

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
70,000

2565
(บาท)
-

275,000

275,000

275,000

275,000

275,000

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

26 ปฏิวัติน้ามันทอดซ้า - เพื่อให้การใช้น้ามันทอด
เพื่อการคุ้มครอง ซ้าในการประกอบอาหาร
ผู้บริโภค
เป็นไปตามมาตรฐาน
ความปลอดภัยในการ
ใช้น้ามันตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขฯ

แบบ ผ.02

- ตรวจหาสารเคมีตกค้างในพืชผัก
โดยใช้น้ายาสาหรับตรวจยาฆ่า
แมลงในพืชผักที่จาหน่ายในตลาด
ค้าส่งในเขตเทศบาลฯ
-รณรงค์ให้ความรู้พืชผัก
ปลอดภัยแก่ประชาชน

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละของ
ค่าสารโพล่าร์
ในน้ามัน
ผ่านมาตรฐาน
ความปลอดภัย
ในการใช้
น้ามันฯ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-การตรวสอบ
งานคุ้มครอง
คุณภาพน้ามัน
ผู้บริโภค
มีประสิทธิภาพและ ฝุายบริการ
มีค่าสารโพล่าร์ไม่ สาธารณสุข
เกินร้อยละ 25
สานักการ
- ผู้ประกอบการ สาธารณสุขและ
ตระหนักถึงอันตราย สิ่งแวดล้อม
ที่เกิดจากการใช้
น้ามันทอดซ้า
อัตราการ
- ประชาชนตระหนัก งานสุขาภิบาล
ตกค้างของ ในการบริโภคพืชผัก อาหารและน้า
สารเคมีกาจัด อาหารที่ปลอดภัย ฝุายบริการ
ศัตรูพืชใน
มากขึ้น
สาธารณสุข
อาหาร ผัก - ตลาดค้าส่งมี
สานักการ
ผลไม้ อยู่ใน พืชผักอาหารที่
สาธารณสุขและ
ในระดับ
ปลอดภัยจาหน่าย สิ่งแวดล้อม
ปลอดภัย
แก่ผู้บริโภค
-ประชาชนมี
ความรู้ด้านพืชผัก
อาหารปลอดภัย
และสามารถเลือก
บริโภคพืชผัก
อาหารปลอดภัยได้
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เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

อบรมหลักสูตร
การสุขาภิบาล
อาหารสาหรับ
ผู้ประกอบการ
อาหารและ
ผู้สัมผัสอาหาร

เพื่อให้ความรู้ด้าน
สุขาภิบาลอาหารแก่
ผู้ประกอบการและผู้สัมผัส
อาหาร

อบรมหลักสูตรการ
สุขาภิบาลอาหาร ให้แก่
ผู้ประกอบการอาหาร และผู้
สัมผัสอาหาร

การพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลอาหาร
ในโรงเรียนและ
ชุมชน ของ

-เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการ
และผู้สัมผัสอาหารมี
ความรู้ความเข้าใจเรื่อง
สุขาภิบาลอาหาร และ
สามารถนาความรู้ไปใช้ใน
การปฏิบัติงานและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใน
การปรุง-ประกอบอาหาร
ได้อย่างถูกต้อง
-เพื่อประชาสัมพันธ์
ความรู้ด้านอาหาร
ปลอดภัย และกฏหมายที่
เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบ

จัดอบรมให้ความรู้ด้าน
สุขาภิบาลหลักสูตรการ
สุขาภิบาลอาหาร ให้แก่ผู้
ประกอบกิจการและผู้สัมผัส
อาหาร

ที่

โครงการ

28

29

สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราช
กุมารี

แบบ ผ.02

2561
(บาท)
150,000

2562
(บาท)
150,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
150,000

2564
(บาท)
150,000

2565
(บาท)
150,000

-

-

350,000

350,000

350,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
ผู้เข้ารับการ
อบรมมี
ความรู้ความ
เข้าใจ
เพิ่มขึ้น

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-ผู้ประกอบการ
งานสุขาภิบาล
อาหารมีความรู้ใน อาหารและน้า
การบริหารจัดการ ฝุายบริการ
ร้านอาหารตาม
สาธารณสุข
หลักสุขาภิบาลและ สานักการ
สามารถพัฒนา
สถาน สาธารณสุขและ
ประกอบการให้ได้ สิ่งแวดล้อม
มาตรฐาน
-ผู้สัมผัสอาหารมี
ความรู้และ
สามารถปรุง
ประกอบอาหาร
ได้ถูกต้องตามหลัก
สุขาภิบาลอาหาร
ผู้เข้ารับการ -ผู้ประกอบกิจการ งานสุขาภิบาล
อบรมมี
มีความรู้ความเข้าใจ อาหารและน้า
ความรู้ความ ในการบริหารจัดการ ฝุายบริการ
เข้าใจ
ร้านอาหารตาม
สาธารณสุข
เพิ่มขึ้น
หลักสุขาภิบาล
สานักการ
อาหารและพัฒนา สาธารณสุขและ
สถานประกอบการ สิ่งแวดล้อม
ให้ได้มาตรฐาน
-ผู้สัมผัสอาหารมี
ความรู้เรื่องการ
สุขาภิบาลอาหาร
สามารถประกอบ
อาหารได้ถูกต้อง

กิจการและผู้สัมผัสอาหาร

ตามหลักสุขาภิบาล
อาหาร
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(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

30

ควบคุมโรคขาด
สารไอโอดีนของ
สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราช
กุมารี

-เพื่อควบคุมปูองกันและ
แก้ไขปัญหาโรคขาดสาร
ไอโอดีน
-เพื่อเฝูาระวังงการใช้เกลือ
ไอโอดีนให้ได้มาตรฐานทุก
ครัวเรือน

-จัดอบรมแกนนาสุขภาพใน
การควบคุมปูองกันและแก้ไข
ปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน
ให้แก่แกนนาสุขภาพชุมชน
-จัดกิจกรรมรณรงค์ให้
ความรู้แก่ประชาชนและ
สารวจเกลือบริโภคในร้านค้า
ชุมชนและครัวเรือน
-จ้างเหมาเอกชนจัดทาสื่อ
ประชาสัมพันธ์

31 พัฒนาร้านอาหาร - เพื่อยกระดับร้านอาหาร
และแผงลอยให้ได้ ให้ได้มาตรฐานการ
มาตรฐานร้านอาหาร สุขาภิบาลอาหารตาม
สะอาดรสชาติอร่อย เกณฑ์ที่กาหนด
- เพื่อให้ผู้ประกอบการ
และผู้สัมผัสอาหารมี
ความรู้ความเข้าใจ
การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการสถานที่
จาหน่ายอาหาร

- ตรวจประเมินร้านอาหาร
ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
-จัดอบรมการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการสถานที่
จาหน่ายอาหารให้แก่
ผู้ประกอบการและผู้สัมผัส
อาหาร

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
350,000

80,000

80,000

80,000

แบบ ผ.02
2564
(บาท)
350,000

2565
(บาท)
350,000

80,000

80,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละความ
พึงพอใจ
ของประชาชน
ต่อการ
ดาเนิน
กิจกรรม
ตามโครงการ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-ประชาชนมี
ฝุายส่งเสริม
ความรู้ความ
สุขภาพ
เข้าใจเรื่องการ
สานักการ
ควบคุมปูองกัน
สาธารณสุข
และแก้ไขปัญหา
โรคขาดสาร
ไอโอดีน
-ประชาชนทุก
ครัวเรือนได้
บริโภคเกลือที่มี
ไอโอดีนตา
มาตรฐาน
ร้อยละของ - ร้านอาหารผ่าน งานสุขาภิบาล
จานวนร้าน มาตรฐานการ
อาหารและน้า
อาหารที่ผ่าน สุขาภิบาลร้านอาหาร ฝุายบริการ
เกณฑ์การ
สะอาดรสชาติอร่อย สาธารณสุข
ประเมินตาม - ประชาชนมี
สานักการ
มาตรฐานที่ ความปลอดภัยใน สาธารณสุขและ
กาหนด
การบริโภคอาหาร สิ่งแวดล้อม
ที่มีความปลอดภัย
ต่อสุขภาพ
-ผู้ประกอบการ
และผู้สัมผัสอาหาร
สามารถบริหาร
จัดการสถานที่
จาหน่ายอาหาร
ของตนเองได้
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32 พัฒนาโรงอาหาร
ในโรงเรียนให้ได้
มาตรฐานสุขาภิบาล
โรงอาหาร

- เพื่อยกระดับโรงอาหาร
ให้ได้มาตรฐานสุขาภิบาล
โรงอาหาร ของกรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข
- เพื่อให้ผู้ประกอบการ
และผู้สัมผัสอาหาร
มีความรู้ความเข้าใจใน
การจัดการอาหารอย่าง
ปลอดภัย

33 สถานที่ทางาน
น่าอยู่น่าทางาน

- เพื่อส่งเสริมสุขภาวะ
ร่างกายและจิตใจของ
เจ้าหน้าที่ผปฏิ
ู้ บัติงาน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- ตรวจประเมินโรงอาหารใน
โรงเรียน
-จัดอบรมการจัดการอาหาร
ปลอดภัยในโรงเรียนให้แก่
ผู้ประกอบการและผู้สัมผัส
อาหาร

- จัดอบรมการส่งเสริมสุขภาพ
ร่างกายและจิตใจในสถานที่
ทางาน แก่เจ้าหน้าที่
และมอบวุฒิบัตร
- เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อม - จัดกิจกรรม Big Cleaning
ในสถานที่ทางาน
Day
- เพื่อพัฒนาสุขาภิบาล
- ตรวจมาตรฐานสุขาภิบาล
ร้านอาหารของเทศบาล
ร้านอาหารในสานักงาน
นครเชียงใหม่ให้ได้
มาตรฐาน
- เพื่อพัฒนาส้วมสาธารณะ - ตรวจมาตรฐานส้วม
ของเทศบาลนครเชียงใหม่ สาธารณะในสานักงาน
ให้ได้มาตรฐาน
- เพื่อประชาสัมพันธ์และ - จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับสถานที่ทางาน
เกี่ยวกับมาตรฐาน
น่าอยู่น่าทางาน ได้แก่ ปูาย

2561
(บาท)
50,000

2562
(บาท)
50,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
50,000

50,000

50,000

50,000

แบบ ผ.02
2564
(บาท)
50,000

2565
(บาท)
50,000

50,000

50,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละของ - โรงอาหารใน
งานสุขาภิบาล
จานวนโรง โรงเรียนผ่านมาตรฐานอาหารและน้า
อาหารผ่าน สุขาภิบาลโรงอาหารฯ ฝุายบริการ
เกณฑ์การ
และมีคุณภาพใน สาธารณสุข
ประเมิน
การให้บริการ
สานักการ
มาตรฐาน
-นักเรียนได้บริโภค สาธารณสุขและ
สุขาภิบาล
อาหารที่ปลอดภัย สิ่งแวดล้อม
โรงอาหาร ของ
กรมอนามัย
กระทรวง
สาธารณสุข
สานักงาน
สถานที่ทางาน
งานสุขาภิบาล
เทศบาล
น่าอยู่ น่าทางาน สิ่งแวดล้อมชุมชน
นครเชียงใหม่ ทั้งด้านสุขภาวะ
ฝุายบริการ
ผ่านเกณฑ์ เจ้าหน้าที่
สาธารณสุข
มาตรฐาน
ผู้ปฏิบัติงานและ สานักการ
สถานที่
สภาพแวดล้อมต่างๆ สาธารณสุขและ
ทางานน่าอยู่ ตามมาตรฐานที่
สิ่งแวดล้อม
น่าทางาน
กรมอนามัย
ของกรม
กาหนด
อนามัย
สาธารณสุข

สถานที่ทางานน่าอยู่
น่าทางานของกรมอนามัย

ปูายไวนิล ปูายประชาสัมพันธ์
เอกสาร แผ่นพับ
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แบบ ผ.02

2561
(บาท)
60,000

2562
(บาท)
60,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
60,000

2564
(บาท)
60,000

2565
(บาท)
60,000

35 พัฒนาส้วมสาธารณะ - เพื่อส่งเสริมความรู้เรื่อง - จัดอบรมการจัดการ
40,000
ในเขตเทศบาล
การจัดการสุขลักษณะของ สุขลักษณะของส้วมสาธารณะ
นครเชียงใหม่
ส้วมสาธารณะให้ได้มาตรฐาน ให้แก่ผู้ควบคุมดูแลส้วมสาธารณะ
- เพื่อพัฒนาส้วม
และผู้ที่เกี่ยวข้อง
สาธารณะในเขตเทศบาล - ตรวจประเมินทางกายภาพ
นครเชียงใหม่ให้ได้มาตรฐาน ส้วมสาธารณะ และตรวจการ
และผ่านเกณฑ์การประเมินที่ ปนเปื้อนทางชีวภาพ
กาหนด
- จัดกิจกรรมรณรงค์ล้างส้วม
- เพื่อพัฒนาส้วมสาธารณะ พร้อมกันรับวันสงกรานต์
ให้ถูกสุขลักษณะสาหรับ
บริการประชาชนช่วงวัน

40,000

40,000

40,000

40,000

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

34 การจัดการเหตุ
-เพื่อให้ความรู้แก่
ราคาญที่มี
ผู้ประกอบการเกี่ยวกับ
ผลกระทบต่อสุขภาพ การดูแลและควบคุมสถาน
ประกอบการฯ ตาม
พ.ร.บ.สาธารณสุข
พ.ศ.2535
-เพื่อให้ความรู้ในการ
ปฏิบัติงานแก้ไขปัญหา
เหตุร้องเรียนแก่เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน
-เพื่อติดตามการ
ดาเนินงานแก้ไขปัญหา
เหตุร้องเรียน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
-อบรมให้ความรู้แก่
ผู้ประกอบการเกี่ยวกับ
การดูแลและควบคุมสถาน
ประกอบการฯ ตาม
พ.ร.บ. สาธารณสุข
พ.ศ.2535
-จัดอบรมการปฏิบัติงาน
แก้ไขปัญหาเหตุร้องเรียนแก่
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
-จัดประชุมคณะทางานแก้ไข
ปัญหาเหตุร้องเรียน

ตัวชี้วัด
(KPI)
ผู้เข้ารับการ
อบรมมี
ความรู้ความ
เข้าใจ
เพิ่มขึ้น

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

-ผู้ประกอบการมี
ความรู้เกี่ยวกับ
การดูแลและควบคุม
สถานประกอบการฯ
ตามพ.ร.บ.
สาธารณสุขฯ
-เจ้าหน้าที่ฯสามารถ
ปฏิบตั ิงานในการ
แก้ไขปัญหาเหตุ
ร้องเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
-มีการติดตามและ
ดาเนินงานแก้ไข
ปัญหาเหตุร้องเรียน
ภายในกาหนด
ระยะเวลา
ร้อยละของ มีส้วมสาธารณะ
จานวน
ที่ถูกสุขลักษณะ
ส้วมสาธารณะ ตามมาตรฐานที่
ที่ผ่านเกณฑ์ กาหนด
การประเมิน
ตามมาตรฐาน
ส้วมสาธารณะ
(HAS)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานสุขาภิบาล
สิ่งแวดล้อมชุมชน
ฝุายบริการ
สาธารณสุข
สานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

งานสุขาภิบาล
สิ่งแวดล้อมชุมชน
ฝุายบริการ
สาธารณสุข
สานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

สงกรานต์
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เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.02

2561
(บาท)
20,000

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

10,000

-

-

-

300,000

300,000

300,000

36 จ้างเหมาจัดทา
โปรแกรมจัดเก็บ
ข้อมูลด้าน
สุขาภิบาลอาหาร

เพื่อจ้างเหมาจัดทา
-จ้างเหมาเอกชนจัดทา
โปรแกรมจัดเก็บข้อมูลด้าน โปรแกรมจัดเก็บข้อมูลด้าน
สุขาภิบาลอาหารให้มีความ สุขาภิบาลอาหาร
ครบถ้วน ถูกต้อง สามารถ
สืบค้นได้อย่างรวดเร็ว

37 จ้างเหมาปรับปรุง
เว็บไซด์อาหาร
ปลอดภัยของ
เทศบาลนคร
เชียงใหม่

เพื่อจ้างเหมาปรับปรุงเว็บ
ไซด์อาหารปลอดภัยของ
เทศบาลนครเชียงใหม่
ให้เป็นปัจจุบัน และ
ทันต่อสถานการณ์

-จ้างเหมาเอกชนปรับปรุง
เว็บไซด์อาหารปลอดภัยของ
เทศบาลนครเชียงใหม่

38 ปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

- เพื่อพัฒนาชมรม TO BE
NUMBER ONE และสร้าง
ความรักความสามัคคีของ
ประชาชนชุมชน โรงเรียน
ในการแก้ปัญหา
ยาเสพติด

-จัดกิจกรรมภายใต้โครงการ 300,000
TO BE NUMBER ONE
-ได้แก่อบรมและฝึกปฏิบัติ
ดนตรีพื้นฐานและกิจกรรมเต้น
ประกอบเพลงชมรม TO BE
NUMBER ONE เทศบาล
นครเชียงใหม่ ,ฝึกสอนการ
ทานวัตกรรมใหม่จากสิ่งของ
เหลือใช้แก่สมาชิกTO BE
NUMBER ONE

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ปริมาณงาน
ตามสัญญา
จ้างที่
ดาเนินการ
แล้วเสร็จ
(ร้อยละ 100)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

การจัดเก็บข้อมูล
ด้านสุขาภิบาล
อาหารมี
ประสิทธิภาพ
ครบถ้วน ถูกต้อง
สามารถสืบค้นได้
อย่างรวดเร็ว
ปริมาณงาน เว็บไซด์อาหาร
ตามสัญญา ปลอดภัยของ
จ้างที่
เทศบาลนคร
ดาเนินการ เชียงใหม่มีข้อมูลที่
แล้วเสร็จ
เป็นปัจจุบัน และทัน
(ร้อยละ 100) ต่อสถานการณ์

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

งานสุขาภิบาล
อาหารและน้า
ฝุายบริการ
สาธารณสุข
สานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม
งานสุขาภิบาล
อาหารและน้า
ฝุายบริการ
สาธารณสุข
สานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม
300,000
งานปูองกันและ
แก้ไขปัญหา
- ร้อยละของ - อาสาสมัครพลัง ยาเสพติด
ความสาเร็จ แผ่นดินและเยาวชน ฝุายบริการ
ของการดาเนิน พลังแผ่นดินสามารถ สิ่งแวดล้อม
กิจกรรม
ปฏิบัติการปูองกัน สานักการ
ภายใต้โครง และแก้ไขปัญหา สาธารณสุข
การ TO BE ยาเสพติด แจ้งข้อมูล และสิ่งแวดล้อม
NUMBER
ข่าวสารเกี่ยวกับ
ONE
ยาเสพติดได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม
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เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

-เพื่ออบรมคนในชุมชน
-อบรมตารวจบ้าน
ให้มีส่วนร่วมในการตรวจ ต้านยาเสพติดให้แก่
สอบ ดูแล เกี่ยวกับ
ตัวแทนคนในชุมชนของ
ยาเสพติดภายในชุมชน
เทศบาลนครเชียงใหม่
- เพื่อค้นหาผู้ที่เกี่ยวข้อง - จัดประชุม/ประชาคม
กับยาเสพติดในชุมชน
หมู่บ้านค้นหาผู้เสพ/ผู้ค้า
การสร้างความสามัคคี
เพื่อส่งเข้ารับการบาบัด
ปรองดองของประชาชนใน
ชุมชนและเจ้าหน้าที่
-เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ- รณรงค์ประชาสัมพันธ์วัน
และตระหนักถึงพิษภัย
ยาเสพติดโลก(26 มิ.ย.)
ของยาเสพติดและสร้าง
ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่
ความร่วมมือในการปูองกัน โดยมีนักเรียน นักศึกษา
และแก้ไขปัญหายาเสพติด ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม
-เพื่อประชาสัมพันธ์และ
ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด
และรณรงค์ปูองกัน
ยาเสพติด
-เพื่อเฝูาระวังและปูองกัน - ตรวจหาสารเสพติ
ในปั
ด สสาวะ
ภัยจากยาเสพติด
ในกลุ่มเสี่ยง/เสพและติดยา
เสพติด

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)

แบบ ผ.02
2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

-จานวน
-ชุมชนมีตัวแทน
ชุมชนที่เข้า ในการตรวจสอบ
รับการอบรม ดูแลเกี่ยวกับยาเสพ
ตารวจบ้าน ติดภายในชุมชน
- ร้อยละของ -ทาให้ชุมชนมี
จานวน
ความเข้มแข็งและ
ผู้เข้ารับการ เอาชนะยาเสพติด
ประชุม/
ได้อย่างยั่งยืนห่างไกล
ประชาคม
ยาเสพติด
- ร้อยละของ - กรรมการและ
จานวน
เครือข่ายสามารถ
ผู้เข้าร่วม
บริหารจัดการ
กิจกรรมรณรงค์ กองทุนแม่ของ
แผ่นดินฯได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

- ร้อยละของ
จานวนกลุ่ม
เปูาหมายที่ได้
รับการตรวจ
หาสารเสพติด

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
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39 สนับสนุนการ
เพื่ออุดหนุนอาสาสมัคร
พัฒนางาน
สาธารณสุขชุมชนในเขต
สาธารณสุขมูลฐาน เทศบาลนครเชียงใหม่
ในการดาเนินงานเกี่ยวกับ
แผนงานสาธารณสุข
มูลฐาน

อุดหนุนอาสาสมัคร
สาธารณสุขชุมชน
แต่ละชุมชนในเขตเทศบาล
นครเชียงใหม่ดาเนินงาน
เกี่ยวกับแผนงานสาธารณสุข
มูลฐาน

40 เฝูาระวังควบคุม
โรคเรื้อรังใน
ชุมชน

ชุมชนในเขตเทศบาลนคร
เชียงใหม่ มีการดาเนิน
โครงการเฝูาระวังควบคุมโรค
เรื้อรังในชุมชน
ปี 2562:จานวน 23 ชุมชน
ปี 2563:จานวน 9 ชุมชน

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้
ประชาชนในชุมชน
เทศบาลนครเชียงใหม่มี
ความรู้ความเข้าใจเรื่อง
โรคเรื้อรังและการออก
กาลังกายที่ถูกต้อง

2561
(บาท)
622,500

2562
(บาท)
720,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
720,000

-

172,500

67,500

แบบ ผ.02
2564
(บาท)
720,000

2565
(บาท)
720,000

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละของ
จานวน
ชุมชน
ที่ได้รับเงิน
อุดหนุนและ
ดาเนินงาน
ตามแผนงาน
ที่ได้จัดทาไว้
จานวนชุมชน
ที่มีการ
ดาเนินการ
ตามโครงการ

ทาให้ อสม. ในเขต
เทศบาลนคร
เชียงใหม่สามารถ
ดาเนินการจัดทา
และแก้ไขปัญหา
เกี่ยวกับแผนงาน
สาธารณสุข
มูลฐานได้
-อสม.สามารถนา
ความรู้เรื่องโรค
เรื้อรังไปประยุกต์
ในการแก้ปัญหา
ด้านสาธารณสุข
ในชุมชนของ
ตนเองได้อย่าง
เหมาะสม
-อสม.สามารถ
ทางานเป็นทีม
ร่วมดูแลสุขภาพ
ตนเอง ครอบครัว
และสมาชิกใน
ชุมชนได้เป็นอย่าง
ดี

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานสนับสนุน
สุขภาพภาค
ประชาชน
ฝุายส่งเสริม
สุขภาพ
สานักการ
สาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
งานสนับสนุน
สุขภาพภาค
ประชาชน
ฝุายส่งเสริม
สุขภาพ
สานักการ
สาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
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41 ปูองกันควบคุม
โรคติดต่อใน
ชุมชน

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้
ประชาชนในชุมชน
เทศบาลนครเชียงใหม่มี
ความรู้เรื่องโรคติดต่อ
และมีการเฝูาระวังควบคุม
ได้อย่างถูกต้อง

ชุมชนในเขตเทศบาลนคร
เชียงใหม่ จานวน 1 ชุมชน
มีการดาเนินการอบรม
ปูองกันควบคุมโรคติดต่อใน
ชุมชน

42 รณรงค์ปูองกัน
ควบคุมโรค
ไข้เลือดออกใน
ชุมชน

-เพื่อให้ชุมชนในเขต
เทศบาลนครเชียงใหม่มี
ความรู้ความเข้าใจและ
ตระหนักถึงความสาคัญ
ของการปูองกันควบคุม
โรคไข้เลือดออก
-เพื่อกระตุ้นให้คนใน
ชุมชนในเขตเทศบาลนคร
เชียงใหม่มีส่วนร่วมในการ
ปูองกันควบคุมโรค
ไข้เลือดออก

ชุมชนในเขตเทศบาลนคร
เชียงใหม่ มีการดาเนิน
กิจกรรมรณรงค์ปูองกัน
ควบคุมโรคไข้เลือดออกใน
ชุมชน
ปี 2562: จานวน 36
ชุมชน
ปี 2562: จานวน 44
ชุมชน

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
7,500

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-

270,000

330,000

แบบ ผ.02
2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
จานวนชุมชน
ที่มีการ
ดาเนินการ
ตามโครงการ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-อสม.และ
งานสนับสนุน
ประชาชนมี
สุขภาพภาค
ความรู้ความ
ประชาชน
เข้าใจเรื่อง
ฝุายส่งเสริม
โรคติดต่อใน
สุขภาพ
ชุมชน
สานักการ
-ประชาชนใน
สาธารณสุข
ชุมชนสามารถ
และสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติตัวได้อย่าง
ถูกต้องในการ
ควบคุมโรคติดต่อ
ในชุมชน
จานวนชุมชน -อสม.สามารถนา งานสนับสนุน
ที่มีการ
ความรู้เรื่องโรคไข้ สุขภาพภาค
ดาเนินการ เลือดออกไปประยุกต์ ประชาชน
ตามโครงการ ในการแก้ปัญหา ฝุายส่งเสริม
ด้านสาธารณสุข สุขภาพ
ในชุมชนของ
สานักการ
ตนเองได้อย่าง
สาธารณสุข
เหมาะสม
และสิ่งแวดล้อม
-อสม.สามารถ
ทางานเป็นทีม
ร่วมดูแลสุขภาพ
ตนเอง ครอบครัว
และสมาชิกใน
ชุมชนได้เป็น
อย่างดี
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เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

43 การจัดการ
สิ่งแวดล้อมเพื่อ
สุขภาพคนใน
ชุมชน

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้
ประชาชนในชุมชน
เทศบาลนครเชียงใหม่มี
ความรู้ความเข้าใจในการ
จัดการสิ่งแวดล้อมที่
เหมาะสมและมีสุขภาพ
อนามัยที่ดี

ชุมชนในเขตเทศบาลนคร
เชียงใหม่ จานวน 1 ชุมชน
มีการดาเนินการอบรม
การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อ
สุขภาพคนในชุมชน

44 การจัดบริการด้าน
สุขภาพเบื้องต้น
ในศูนย์
สาธารณสุขมูล
ฐาน (ศสมช.) ใน
ชุมชน

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้
ประชาชนในชุมชน
เทศบาลนครเชียงใหม่
ได้รับการจัดบริการด้าน
สุขภาพเบื้องต้นในศูนย์
สาธารณสุขมูลฐานชุมชน

ชุมชนในเขตเทศบาลนคร
เชียงใหม่ มีการจัดบริการ
ด้านสุขภาพเบื้องต้นในศูนย์
สาธารณสุขมูลฐานชุมชน
ปี 2562: จานวน2 ชุมชน
ปี 2562: จานวน8 ชุมชน

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
7,500

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-

15,000

60,000

แบบ ผ.02
2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
จานวนชุมชน
ที่มีการ
ดาเนินการ
ตามโครงการ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-อสม.และประชาชน
มี งานสนับสนุน
ความรู้ความเข้าใจ สุขภาพภาค
เรื่องการจัดการ
ประชาชน
สิ่งแวดล้อมในชุมชน ฝุายส่งเสริม
และสามารถจัดการได้สุขภาพ
อย่างเหมาะสม
สานักการ
-ประชาชนมี
สาธารณสุข
สิ่งแวดล้อมและ และสิ่งแวดล้อม
สุขภาพอนามัยที่ดี
จานวนชุมชน -อสม.สามารถนา งานสนับสนุน
ที่มีการ
ความรู้เรื่องการ
สุขภาพภาค
ดาเนินการ ดูแลสุขภาพเบื้องต้น ประชาชน
ตามโครงการ ไปประยุกต์ในการ ฝุายส่งเสริม
แก้ปัญหาด้าน
สุขภาพ
สาธารณสุขใน
สานักการ
ชุมชนของตนเอง สาธารณสุข
ได้อย่างเหมาะสม และสิ่งแวดล้อม
-อสม.สามารถ
ทางานเป็นทีม
ร่วมดูแลสุขภาพ
ตนเอง ครอบครัว
และสมาชิกในชุมชน
ได้เป็นอย่างดี
-มีเวชภัณฑ์ยาและ
วัสดุทางการแพทย์
เบื้องต้นสาหรัใบช้
ในศูนย์ ศสมช.

เพียงพอต่อการ
บริการประชาชน
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วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

45 ปูองกันควบคุม
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้
โรคติดต่อจากสัตว์ ประชาชนในชุมชน
สู่คน
เทศบาลนครเชียงใหม่มี
ความรู้เรื่องโรคติดต่อจาก
สัตว์สู่คนและมีการเฝูา
ระวังควบคุมได้อย่าง
ถูกต้อง

ชุมชนในเขตเทศบาลนคร
เชียงใหม่ จานวน 4 ชุมชน
มีการดาเนินการอบรม
ปูองกันควบคุมโรคติดต่อ
จากสัตว์สู่คนในชุมชน

46 ส่งเสริมสุขภาพ
เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
โดยการออกกาลัง ให้ประชาชนในชุมชน
กายในชุมชน
เทศบาลนครเชียงใหม่
มีความรู้เรื่องการ
ออกกาลังกาย สามารถ
ออกกาลังกายได้อย่าง
ถูกต้อง เหมาะสม

ชุมชนในเขตเทศบาลนคร
เชียงใหม่ จานวน 1 ชุมชน
มีการดาเนินการจัดกิจกรรม
ออกกาลังกายของคนใน
ชุมชน

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
30,000

-

-

7,500

แบบ ผ.02
2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
จานวนชุมชน
ที่มีการ
ดาเนินการ
ตามโครงการ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

-อสม.และ
ประชาชน
มีความรู้ความ
เข้าใจเรื่องโรค
ติดต่อจากสัตว์สู่
คน
-ประชาชนใน
ชุมชนสามารถ
ปฏิบัติตัวได้อย่าง
ถูกต้องในการ
ควบคุมโรค
ติดต่อจากสัตว์สู่
คน
จานวนชุมชน -อสม.และ
ที่มีการ
ประชาชนมี
ดาเนินการ ความรู้ความ
ตามโครงการ เข้าใจเรื่องการ
ออกกาลังกาย
สามารถ
ออกกาลังกายได้
อย่างถูกต้อง
เหมาะสม

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานสนับสนุน
สุขภาพภาค
ประชาชน
ฝุายส่งเสริม
สุขภาพ
สานักการ
สาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

งานสนับสนุน
สุขภาพภาค
ประชาชน
ฝุายส่งเสริม
สุขภาพ
สานักการ
สาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
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เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

47 อบรมหมอ
หมู่บ้านในพระ
ราชประสงค์

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้
ประชาชนในชุมชน
เทศบาลนครเชียงใหม่มี
ความรู้ความเข้าใจด้าน
การรักษาพยาบาล
เบื้องต้น การปูองกันโรค
การโภชนาการ และมีการ
เฝูาระวังโรคต่างๆใน
ชุมชน

ชุมชนในเขตเทศบาลนคร
เชียงใหม่
มีการดาเนินการอบรมหมอ
หมู่บ้านในพระราชประสงค์
ปี 2561 : จานวน 9 ชุมชน
ปี 2562 : จานวน22 ชุมชน

48 การควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีน
ของสมเด็จพระ

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้
ประชาชนในชุมชน
เทศบาลนครเชียงใหม่มี
ความรู้ความเข้าใจเรื่อง
การบริโภคเกลือเสริม
ไอโอดีนและปูองกันภาวะ
ขาดสารไอโอดีนทุกกลุ่มวัย

ชุมชนในเขตเทศบาลนคร
เชียงใหม่
มีการดาเนินกิจกรรมควบคุม
โรคขาดสารไอโอดีน
ปี2561 :จานวน 8 ชุมชน
ปี2562 :จานวน 11 ชุมชน

กนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราช
กุมารี

แบบ ผ.02

2561
(บาท)
61,000

2562
(บาท)
230,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

51,000

120,000

-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
จานวนชุมชน
ที่มีการ
ดาเนินการ
ตามโครงการ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

-ผู้เข้ารับการ
อบรมมีความรู้
ความเข้าใจด้าน
การรักษา
พยาบาลเบื้องต้น
การปูองกันโรค
การโภชนาการ
และสามารถเฝูา
ระวังโรคต่างๆใน
ชุมชนได้
-ชุมชนสามารถนา
ความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการ
ดูแลสุขภาพของ
ตนเอง ครอบครัว
และประชาชนใน
ชุมชนได้
จานวนชุมชน ประชาชน
ที่มีการ
สามารถเลือก
ดาเนินการ บริโภคเกลือเสริม
ตามโครงการ ไอโอดีนได้อย่าง
เหมาะสม
และปูองกัน
ภาวะขาด
สารไอโอดีนได้

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานวิชาการและ
แผนงาน
สาธารณสุข
สานักการ
สาธารณสุข
และสิ่งแลดล้อม

งานวิชาการและ
แผนงาน
สาธารณสุข
สานักการ
สาธารณสุข
และสิ่งแลดล้อม
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49 การพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในโรง
อาหารและชุมชน
ของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

-เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ ชุมชนในเขตเทศบาลนคร
ประชาชนในชุมชนเทศบาลนครเชียงใหม่ มีการพัฒนาระบบ
เชียงใหม่มีความรู้ความเข้าใจ สุขาภิบาลในโรงอาหารและ
เรื่องการเลือกซื้อและปรุง ชุมชน
ประกอบอาหารให้ถูกสุขลักษณะ
ปี2561 :จานวน 6 ชุมชน
-เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน ปี2562 :จานวน 1 ชุมชน
พัฒนาระบบสุขาภิบาลใน
โรงอาหารและชุมชนของ
ตนเอง
50 การช่วยลดการติด เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ ชุมชนในเขตเทศบาลนคร
เอดส์จากแม่สู่ลูก ประชาชนในชุมชน
เชียงใหม่ จานวน 1 ชุมชน
สภากาชาดไทย
เทศบาลนครเชียงใหม่
มีการดาเนินกิจกรรมในการ
ของพระเจ้า
มีความรู้ความเข้าใจเรื่อง ช่วยลดการติดเอดส์จาก
วรวงศ์เธอ
การติดเอดส์จากแม่สู่ลูก แม่สู่ลูก
พระองค์เจ้า
และตระหนักถึง
โสมสวลี กรมหมื่น ความสาคัญของการช่วย
สุทธนารีนาถ
ลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก
51 การรณรงค์และ
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ ชุมชนในเขตเทศบาลนคร
แก้ไขปัญหา
ประชาชนในชุมชน
เชียงใหม่
ยาเสพติด To Be เทศบาลนครเชียงใหม่
มีการรณรงค์และแก้ไข
Number One
มีความรู้ความเข้าใจเรื่อง ปัญหายาเสพติด To Be
การแก้ไขปัญหายาเสพติด Number One
To Be Number One
ปี2561 :จานวน 9 ชุมชน
ปี2562 :จานวน 10 ชุมชน

แบบ ผ.02

2561
(บาท)
41,000

2562
(บาท)
10,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

7,000

-

-

-

60,000

150,000

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

จานวนชุมชน
ที่มีการ
ดาเนินการ
ตามโครงการ

-ประชาชน
สามารถเลือกซื้อ
และปรุงประกอบ
อาหารได้สะอาด
และถูกสุขลักษณะ
-ชุมชนมีระบบ
สุขาภิบาลที่ได้
มาตรฐาน

งานวิชาการและ
แผนงาน
สาธารณสุข
สานักการ
สาธารณสุข
และสิ่งแลดล้อม

-

จานวนชุมชน
ที่มีการ
ดาเนินการ
ตามโครงการ

ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจเรื่องการติด
เอดส์จากแม่สู่ลูก
และช่วยลดการ
ติดเอดส์จากแม่สู่
ลูกในชุมชนได้

งานวิชาการและ
แผนงาน
สาธารณสุข
สานักการ
สาธารณสุข
และสิ่งแลดล้อม

-

จานวนชุมชน
ที่มีการ
ดาเนินการ
ตามโครงการ

-ประชาชนมี
งานวิชาการและ
ความรู้ความ
แผนงาน
เข้าใจเรื่องการ
สาธารณสุข
แก้ไขปัญหายาเสพติดสานักการ
-ประชาชนและ
สาธารณสุข
เยาวชนมีการ
และสิ่งแลดล้อม
รวมกลุ่ม To Be
Number ในการ
สร้างกิจกรรมต่างๆ

ที่สร้างสรรค์
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52 สืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่า
ต้านภัยมะเร็ง
เต้านม

วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนที่
มีอายุระหว่าง 30-70 ปี
ให้มีความรู้เรื่องมะเร็งเต้า
นมและสามารถตรวจ
เต้านมด้วยตนเองได้

53 สัตว์ปลอดโรคคน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี
ปลอดภัยจากโรค ความรู้ในการปูองกันและ
พิษสุนัขบ้า พระ ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
ปณิธาน
ศาสตราจารย์
พลเอกหญิง
พลเรือเอกหญิง
พลอากาศเอกหญิง
สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ เจ้า
ฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ชุมชนในเขตเทศบาลนคร
เชียงใหม่ จานวน 8 ชุมชน
มีการดาเนินการอบรมให้
ความรู้เรื่องมะเร็งเต้านม
ชุมชนในเขตเทศบาลนคร
เชียงใหม่ จานวน 14 ชุมชน
มีการดาเนินการอบรมให้
ความรู้ในการปูองกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

แบบ ผ.02

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
80,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-

140,000

-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

จานวนชุมชน
ที่มีการ
ดาเนินการ
ตามโครงการ

ประชาชนมี
ความรู้เรื่องมะเร็ง
เต้านมและ
สามารถตรวจเต้า
นมด้วยตนเองได้

จานวนชุมชน
ที่มีการ
ดาเนินการ
ตามโครงการ

ประชาชนมี
ความรู้ในการ
ปูองกันและ
ควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้าในชุมชน

งานวิชาการและ
แผนงาน
สาธารณสุข
สานักการ
สาธารณสุข
และสิ่งแลดล้อม
งานวิชาการและ
แผนงาน
สาธารณสุข
สานักการ
สาธารณสุข
และสิ่งแลดล้อม

-3/323ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
-

54 ส่งเสริม
เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน.
โภชนาการและ
ในชุมชนมีความรู้ความ
สุขอนามัยแม่และ เข้าใจด้านโภชนาการและ
เด็กของสมเด็จ
สุขอนามัยแม่และเด็ก
พระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราช
กุมารี

ชุมชนในเขตเทศบาลนคร
เชียงใหม่ จานวน 3 ชุมชน
มีการดาเนินการอบรมให้
ความรู้ความเข้าใจด้าน
โภชนาการและสุขอนามัยแม่
และเด็ก

55 บริการอนามัย
โรงเรียน

- จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพ
200,000
นักเรียนและแก้ไขปัญหา
สุขภาพให้แก่ นักเรียนใน
ความรับผิดชอบของ
โรงพยาบาล
- จัดอบรมให้ความรู้แก่
นักเรียนเรื่องการดาเนินงาน
สร้างเสริมสุขภาพและปูองกัน
โรคในโรงเรียน

- เพื่อตรวจสุขภาพ เฝูาระวัง
และปูองกันโรคแก่นักเรียน
ในโรงเรียนในเขตรับผิดชอบ
ของโรงพยาบาล
เทศบาลฯ
ตามเกณฑ์ที่กาหนด
- เพื่อให้นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจในเรื่องการ
ดาเนินงานสร้างเสริม
สุขภาพและปูองกันโรคใน
โรงเรียน

แบบ ผ.02

2562
(บาท)
50,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

200,000

100,000

100,000

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
จานวนชุมชน
ที่มีการ
ดาเนินการ
ตามโครงการ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจด้าน
โภชนาการและ
สุขอนามัยแม่และ
เด็ก และสามารถ
นาความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการ
ดูแลบุคคลใน
ครอบครัวได้
100,000 ร้อยละ
- นักเรียนได้รับ
ความพึงพอใจ การตรวจสุขภาพ
ของนักเรียน และเฝูาระวังและ
ที่ได้รับการ แก้ไขปัญหาสุขภาพ
ตรวจสุขภาพ - นักเรียนที่ได้รับ
และแก้ไข
การอบรมมีความรู้
ปัญหา
ที่สามารถเป็น
สุขภาพ
แกนนาเรื่องการ
ดาเนินงานสร้าง
เสริมสุขภาพและ
ปูองกันโรคใน
โรงเรียนได้

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานวิชาการและ
แผนงาน
สาธารณสุข
สานักการ
สาธารณสุข
และสิ่งแลดล้อม

กลุ่มงานสุขภาพ
ชุมชน
โรงพยาบาล
เทศบาล
นครเชียงใหม่
สานักการ
สาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

-3/324ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

56 บริการอนามัยชุมชน - เพื่อส่งเสริมสุขภาพและ
ปูองกันโรคมะเร็งปาก
มดลูกในชุมชนเขตตาบล
ช้างม่อยตาบลหนองหอย
และตาบลท่าศาลา
- เพื่อเฝูาระวังภาวะ
โภชนาการเด็ก 0-6 ปี
ในชุมชนและสถานรับ
เลี้ยงเด็ก

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- จัดกิจกรรมตรวจมะเร็ง
ปากมดลูกในสตรีอายุ3060 ปีโดยใช้วิธี PAP SMEAR
ในพื้นที่รับผิดชอบ
- ตรวจภาวะโภชนาการเด็ก
0-6 ปีในชุมชนและสถาน
รับเลี้ยงเด็ก โดยการชั่งน้าหนัก
วัดส่วนสูง ทุกๆ3 เดือน

- เพื่อให้ความรู้แก่
- จัดอบรมให้ความรู้กลุ่มเสี่ยง
กลุ่ม เสี่ยงเรื่องโรคที่เกิด เรื่องโรคที่เกิดจากพฤติกรรม
จากพฤติกรรมสุขภาพที่
สุขภาพที่ไม่ถูกต้อง
ไม่ถูกต้องและการปรับเปลี่ยนและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
พฤติกรรมเสี่ยง
เสี่ยง ให้แก่กลุ่มเสี่ยงจากการ
ตรวจสุขภาพของกองทุน
เทศบาลฯ

2561
(บาท)
300,000

2562
(บาท)
300,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
150,000

แบบ ผ.02
2564
(บาท)
150,000

ตัวชี้วัด
2565
(KPI)
(บาท)
150,000 ร้อยละ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ที่มีต่อการ
บริการ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
- สตรีอายุ3060 ปี ได้รับการ
ตรวจคัดกรองมะเร็ง
ปากมดลูกที่ได้
มาตรฐานตาม
เกณฑ์ที่กาหนด
- เด็ก 0-6 ปี
มีภาวะโภชนาการ
ที่ได้มาตรฐาน
ตามเกณฑ์
- กลุ่มเสี่ยง
มีความรู้เรื่องโรค
ที่เกิดจากพฤติกรรม
สุขภาพที่ไม่ถูกต้อง
และมีพฤติกรรม
ด้านสุขภาพที่
ถูกต้องเหมาะสม

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กลุ่มงานสุขภาพ
ชุมชน
โรงพยาบาล
เทศบาล
นครเชียงใหม่
สานักการ
สาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

-3/325ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

57 ส่งเสริมสุขภาพและ -เพื่อเฝูาระวังและปูองกัน
พัฒนาศักยภาพ สุขภาพผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุ
-เพือ่ ให้ผู้สูงอายุมีความรู้
เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ
ตนเอง
-เพื่อให้ผู้สูงอายุและ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมี
ความรู้เกี่ยวกับการสร้าง
เสริมสุขภาพ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
-ตรวจคัดกรองสุขภาพ
ผู้สูงอายุ
-จัดอบรมเกี่ยวกับการสร้าง
เสริมสุขภาพและการดูแล
สุขภาพตนเอง ให้แก่
ผู้สูงอายุและเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง

2561
(บาท)
200,000

2562
(บาท)
200,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
200,000

แบบ ผ.02
2564
(บาท)
200,000

ตัวชี้วัด
2565
(KPI)
(บาท)
200,000 ร้อยละ
ความพึงพอใจ
ของผู้สูงอายุ
ที่มีต่อการ
บริการ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
-ผู้สูงอายุได้รับการ
ตรวจคัดกรอง
สุขภาพที่ได้
มาตรฐานและ
สามารถดูแล
สุขภาพตนเองได้
อย่างถูกต้อง
-ผู้สูงอายุมีความรู้
เกี่ยวกับการสร้าง
เสริมสุขภาพและ
สามารถดูแลสุขภาพ
ตนเองได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม
-เจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องสามารถ
นาความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานด้าน
การสร้างเสริม
สุขภาพ
และการดูแล
ผู้สูงอายุได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กลุ่มงานสุขภาพ
ชุมชน
โรงพยาบาล
เทศบาล
นครเชียงใหม่
สานักการ
สาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

-3/326ที่

โครงการ

58 บริการผู้ปุวยโรค
เรื้อรัง
(เบาหวานและ
ความดันโลหิตสูง)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพื่อค้นหา รักษา และ
ปูองกันภาวะแทรกซ้อนใน
ผู้ปุวยโรคเรื้อรัง และมี
ระบบจัดเก็บข้อมูลผู้ปุวย
โรคเรื้อรังเพื่อการติดตาม
การรักษา
- เพื่อมีข้อมูลประวัติ
การรักษาและเพื่อติดตาม
การรักษาของผู้ปุวย

-จัดกิจกรรมการตรวจคัด
กรองผู้ปุวยที่มีความเสี่ยงโรค
เรื้อรัง
- จัดเก็บข้อมูลกลุ่มผู้ปุวยโรค
เรื้อรังที่พบว่าเป็นกลุ่มเสี่ยง
จากการตรวจคัดกรอง

59 เฝูาระวังและส่งเสริม เพื่อเป็นการเฝูาระวังและ
ปูองกันทันตสุขภาพ ส่งเสริมทันตสุขภาพใน
ในเด็ก 3-5 ปี ใน ศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียน
ศูนย์เด็กเล็ก และ อนุบาลเทศบาลในเขต
โรงเรียนอนุบาล รับผิดชอบของ
เทศบาล
โรงพยาบาลเทศบาล
นครเชียงใหม่

เคลือบฟลูออไรด์ในเด็กก่อน
วัยเรียนศูนย์เด็กเล็กและ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลใน
เขตรับผิดชอบของ
โรงพยาบาลเทศบาลนคร
เชียงใหม่

แบบ ผ.02

2561
(บาท)
200,000

2562
(บาท)
200,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
200,000

2564
(บาท)
200,000

10,000

10,000

10,000

10,000

ตัวชี้วัด
2565
(KPI)
(บาท)
200,000 ร้อยละของ
ระดับความ
พึงพอใจของ
ผู้เข้ารับ
บริการ

10,000

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

- ผู้ปุวยโรคเรื้อรัง
ได้รับการรักษา
และปูองกันไม่ให้
เกิดภาวะแทรกซ้อน
ที่เป็นอันตรายต่อ
อวัยวะสาคัญ
- มีฐานข้อมูลของ
ผู้ปุวยโรคเรื้อรังใน
การวางแผน ดูแล
และรักษาอย่าง
ต่อเนื่อง
ร้อยละของ ปูองกันและลดการ
กลุ่มเปูาหมาย เกิดฟันผุและ
มีสุขภาพ
สูญเสียฟันน้านม
ฟันดี
ก่อนกาหนด
ตามเกณฑ์

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานผู้ปุวยนอก
กลุ่มงานการ
พยาบาล
โรงพยาบาล
เทศบาล
นครเชียงใหม่
สานักการ
สาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
กลุ่มงานทันต
สาธารณสุข
โรงพยาบาล
เทศบาล
นครเชียงใหม่
สานักการ
สาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

-3/327ที่
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วัตถุประสงค์

60 ส่งเสริมทันตสุขภาพ - เพื่อสารวจภาวะช่องปาก
นักเรียนประถมศึกษาตรวจสุขภาพฟัน นักเรียนใน
เขตรับผิดชอบของ
โรงพยาบาลเทศบาลนคร
เชียงใหม่
- เพื่อให้นักเรียนที่มี
ปัญหาทันตสุขภาพได้รับ
การดูแลรักษาที่ถูกต้อง
61 ส่งเสริมสุขภาพ
ในคลินิกเด็กดี
(0-3 ปี)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- ตรวจสุขภาพฟันนักเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 1 , 3 และ 6
จานวนประมาณ700 คน
- การรักษาทางทันตสุขภาพฟัน
ได้แก่ บริการทางทันตกรรม
และเคลือบหลุมร่องฟัน
นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1
และ 6

- เพื่อตรวจสุขภาพช่องปาก - ตรวจสุขภาพช่องปากและฝึก
เด็กวัย 0-3 ปี ในคลินิก
ทักษะการแปรงฟันที่ถูกวิแก่
ธี
เด็กดี
เด็กวัย 0-3 ปี ในคลินิกเด็กดี
จานวนประมาณ120 คน
- เพื่อให้ความรู้
- ให้ความรู้ทันตสุขศึกษา
ทันตสุขศึกษาที่ถูกต้อง
เรื่องการดูแลสุขภาพช่องปาก
แก่ผู้ปกครองเด็กวัย
และฝึกทักษะการแปรงฟัน
0-3 ปี
แก่ผู้ปกครองเด็ก จานวน
ประมาณ120 คน

2561
(บาท)
50,000

2562
(บาท)
50,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
50,000

5,000

5,000

5,000

แบบ ผ.02
2564
(บาท)
50,000

2565
(บาท)
50,000

5,000

5,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละของ
กลุ่มเปูาหมาย
มีสุขภาพ
ฟันดี
ตามเกณฑ์

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- ลดการผุของฟัน กลุ่มงานทันต
กรามแท้ซี่ที่ 1 และซี่ สาธารณสุข
ที2่ ในนักเรียน
โรงพยาบาลเทศบาล
- นักเรียนมี
นครเชียงใหม่
พฤติกรรมการดูแล สานักการ
ทันตสุขภาพที่ดี
สาธารณสุข
และมีจิตสานึกที่ดี และสิ่งแวดล้อม
ทางด้านทันต
สุขภาพที่ดี
ร้อยละของ - ปูองกันและลด กลุ่มงานทันต
กลุ่มเปูาหมาย อัตราฟันผุและ
สาธารณสุข
มีสุขภาพ
สูญเสียฟันน้านม โรงพยาบาล
ฟันดี
ก่อนกาหนด
เทศบาล
ตามเกณฑ์ ในเด็กวัย 0-3 ปี นครเชียงใหม่
- ผู้ปกครองสามารถ สานักการ
นาความรู้ด้าน
สาธารณสุข
ทันตสุขศึกษา
และสิ่งแวดล้อม
และทักษะการ
แปรงฟันมาใช้
ในการดูแล
สุขภาพฟันเด็กได้
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พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุและ
ครอบครัว
ตาบลหนองหอย
โรงพยาบาล
เทศบาลนคร
เชียงใหม่

-เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุและครอบครัว
ตาบลหนองหอย
โรงพยาบาลเทศบาลนคร
เชียงใหม่ตามมาตรฐานใน
การดูแลผู้สูงอายุในสถาน
บริการสาธารณสุขและใน
ชุมชนตามกลุ่ม
ความสามารถในการ
ประกอบกิจวัตรประจาวัน
(Barthel Activities of
Daily Living: ADL)
-เพื่อพัฒนามาตรฐาน
คุณภาพชมรมผู้สูงอายุ
ในพื้นที่
-เพื่อให้มีการบูรณาการ
ร่วมกันระหว่างครอบครัว
ชุมชน หน่วยงานราชการ
ภาคเอกชน เครือข่าย
ชุมชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใน
การดูแลผู้สูงอายุ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ผู้สูงอายุและครอบครัว ใน
ชุมชนพื้นที่ตาบลหนองหอย
ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ได้แก่
-สารวจและจัดทาทะเบียน
ผู้สูงอายุ
-ตรวจคัดกรองและประเมิน
สุขภาพเบื้องต้นผู้สูงอายุ
-จัดอบรมให้ความรู้ผู้สูงอายุ
และครอบครัว เกี่ยวกับการ
ดูแลสุขภาพตนเอง การ
ปฏิบัติตัวของผู้สูงอายุ การ
ใช้ยาอย่างถูกต้อง เป็นต้น
-ติดตามดูแลผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ตาบล
หนองหอย
-จัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
45,000

แบบ ผ.02
2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ผู้สูงอายุและ
ครอบครัวฯ
ที่ได้รับการ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต
ตามกิจกรรม
ที่กาหนด

-ผู้สูงอายุในชุมชน
พื้นที่ตาบล
หนองหอยได้รับ
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุอย่าง
มีคุณภาพตาม
มาตรฐานที่
กาหนด
-ประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจ
เรื่องการดูแล
ผู้สูงอายุมากขึ้น
-ทุกภาคส่วน
มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานศูนย์ดูแล
ผู้สูงอายุ
กลุ่มงานสุขภาพ
ชุมชน
โรงพยาบาล
เทศบาลนคร
เชียงใหม่สานัก
การสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
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63 จ้างเหมาเอกชน
ดาเนินการตรวจ
วินิจฉัยเทคนิค
การแพทย์และ
พยาธิวิทยาของ
โรงพยาบาล
เทศบาลนคร
เชียงใหม่
64 จ้างเหมาดูแล
ระบบโปรแกรม
คอมพิวเตอร์
Hospital OS
สาหรับโรงพยาบาล
เทศบาลนคร
เชียงใหม่
65 สอบเทียบ
เครื่องมือ
ทางการแพทย์
ของโรงพยาบาล
เทศบาลนคร
เชียงใหม่

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.02

งบประมาณ
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
3,000,000 3,000,000 3,000,000

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
2564
2565
(KPI)
จะได้รับ
(บาท)
(บาท)
3,000,000 3,000,000 ร้อยละความ การตรวจรักษา
พึงพอใจ
ผู้รับบริการได้รับ
ผู้ใช้บริการ การตรวจวินิจฉัย
เทคนิคการแพทย์
และพยาธิวิทยา
ตรงตามแผนการ
รักษาของแพทย์

เพื่อจ้างเหมาการส่งตรวจ
ทางเทคนิคการแพทย์และ
พยาธิวิทยาของแพทย์และ
เพื่อการรักษาอย่างถูกต้อง
มีมาตรฐาน

ตรวจวินิจฉัยเทคนิคการแพทย์
และพยาธิวิทยาของ
โรงพยาบาลเทศบาลนคร
เชียงใหม่

- เพื่อจ้างเหมาตรวจสอบ
ข้อมูลของผู้ปุวย
- เพื่อรองรับการส่งข้อมูล
ผู้ปุวยให้สานักงานประกัน
สุขภาพถ้วนหน้า (สปสช.)

จ้างเหมาเอกชนดูแลระบบ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
Hospital OS ของ
โรงพยาบาลเทศบาล
นครเชียงใหม่

69,000

69,000

79,000

79,000

79,000

- เพื่อรักษาสถานภาพ
ของมาตรฐานเครื่องมือ
ทางการแพทย์ที่ใช้ในการ
ให้บริการผู้มารับบริการ

ทาการสอบเทียบเครื่องมือ
ทางการแพทย์ เช่น
เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟูา
เครื่องตรวจคลื่นไฟฟูาของ
หัวใจ เครื่องวัดความดัน
โลหิต เครื่องเอ็กซเรย์ และ
อุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นๆ
เป็นต้น

100,000

-

100,000

100,000

100,000 เครื่องมือทาง
การแพทย์
ได้รับการ
สอบเทียบ
และมีค่า
มาตรฐาน
เพื่อใช้ใน
การปฏิบัติงาน

ปริมาณงาน
ตามสัญญา
จ้างที่
ดาเนินการ
แล้วเสร็จ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
โรงพยาบาล
เทศบาล
นครเชียงใหม่
สานักการ
สาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

ระบบคอมพิวเตอร์
โปรแกรม
Hospital OS
ใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
มีความต่อเนื่อง

โรงพยาบาล
เทศบาล
นครเชียงใหม่
สานักการ
สาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

ทาให้การรักษา
สถานภาพของ
มาตรฐาน
เครื่องมือทาง
การแพทย์มี
คุณภาพตาม
มาตรฐาน

กลุ่มงานการ
พยาบาล
โรงพยาบาล
เทศบาล
นครเชียงใหม่
สานักการ
สาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
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(ผลผลิตของโครงการ)
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66

ก่อสร้างทาลาน
ล้างรถ และ
รางน้าฝนอาคาร
จอดรถยนต์
โรงฆ่าสัตว์
เทศบาล
นครเชียงใหม่

-เพื่อใช้เป็นสถานที่สาหรับ
ล้างทาความสะอาดรถสุขา
เคลื่อนที่และรถเก็บขนขยะ
รีไซเคิล ให้มีสุขลักษณะที่ดี
พร้อมสาหรับให้บริการ
ประชาชน
-เพื่อรองรับน้าฝนของ
อาคารจอดรถยนต์โรงฆ่า
สัตว์เทศบาลนครเชียงใหม่

ก่อสร้างทาลานล้างรถ
ขนาดกว้างประมาณ 8 เมตร
ยาว 15 เมตร พร้อมติดตั้ง
รางระบายน้าฝน บริเวณ
อาคารจอดรถยนต์โรงฆ่า
สัตว์เทศบาลนครเชียงใหม่
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ)

67

ปรับปรุงโรงฆ่า
สัตว์เทศบาลนคร
เชียงใหม่

เพื่อปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์
เทศบาลนครเชียงใหม่ให้ได้
มาตรฐานและถูก
สุขลักษณะ อยู่ในสภาพที่ดี
และเหมาะสมต่อการ
ให้บริการประชาชน

ปรับปรุงอาคารโรงฆ่าสัตว์
เทศบาลนครเชียงใหม่ ดังนี้
-งานรื้อถอน
-งานซ่อมแซมภายใน
อาคาร
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ)

แบบ ผ.02

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
256,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

-

770,000

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละ
ความสาเร็จ
ของการ
ดาเนินงาน
ตาม
โครงการ

-มีลานล้างทา
ความสะอาดรถ
ที่มีมาตรฐาน
และรถมี
สุขลักษณะที่ดี
สาหรับให้บริการ
ประชาชน
-ทาให้การ
รองรับน้าฝนมี
ประสิทธิภาพ
- โรงฆ่าสัตว์เทศบาล
นครเชียงใหม่
ได้รับการปรับปรุง
ให้อยู่ในสภาพที่ดี
ได้มาตรฐานและ
ถูกสุขลักษณะ

ร้อยละของ
อาคาร
สถานที่
ได้รับการ
ดูแลรักษา
ให้มีสภาพ
ใช้งานได้
อย่างดี

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานบริการ
สิ่งแวดล้อม
ฝุายบริการ
สิ่งแวดล้อม
สานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

งานสัตวแพทย์
ฝุายบริการ
สิ่งแวดล้อม
สานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม
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68 ปรับปรุงอาคาร
ศูนย์สุขภาพ
ชุมชนศรีวิชัย

วัตถุประสงค์
เพื่อปรับปรุงอาคารศูนย์
สุขภาพชุมชนศรีวิชัยให้อยู่
ในสภาพดี สามารถใช้งาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ปรับปรุงอาคารศูนย์สุขภาพ
ชุมชนศรีวิชัย โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
- งานรื้อถอนผนัง พื้น และ
หลังคา
- มุงหลังคากระเบื้องลอนคู่
ขนาด 50x120x0.5 ซม.
พื้นที่ประมาณ 388.50 ตรม.
- ติดตั้งรางน้าฝนสังกะสี
เบอร์18 พื้นที่ประมาณ 84 ม.
- ติดตั้งฝูายิปซั่มบอร์ดหนา
9 มม. และทาสี พื้นที่
ประมาณ 235 ตรม.
- ผนังปูกระเบื้องเซรามิค
เคลือบ ขนาด 8”x 8” พื้นที่
ประมาณ 114 ตรม.
- ทาสีอะคลีลิค ภายนอก
พื้นที่ประมาณ 420 ตรม.
- ติดตั้งโถนั่งราบ มีถังพักน้า /
สายฉีดชาระ จานวน 2 ชุด
- ติดตั้งอ่างล้างหน้า จานวน
2 ชุด
- ติดตั้งระบบไฟฟูาแสงสว่าง
จานวน 1 ระบบ
- ติดตั้งถังบาบัดน้าเสีย ไม่มี
ระบบอัดอากาศ ขนาด

2561
(บาท)
750,000

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

แบบ ผ.02
2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละของ
ความสาเร็จ
ของการ
ดาเนินงาน
ตาม
โครงการ

อาคารศูนย์
สุขภาพชุมชนศรี
วิชัยได้รับการ
ปรับปรุงให้อยู่ใน
สภาพที่ดี

งานศูนย์สุขภาพ
ชุมชนศรีวิชัย
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

2,300 ลบม. จานวน 1 ชุด
(ตามแบบแปลนเทศบาล)
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วัตถุประสงค์

69 ปรับปรุงห้อง
กายภาพศูนย์
สุขภาพชุมชน
หนองหอย

เพื่อปรับปรุงห้องกายภาพ
ศูนย์สุขภาพชุมชน
หนองหอยที่ชารุดเสียหาย
ให้อยู่ในสภาพดีสามารถ
ใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

70 ก่อสร้างปรับปรุง
ถนนพร้อมระบบ
ระบายน้าคสล.
ถนนภายในศูนย์
สุขภาพชุมชน
ช้างคลาน

- เพื่อแก้ไขผิวจราจรที่
ไม่ได้มาตรฐาน และ
เพื่อให้ผู้มารับบริการมี
ความสะดวกในการสัญจร
ไปมา
- เพื่อปูองกันและแก้ไข
ปัญหาน้าท่วม

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ปรับปรุงห้องกายภาพศูนย์
สุขภาพชุมชนหนองหอย
ได้แก่
-งานรื้อถอนและต่อเติม
-งานประตู หน้าต่าง
-งานหลังคา ฝูา เพดาน
จานวน 1 ห้อง
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ)
ก่อสร้างถนน คสล.หนา
0.20 เมตร พื้นที่ดาเนินการ
ไม่น้อยกว่า 630 ตรม.
พร้อมก่อสร้างรางระบายน้า
คสล. ขนาดปากรางกว้าง
ประมาณ 0.25 เมตร ความ
ยาวประมาณ 222 เมตร
พร้อมฝารางเหล็กหล่อ
จานวน 1 ชุด
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ)

แบบ ผ.02

2561
(บาท)
500,000

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

1,144,000

-

-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละของ
ความสาเร็จ
ของการ
ดาเนินงาน
ตาม
โครงการ

ทาให้ห้อง
กายภาพศูนย์
สุขภาพชุมชน
หนองหอยที่ชารุด
เสียหายได้รับการ
ปรับปรุงให้อยู่ใน
สภาพที่ดี

ร้อยละของ
ความสาเร็จ
ของการ
ดาเนินงาน
ตาม
โครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

งานกายภาพ
บาบัดและแพทย์
ทางเลือก
โรงพยาบาลเทศบาล
นครเชียงใหม่
สานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม
-ทาให้ถนนได้
งานธุรการ
มาตรฐาน ผู้มารับ โรงพยาบาล
บริการสามารถใช้ เทศบาลนคร
สัญจรไปมาได้
เชียงใหม่
อย่างสะดวก
สานักการ
- ทาให้การระบาย สาธารณสุขและ
น้ามีประสิทธิภาพ สิ่งแวดล้อม

-3/333ที่

โครงการ

71 ปรับปรุงห้องพัก
ผู้ปุวยชั้น 3
โรงพยาบาล
เทศบาลนคร
เชียงใหม่

วัตถุประสงค์
เพื่อปรับปรุงห้องพัก ชั้น
3 ให้อยู่ในสภาพที่ดีและมี
พื้นที่เป็นสัดส่วนเหมาะสม
ในการปฏิบัติงานและการ
บริการประชาชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
105,000

ปรับปรุงห้องพัก ชั้น 3
โรงพยาบาลเทศบาล ฯ
ได้แก่
- ติดตั้งประตูอลูมิเนียมบาน
สวิงคู/่ ช่องแสง จานวน 1 ชุด
- ผนังอลูมิเนียมกระจกใส
หนา 6 มม. จานวน 1 ชุด
- ติดตั้งระบบไฟฟูาแสง
สว่าง จานวน 1 ระบบ
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ)
72 ปรับปรุงโถงชั้น 1 เพื่อปรับปรุงโถงชั้น 1และ ปรับปรุงโถงชั้น 1 และ
650,000
และภายนอก
ภายนอกอาคาร
ภายนอกอาคารโรงพยาบาล
อาคาร
โรงพยาบาลเทศบาลฯ
เทศบาล ได้แก่
โรงพยาบาล
ให้อยู่ในสภาพที่ดี และมี 1. รื้อถอนผนังและพื้นที่เดิม
เทศบาลนคร
พื้นที่เป็นสัดส่วนเหมาะสม บางส่วน
เชียงใหม่
ในการบริการประชาชน
2. ปรับปรุงโถงชั้น 1
- ติดตั้งฝูายิปซั่มบอร์ด 9 มม.
ฉาบเรียบ พื้นที่ ประมาณ 25 ม.
- ผนังเป็นไม้อัดยาง
- เปลี่ยนประตูบานเลื่อน
คู่อลูมิเนียมกระจก จานวน 2 ชุด

แบบ ผ.02

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

-

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละของ
ความสาเร็จ
ของการ
ดาเนินงาน
ตามโครงการ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ห้องพักผู้ปุวยชั้น
3 โรงพยาบาล
เทศบาลฯ ได้รับ
การปรับปรุงให้มี
สภาพที่ดีและมี
พื้นที่เป็นสัดส่วน
เหมาะสมในการ
ปฏิบัติงานและ
การบริการ
ประชาชน
ร้อยละของ โถงชั้น 1และ
ความสาเร็จ ภายนอกอาคาร
ของการ
โรงพยาบาล
ดาเนินงาน เทศบาลนคร
ตามโครงการ เชียงใหม่ ได้รับ
การปรับปรุงให้มี
สภาพที่ดีและมี
พื้นที่เป็นสัดส่วน
เหมาะสมในการ
บริการประชาชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลนคร
เชียงใหม่
สานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลนคร
เชียงใหม่
สานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

-3/334ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- ย้ายและติดตั้งเครื่อง
ปรับอากาศเดิม จานวน 2 ชุด
- ติดตั้งระบบไฟฟูาแสง
สว่าง จานวน 1 ระบบ
3.งานภายนอกอาคาร
- พื้น คสล.wiremesh
4 มม. ผิวขัดหยาบ พื้นที่
ประมาณ 33 ตรม.
- ติดตั้งรางน้าฝนพีวีซี
6“ พร้อมท่อระบายน้า
- ผนังปูกระเบื้องแกรนิต
ขนาด 12”x24” พื้นที่
ประมาณ 20 ตรม.
- ติดตั้งประตูอลูมิเนียม
บานสวิงเดี่ยว จานวน 1 ชุด
- โครงสร้างหลังคาทา
ด้วยเหล็กรีดลอนเคลือบสี
หนา 0.47 มม. พื้นที่
ประมาณ 153 ตรม.
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)

แบบ ผ.02
2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-3/335ที่
73

โครงการ
ปรับปรุงห้อง
ธุรการเดิม และ
โถงชั้น 2
โรงพยาบาล
เทศบาลนคร
เชียงใหม่

วัตถุประสงค์
เพื่อปรับปรุงห้องธุรการ
เดิมและโถงชั้น 2 ให้อยู่
ในสภาพที่ดีและมีพื้นที่
เป็นสัดส่วนเหมาะสมใน
การปฏิบัติงานและการ
บริการประชาชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ปรับปรุงห้องธุรการเดิมและ
โถงชั้น 2 โรงพยาบาล
เทศบาล ฯ
- ติดตั้งประตูอลูมิเนียม
บานสวิงคู/่ ช่องแสง จานวน
1 ชุด
- ผนังไม้อัดยาง 4 มม.
กรุลามิเนทลายไม้ จานวน
1 ชุด
- ติดตั้งระบบไฟฟูาแสง
สว่าง จานวน 1 ระบบ
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
แยกส่วนแบบฝังเพดาน
ขนาด 24,000 บีทียู 4
ทิศทาง เบอร์ 5 จานวน 2
เครื่อง
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ)

2561
(บาท)
226,000

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

แบบ ผ.02
2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละของ
ความสาเร็จ
ของการ
ดาเนินงาน
ตาม
โครงการ

ปรับปรุงห้อง
ธุรการเดิม และ
โถงชั้น 2
โรงพยาบาล
เทศบาลนคร
เชียงใหม่ ได้รับ
การปรับปรุงให้มี
สภาพที่ดีและมี
พื้นที่เป็นสัดส่วน
เหมาะสมในการ
ปฏิบัติงานและ
การบริการ
ประชาชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลนคร
เชียงใหม่
สานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

-3/336ที่

โครงการ

74 ปรับปรุงห้องพัก
แพทย์ ชั้น 2
โรงพยาบาล
เทศบาล
นครเชียงใหม่

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

-เพื่อปรับปรุงห้องพัก
ปรับปรุงห้องพักแพทย์ ชั้น
แพทย์ให้อยู่ในสภาพที่ดี
2 โรงพยาบาลเทศบาล
-เพื่อให้แพทย์มีพื้นที่สาหรับ นครเชียงใหม่ ได้แก่
พักผ่อน ระหว่างรอให้บริการ -งานผนัง
ตรวจรักษาคนไข้
-งานสี
-เพื่อใช้เป็นห้องในการจัด -งานติดตั้งประตู
กิจกรรมต่างๆ อาทิ
-งานติดตั้งม่านปรับแสง
การจัดประชุม
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ)
75 ปรับปรุงห้องจ่ายยา เพื่อปรับปรุงห้องจ่ายยาให้ ปรับปรุงห้องจ่ายยา
โรงพยาบาล
อยู่ในสภาพที่ดี แบ่งพื้นที่ โรงพยาบาลเทศบาลนคร
เทศบาล
ได้อย่างเหมาะสมต่อการ เชียงใหม่ ได้แก่
นครเชียงใหม่
จัดเก็บเวชภัณฑ์ยาและ
-งานรื้อถอน
ให้บริการจ่ายยา
-งานตกแต่งภายใน และ
เฟอร์นิเจอร์บิ้วอิน
-งานผนัง
-งานครุภัณฑ์
1.โต๊ะทางาน จานวน 2 ชุด
2.ฉากกั้นห้องพร้อมเสาเริ่ม
แ- บบครึ่งทึบ กระจกใส
จานวน 2 ชุด
-แบบครึ่งทึบ กระจกใสสลับ
ฝูา จานวน 1 ชุด
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ)

แบบ ผ.02

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
49,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

-

231,000

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละ
ความสาเร็จ
ของการ
ปรับปรุง
เป็นไปตาม
แผนที่
กาหนด

ห้องพักแพทย์
งานธุรการ
ได้รับการปรับปรุง โรงพยาบาล
ให้อยู่ในสภาพที่ดี เทศบาล
นครเชียงใหม่
สานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

ร้อยละ
ความสาเร็จ
ของการ
ปรับปรุง
เป็นไปตาม
แผนที่กาหนด

ห้องจ่ายยาได้รับการ งานธุรการ
ปรับปรุงให้อยู่ใน โรงพยาบาล
สภาพที่ดี
เทศบาล
เหมาะสมต่อการ
นครเชียงใหม่
จัดเก็บเวชภัณฑ์ สานักการ
ยา และให้บริการ สาธารณสุขและ
จ่ายยา
สิ่งแวดล้อม

-3/337ที่

โครงการ

76

ปรับปรุงห้อง
ทันตกรรม
โรงพยาบาล
เทศบาลนคร
เชียงใหม่

วัตถุประสงค์
เพื่อปรับปรุงห้อง
ทันตกรรม โรงพยาบาล
เทศบาลฯ ให้อยู่ในสภาพ
ที่ดี ขยายห้องให้บริการ
พร้อมสาหรับการ
ให้บริการที่ดีและมี
ประสิทธิภาพเหมาะสมใน
การบริการประชาชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
๘๔,๘๐๐

ปรับปรุงห้องทันตกรรม
โรงพยาบาลเทศบาลนคร
เชียงใหม่ ประกอบด้วย
๑. งานปรับปรุงอาคาร
- เจาะผนังก่ออิฐมอญครึ่ง
แผ่นและแต่งขอบ
- ย้ายตู้ระบบไฟฟูา
- รื้อตู้แขวนผนัง จานวน ๔ เมตร
- ติดตั้งประตูอลูมิเนียมบาน
สวิง ขนาด ๐.๘๐x๒.๐๐ ม.
จานวน ๑ ชุด
- ติดตั้งตู้เก็บของ ขนาด
๑.๖๐x๐.๖๐x๐.๘๐ ม.
จานวน ๑ ชุด
- ติดตั้งเคาน์เตอร์กรุลา
มิเนท(สีเลือกภายหลัง) บน
ไม้อัดยาง ๖ มม. อ่างล้าง
พร้อมก๊อกน้าก้านปัดและ
อุปกรณ์
จานวน ๑ ชุด
(ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

แบบ ผ.02
2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละของ
ความสาเร็จ
ของการ
ดาเนินงาน
ตาม
โครงการ

ห้องทันตกรรม
โรงพยาบาล
เทศบาลนคร
เชียงใหม่ ได้รับ
การปรับปรุงให้มี
สภาพที่ดี และ
ขยายห้อง
ให้บริการ พร้อม
สาหรับการ
ให้บริการที่ดีและ
มีประสิทธิภาพ
เหมาะสมในการ
บริการประชาชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลนคร
เชียงใหม่
สานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

-3/338ที่
77

โครงการ
ปรับปรุงห้อง
ทันตกรรมศูนย์
สุขภาพชุมชน
หนองหอย

วัตถุประสงค์
เพื่อปรับปรุงห้อง
ทันตกรรมศูนย์สุขภาพ
ชุมชนหนองหอย ให้
ประชาชนในพื้นที่แขวง
กาวิละมีความสะดวก
สบายได้รับบริการทาง
ด้านทันตกรรมอย่างทั่วถึง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ปรับปรุงห้องทันตกรรมศูนย์
สุขภาพชุมชนหนองหอย
ประกอบด้วย
1.งานปรับปรุงอาคาร
- รื้อถอนดวงโคมไฟ
-ติดตั้งผนังยิปซั่มบอร์ด
-ติดตั้งบัวพื้นทาสี
-ทาสีผนังภายใน
- ติดตั้งประตูบานเลื่อน
พร้อมช่องแสงติดตาย
-ติดตั้งอ่างล้างพร้อมก๊อกน้า
ก้านปัดและอุปกรณ์
- งานเจาะเคาน์เตอร์เดิม
สาหรับติดตั้งอ่าง
-ติดตั้งโคมไฟ ,เต้ารับไฟฟูา
ฝังผนังแบบคู่มีสายกราวนด์
-ติดตั้งสวิทซ์ไฟฟูา
-งานเดินสายไฟฟูาลอย
- ติดตั้งพัดลมระบายอากาศ
-ติดตั้งตู้เก็บของ
๒. งานติดตั้งยูนิตทาฟัน
- รื้อถอนยูนิตทาฟันพร้อม
ติดตั้งรวมถังดักไขมันและ
เดินท่อน้าทิ้งสู่สาธารณะ
๓. งานครุภัณฑ์
- เก้าอี้นั่งพักคอย แบบมีพนักพิง

2561
(บาท)
๒๕๓,๖๐๐

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

แบบ ผ.02
2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละของ
ความสาเร็จ
ของการ
ดาเนินงาน
ตาม
โครงการ

-ห้องทันตกรรม
ศูนย์สุขภาพ
ชุมชนหนองหอย
ในพื้นที่แขวงกาวิ
ละได้รับการ
ปรับปรุงให้ดี
พร้อมสาหรับ
ให้บริการประชาชน
-ประชาชนได้รับ
ความ
สะดวกสบายใน
การมาใช้บริการ
ทางทันตกรรม
ของศูนย์สุขภาพ
ชุมชน
หนองหอย

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลนคร
เชียงใหม่
สานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

ที่นั่งเปลือกโพลิ ๔ ที่นั่ง
จานวน ๒ ชุด
(ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)

-3/339ที่

โครงการ

78 ปรับปรุงอาคาร
ศูนย์บริการ
สาธารณสุข
ช้างคลาน

วัตถุประสงค์
เพื่อปรับปรุงอาคาร
ศูนย์บริการสาธารณสุข
ช้างคลานให้อยู่ในสภาพที่
สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ปลอดภัย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ปรับปรุงอาคารศูนย์บริการ
สาธารณสุขช้างคลาน
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1.งานรื้อถอนและขนย้าย
2.งานปรับปรุงภายในชั้น1
3.งานปรับปรุงภายนอกอาคาร
4.งานต่อเติมระเบียงพื้น
5.งานต่อเติมหลังคาทางเข้า
6.งานสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์
ครบชุด
7.งานทาสีผนังภายนอก
8.ปูายอาคารตัวหนังสือพลาสวู๊ด
9.งานย้ายและติดตั้งเสาธง
เดิมพร้อมฐาน
10.งานระบบไฟฟูา
11.งานครุภัณฑ์
- เครื่องปรับอากาศแบบแยก
ส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิด
แขวน(มีระบบฟอกอากาศ)
ขนาด 24,000 บีทียู จานวน
2 เครื่อง

2561
(บาท)
-

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
1,181,000
-

แบบ ผ.02
2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละของ
ความสาเร็จ
ของการ
ดาเนินงาน
ตามโครงการ

อาคาร
ศูนย์บริการ
สาธารณสุข
ช้างคลานได้รับ
การปรับปรุงให้อยู่
ในสภาพที่ดี

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาล
นครเชียงใหม่
สานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

-3/340ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- เครื่องปรับอากาศแบบ
แยกส่วน ชนิดติดผนัง (มี
ระบบฟอกอากาศ) ขนาด
18,000 บีทียู จานวน 2 เครื่อง
- เครื่องปรับอากาศแบบแยก
ส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบ
ฟอกอากาศ) ขนาด 9,000 บี
ทียู จานวน 3 เครื่อง
-พัดลมระบายอากาศ 8 นิ้ว
ติดกระจก จานวน 9 ชุด
- ม่านปรับแสงผ้าแนวตั้ง
-ขนาด 2.60 x 2.35 ม.
จานวน 8 ชุด
-ขนาด 2.80 x 3.25 ม.
จานวน 1 ชุด
-ขนาด 3.45 x 2.35 ม.
จานวน 2 ชุด
-ขนาด 1.75 x 2.35 ม.
จานวน 2 ชุด
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)

แบบ ผ.02
2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-3/341ที่
79

โครงการ

วัตถุประสงค์

ปรับปรุงโถงชั้น 1 เพื่อปรับปรุงโถงชั้น 1
อาคารศูนย์แพทย์ อาคารศูนย์แพทย์แผนไทย
แผนไทย
ให้อยู่ในสภาพที่ดี
เหมาะสมสาหรับ
ให้บริการประชาชนที่มา
ตรวจรักษาพยาบาล

80 จ้างเหมาจัดวาง
ระบบสารสนเทศ
ของโรงพยาบาล
เทศบาลนคร
เชียงใหม่

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ปรับปรุงโถงชั้น 1 อาคาร
ศูนย์แพทย์แผนไทย ได้แก่
-งานราวบันได
-งานพื้น , งานผนัง
-งานฝูาเพดาน , งานสี
-งานประตู-หน้าต่าง
-งานไฟฟูา
-งานเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว
-งานเครื่องปรับอากาศ
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ)
-เพื่อปรับเปลี่ยนสายแลนที่ จ้างเหมาวางระบบเครือข่าย
ใช้มาเป็นเวลานานเกิน 10
ปี โรงพยาบาลเทศบาลนคร
ให้มีประสิทธิภาพการเชื่อมโยงเชียงใหม่ โดยเชื่อมต่อระบบ
ข้อมูลผู้ปุวยให้ดีเพิ่มยิ่งขึ้น และฐานข้อมูลของคอมพิวเตอร์
-เพื่อพัฒนาระบบเน็ตเวิร์ก ด้วยระบบแลน (LAN) ในจุด
ของโรงพยาบาล ให้รองรับ ให้ บริการภายในอาคาร
การให้บริการที่เพิ่มขึ้นใน โรงพยาบาลเทศบาลนคร
อนาคต
เชียงใหม่ จานวนไม่ต่ากว่า
-เพื่อพัฒนาและปรับปรุง 65 จุด พร้อม
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1. ติดตั้งอุปกรณ์ในการเชื่อมต่อ
ของโรง พยาบาลฯ ให้มี
สัญญาณแบบไร้สายประจาจุด
คุณภาพที่ดีสามารถใช้งาน ชั้น 1-4 ของอาคารโรงพยาบาล
ได้เต็มศักยภาพ และมีความ 2. ติดตั้งตู้จัดเก็บอุปกรณ์ใน
มั่นคงปลอดภัยในการใช้ ห้องคอมพิวเตอร์
3. ติดตั้งตู้จัดเก็บอุปกรณ์
บริเวณโถงผู้ปุวยนอก

แบบ ผ.02

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
471,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

-

380,000

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละ
ความสาเร็จ
ของการ
ปรับปรุง
เป็นไปตาม
แผนที่
กาหนด

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

บริเวณโถงชั้น 1
อาคารศูนย์แพทย์
แผนไทยได้รับการ
ปรับปรุงให้อยู่ใน
สภาพที่ดี มีความ
สะดวกสบาย
เหมาะสมสาหรับ
ให้บริการประชาชน
ที่มาตรวจรักษา
พยาบาล
โรงพยาบาล -เพิ่มประสิทธิภาพ
เทศบาลนคร การเชื่อมโยงข้อมูล
เชียงใหม่
ผู้ปุวยให้มีความ
สามารถ
ถูกต้องยิ่งขึ้น
ดาเนินจัด
-ลดความซ้าซ้อน
วางระบบ
การเชื่อมโยงข้อมูล
สารสนเทศ ของแต่ละหน่วยงาน
แล้วเสร็จ
ให้มีการเชื่อมโยง
ที่ถูกต้องแม่นยา
-ระบบเน็ตเวิร์กมี
ความสมบูรณ์ใน
การเชื่อมโยงข้อมูล
ผู้ปุวยให้ถูกต้อง
แม่นยา
-เจ้าหน้าที่ให้บริการ
ผู้ปุวยสามารถลง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาล
นครเชียงใหม่
สานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลนคร
เชียงใหม่
สานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

4. ติดตั้งเครื่องกระจาย
สัญญาณ จานวน 2 เครื่อง
ฯลฯ

ข้อมูลและส่งต่อ
ข้อมูลที่รวดเร็ว
มากขึ้น

-3/342ที่

โครงการ

81 จ้างเหมาดูแล
ระบบโปรแกรม
เวชระเบียน
อิเล็กทรอนิกส์
สาหรับ
โรงพยาบาล
เทศบาลนคร
เชียงใหม่
82 การบริการการ
แพทย์ฉุกเฉิน
โรงพยาบาล
เทศบาลนคร
เชียงใหม่

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

-เพื่อให้โรงพยาบาล
จ้างเหมาเอกชนดูแลระบบ
เทศบาลนครเชียงใหม่
โปรแกรมเวชระเบียน
สามารถใช้งานระบบเวช อิเล็กทรอนิกส์ของ
ระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ได้ โรงพยาบาลเทศบาลนคร
อย่างต่อเนื่อง
เชียงใหม่
มีประสิทธิภาพ
-ประชาชนได้รับการ
รักษาพยาบาลและการ
ดูแลสุขภาพที่มีความ
ต่อเนื่อง
-เพื่อจัดบริการการ
ออกให้บริการการแพทย์และ
แพทย์แก่ประชาชนผู้
ให้ความช่วยเหลือแก่
บาดเจ็บและเจ็บปุวย
ประชาชนผู้บาดเจ็บและ
ฉุกเฉินก่อนนาส่งโรงพยาบาล เจ็บปุวยฉุกเฉินตาม
ตลอด 24 ชั่วโมง
มาตรฐานระบบการบริการ
-เพื่อให้ประชาชนผู้
การแพทย์ฉุกเฉิน
บาดเจ็บและเจ็บปุวย
ฉุกเฉินที่ประสบอุบัติเหตุ
ได้รับบริการที่มีมาตรฐาน
อย่างทันท่วงที

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
18,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
18,000

-

60,000

100,000

แบบ ผ.02
2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

100,000

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ปริมาณงาน
ตามสัญญา
จ้างที่
ดาเนินการ
แล้วเสร็จ

ระบบโปรแกรม
เวชระเบียน
อิเล็กทรอนิกส์
ของโรงพยาบาล
เทศบาลนคร
เชียงใหม่สามารถ
ใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มี
ความต่อเนื่อง

งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลนคร
เชียงใหม่
สานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

ร้อยละของ
ประชาชน
ผู้บาดเจ็บ
และเจ็บ
ปุวยฉุกเฉิน
ได้รับการ
ช่วยเหลือ
ตามเกณฑ์
ที่กาหนด

-โรงพยาบาล
เทศบาลฯ จัดให้มี
บริการการแพทย์
ฉุกเฉินที่มี
ประสิทธิภาพ
-ประชาชนผู้บาด
เจ็บและเจ็บปุวย
ได้รับการดูแล
รักษาพยาบาลที่มี
มาตรฐานตาม
ระบบบริการ
การแพทย์อย่าง
รวดเร็วและ
ปลอดภัย

งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลนคร
เชียงใหม่
สานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

-3/343ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

83 ปรับปรุงอ่างล้าง
เครื่องมือและ
อุปกรณ์ทางการ
แพทย์ในงานหน่วย
จ่ายกลาง

- เพื่อให้งานหน่วยจ่าย
กลางมีอ่างล้างเครื่องมือ
และอุปกรณ์ที่มีลักษณะ
ถูกต้องตามมาตรฐานการ
ปูองกันและควบคุมการติด
เชื้อ
- เพื่อให้ประชาชนได้รับ
บริการการทาหัตถการ จาก
เครื่องมือและอุปกรณ์
ทางการแพทย์ที่สะอาด
ปราศจากเชื้อ

ปรับปรุงอ่างล้างเครื่องมือและ
อุปกรณ์ทางการแพทย์
1. รื้อพื้น-ผนังกระเบื้อง
2. ฉาบปูนรองพื้น
3. เสริมขอบคอนกรีตสูง
15 ซม.
4. เคาน์เตอร์ปูกระเบื้อง
แกรนิตขนาด 12x24 นิ้ว
ผิวมันปูชนชิด 5. พื้นปู
กระเบื้องแกรนิต ขนาด 12
x 24 นิ้ว ผิวกันลื่นปูชนชิด
6. งานเดินสายไฟฟูาลอย
จานวน 2 ชุด
7. ติดตั้งพัดลมระบาย
อากาศขนาด 8 นิ้ว ติด
กระจก
จานวน 2 ชุด
(ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)

84 ปรับปรุงห้องน้า
ชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2
โรงพยาบาล
เทศบาล
นครเชียงใหม่

เพื่อปรับปรุงห้องน้า
โรงพยาบาลเทศบาล
นครเชียงใหม่ให้อยู่ใน
สภาพที่ดี ถูกสุขลักษณะ
พร้อมใช้งาน และ
ให้บริการประชาชน
ผู้มารับบริการโรงพยาบาล

ปรับปรุงห้องน้าชั้นที่ 1 และ
ชั้นที่ 2 โรงพยาบาลเทศบาล
นครเชียงใหม่
(ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)

แบบ ผ.02

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
24,500

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-

416,500

-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

เครื่องมือ
และอุปกรณ์
ทางการ
แพทย์อยู่ใน
สภาพสะอาด
ปลอดเชื้อ
ตามมาตรฐาน
การปูองกัน
และควบคุม
การติดเชื้อ
ที่กาหนด

-โรงพยาบาล
เทศบาลฯ มีอ่าง
ล้างเครื่องมือและ
อุปกรณ์ที่มี
ลักษณะถูกต้อง
ตามมาตรฐานการ
ปูองกันและ
ควบคุมการติด
เชื้อ
- ประชาชนได้รับ
บริการการทา
หัตถการ จาก
เครื่องมือและ
อุปกรณ์ทางการ
แพทย์ที่สะอาด
ปราศจากเชื้อ ไม่
เกิดการติดเชื้อ
จากอุปกรณ์ทาง
การแพทย์
โรงพยาบาลฯ
มีห้องน้าที่อยู่ใน
สภาพที่ดี
ถูกสุขลักษณะ
พร้อมใช้งาน และ
ให้บริการ
ประชาชน

ร้อยละของ
ระดับความ
พึงพอใจของ
ผู้เข้ารับ
บริการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาล
นครเชียงใหม่
สานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาล
นครเชียงใหม่
สานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

เทศบาล
นครเชียงใหม่

ผู้มารับบริการได้
อย่างเหมาะสม
เพียงพอ

-3/344ที่
85

โครงการ

จัดซื้อเครื่องสูบน้า
แบบหอยโข่ง
มอเตอร์ไฟฟูา
สูบน้าได้ 450
ลิตร/นาที
งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
86 จัดซื้อเครื่องปั๊ม
น้าอัตโนมัติขนาด
200 วัตต์
220 โวลท์
งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
87 จัดซื้อถังน้าไฟ
เบอร์กลาส ขนาด
ความจุ 2,500
ลิตร
งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
22,000

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

แบบ ผ.02
2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละของ
ระดับความ
พึงพอใจของ
ผู้เข้ารับ
บริการ

ระบบจ่ายน้าของ
โรงพยาบาลฯ ใน
การให้บริการ
ประชาชนมี
ประสิทธิภาพ

งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบจ่ายน้าของ
โรงพยาบาลฯ ในการ
ให้บริการประชาชน

มีเครื่องสูบน้าแบบ
หอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟูา
สูบน้าได้ 450 ลิตร/นาที
จานวน 2 เครื่องๆละ
11,000 บาท

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบจ่ายน้าของ
โรงพยาบาลฯ ในการ
ให้บริการประชาชน

มีเครื่องปั๊มน้าอัตโนมัติขนาด
200 วัตต์ 220 โวลท์
จานวน 1 เครื่อง

12,000

-

-

-

-

ร้อยละของ
ระดับความ
พึงพอใจของ
ผู้เข้ารับ
บริการ

ระบบจ่ายน้าของ
โรงพยาบาลฯ ใน
การให้บริการ
ประชาชน

งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ

เพื่อใช้สาหรับสารองน้า
ให้เพียงพอต่อการ
ให้บริการประชาชน

มีถังน้าไฟเบอร์กลาส ขนาด
ความจุ 2,500 ลิตร จานวน
4 ถังๆละ 9,800 บาท

39,200

-

-

-

-

ร้อยละของ
ระดับความ
พึงพอใจของ
ผู้เข้ารับ
บริการ

ระบบจ่ายน้าของ
โรงพยาบาลฯ ใน
การให้บริการ
ประชาชน

งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ

-3/345ที่

โครงการ

88

จัดซื้อรถบรรทุก
(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
ฝุายบริการ
สาธารณสุข
สานักการ
สาธารณสุขฯ

วัตถุประสงค์

-เพื่อใช้ในการออก
ปฏิบัติงานสาหรับการ
ตรวจสอบสถาน
ประกอบการด้านอาหาร
ให้ปฏิบัติตามมาตรฐาน ,
การออกตรวจสอบ
ข้อร้องเรียนและแก้ไข
ปัญหาเหตุราคาญ ,
การประชาสัมพันธ์ความรู้
ด้านอาหารปลอดภัย ใน
พื้นที่เปูาหมาย
-เพื่อใช้ในการ
ประสานงาน
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
89 จัดซื้อรถบรรทุก เพื่อจัดซื้อรถสาหรับใช้ใน
(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน การออกปฏิบัติงานด้าน
ฝุายปูองกันและ ต่างๆของฝุายปูองกันและ
ควบคุมโรค
ควบคุมโรค ได้แก่
สานักการ
การประชาสัมพันธ์ต่างๆ ,
สาธารณสุขฯ
การออกตรวจสอบ
ข้อร้องเรียนและแก้ไข
ปัญหาเหตุราคาญ และ
การประสานงาน
หน่วยงานนอกสถานที่

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
มีรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1
ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่
ต่ากว่า 2,400 ซีซี หรือ
กาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่า
กว่า 110 กิโลวัตต์
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบ
ดับเบิลแค็บ จานวน 1 คัน

มีรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1
ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี หรือ
กาลังเครื่องยนต์สูงสุดต่ากว่า
110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2
ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บ จานวน
1 คัน

แบบ ผ.02

2561
(บาท)
814,000

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-

868,000

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการ
ปฏิบัติงาน

-มีรถบรรทุกในการ
ออกปฏิบัติงานด้าน
ต่างๆของฝุาย
บริการ
สาธารณสุข
-การออกปฏิบัติงาน
นอกสถานที่และ
ประสานงานกับ
หน่วยงานต่างๆ
มีประสิทธิภาพ

ฝุายบริการ
สาธารณสุข
สานักการ
สาธารณสุขฯ

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการ
ปฏิบัติงาน

-มีรถบรรทุกในการ
ออกปฏิบัติงานด้าน
ต่างๆของฝุาย
ปูองกันและ
ควบคุมโรค
-การออกปฏิบัติงาน
ด้านต่างๆของฝุาย
ปูองกันและ
ควบคุมโรคมี
ประสิทธิภาพ

ฝุายปูองกันและ
ควบคุมโรค
สานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-3/346ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.02

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
150,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

90 จัดซื้อรถดั๊มเปอร์
ขนาดความจุ
400 ลิตร
งานสัตวแพทย์
สานักการ
สาธารณสุขฯ

เพื่อบรรทุกและขนถ่าย
มีรถดั๊มเปอร์ ขนาดความจุ
สิ่งปฏิกูลจากกะเพาะหมัก 400 ลิตร จานวน 1 คัน
ของสัตว์ที่ได้รับการฆ่า
และชาแหละจากโรงฆ่า
สัตว์ไปยังจุดรวบรวม
สิ่งปฏิกูล

91

เพื่อใช้ในการปฏิบัติการ
เคลื่อนที่ตรวจและเฝูา
ระวังคุณภาพอาหาร

มีรถปฏิบัติการเคลื่อนที่ตรวจ
และเฝูาระวังคุณภาพอาหาร
(Mobile Unit for Food
Safety) จานวน 1 คัน

2,875,000

-

-

-

-

เพื่อใช้ในการบริการผ่าตัด
สัตว์แบบเคลื่อนที่

มีรถพยาบาลและผ่าตัดสัตว์
แบบเคลื่อนที่ จานวน 1 คัน

-

-

-

1,500,000

-

92

จัดซื้อรถปฏิบัติการ
เคลื่อนที่ตรวจ
และเฝูาระวัง
คุณภาพอาหาร
(Mobile Unit for
Food Safety)
ฝุายบริการ
สาธารณสุข
สานักการ
สาธารณสุขฯ
จัดซื้อรถพยาบาล
และผ่าตัดสัตว์
แบบเคลื่อนที่
งานสัตวแพทย์
สานักการ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการ
ปฏิบัติงาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-มีรถสาหรับขน
ถ่ายสิ่งปฏิกูลจาก
กะเพาะหมักของ
สัตว์ที่ได้รับการฆ่า
และชาแหละจาก
โรงฆ่าสัตว์ไปยัง
จุดรวบรวมสิ่ง
ปฏิกูล
-การขนถ่ายสิ่ง
ปฏิกูลมี
ประสิทธิภาพ
ร้อยละความ การตรวจและเฝูา
พึงพอใจของ ระวังคุณภาพ
ประชาชน
อาหารให้แก่
ต่อการ
ประชาชน
ปฏิบัติงาน มีคุณภาพ

งานสัตวแพทย์
ฝุายบริการ
สิ่งแวดล้อม
สานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการ
ปฏิบัติงาน

งานสัตวแพทย์
ฝุายบริการ
สิ่งแวดล้อม
ส่วนบริการ
สาธารณสุขฯ

การบริการผ่าตัด
สัตว์แบบเคลื่อนที่
ให้แก่สัตว์เลี้ยง
ของประชาชน
มีคุณภาพ

ฝุายบริการ
สาธารณสุข
ส่วนบริการ
สาธารณสุขฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ

สาธารณสุขฯ

สานักการ
สาธารณสุขฯ

-3/347ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

93

จัดซื้อรถพยาบาล
ฉุกเฉิน (กระบะ)
ปริมาตรกระบอก
สูบไม่ต่ากว่า
2,400 ซีซี
พร้อมครุภัณฑ์
ทางการแพทย์
งานอุบัติเหตุฯ
โรงพยาบาลฯ
จัดซื้อเครื่องพ่น
สารเคมีชนิด ULV
ชนิดติดตั้งบน
รถยนต์
ฝุายปูองกันและ
ควบคุมโรค
สานักการ
สาธารณสุขฯ

-เพื่อให้บริการรับ-ส่ง
ผู้ปุวย
-เพื่อให้งานอุบัติเหตุและ
ฉุกเฉินมีรถพยาบาล
สาหรับบริการประชาชน

มีรถพยาบาลฉุกเฉิน
(กระบะ)ปริมาตรกระบอก
สูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี
พร้อมครุภัณฑ์ทางการแพทย์
จานวน ๑ คัน

เพื่อใช้ในการพ่นสารเคมี
กาจัดยุงลายปูองกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก
และกาจัดสัตว์พาหะนา
โรคไข้เลือดออก

มีเครื่องพ่นสารเคมี ULV
ชนิดติดตั้งบนรถยนต์
2 กระบอกสูบ 4 จังหวะ มี
หัวพ่นสารเคมีไม่ต่ากว่า 4
หัว มีกาลังเครื่องยนต์
ไม่น้อยกว่า 18 แรงม้า
จานวน 2 เครื่อง

เพื่อใช้ในการพ่นสารเคมี
กาจัดยุงลายปูองกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก
และกาจัดสัตว์พาหะนา
โรคไข้เลือดออก

มีเครื่องพ่นสารเคมี ULV
ชนิดสะพายหลัง จานวน 4
เครื่อง

94

95 จัดซื้อเครื่องพ่น
สารเคมี ULV
ชนิดสะพายหลัง
ฝุายปูองกันและ
ควบคุมโรค
สานักการ
สาธารณสุขฯ

2561
(บาท)
1,000,๐๐๐

2562
(บาท)
-

1,000,000 1,000,000

-

368,000

แบบ ผ.02

งบประมาณ
2563
(บาท)
1,000,๐๐๐

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

-

-

-

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการ
ปฏิบัติงาน

รถพยาบาล
ฉุกเฉิน สามารถ
รับ-ส่งประชาชน
และผู้ปุวย
ผู้รับบริการ ได้
อย่างทันท่วงที

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการ
ปฏิบัติงาน

-การพ่นสารเคมี
กาจัดยุงลาย
ปูองกันและ
ควบคุมโรค
ไข้เลือดออกให้แก่
ประชาชนมี
ประสิทธิภาพ
-มีอุปกรณ์และ
เครื่องมือเครื่องใช้
ที่มีประสิทธิภาพ
ร้อยละความ -การพ่นสารเคมี
พึงพอใจของ กาจัดยุงลาย
ประชาชน
ปูองกันและ
ต่อการ
ควบคุมโรค
ปฏิบัติงาน ไข้เลือดออกให้แก่
ประชาชนมี
ประสิทธิภาพ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานธุรการ
โรงพยาบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ

ฝุายปูองกันและ
ควบคุมโรค
สานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

ฝุายปูองกันและ
ควบคุมโรค
สานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

-มีอุปกรณ์และ
เครื่องมือเครื่องใช้
ที่มีประสิทธิภาพ

-3/348ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
-

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
392,000
-

แบบ ผ.02
2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการ
ปฏิบัติงาน

-การพ่นสารเคมี
กาจัดยุงลาย
ปูองกันและ
ควบคุมโรค
ไข้เลือดออกให้แก่
ประชาชนมี
ประสิทธิภาพ
-มีอุปกรณ์และ
เครื่องมือเครื่องใช้
ที่มีประสิทธิภาพ
-มีอุปกรณ์และ
เครื่องมือเครื่องใช้
ที่มีประสิทธิภาพ
-การกาจัด
สัตว์พาหะนาโรค
ไข้เลือดออก
การปูองกันและ
ควบคุมโรคมี
ประสิทธิภาพ
-มีอุปกรณ์และ
เครื่องมือเครื่องใช้
ที่มีประสิทธิภาพ
-การกาจัด
สัตว์พาหะนาโรค
ไข้เลือดออก
การปูองกันและ

96 จัดซื้อเครื่องพ่น
สารเคมี ULV
ระบบไฟฟูา
ฝุายปูองกันและ
ควบคุมโรค
สานักการ
สาธารณสุขฯ

เพื่อใช้ในการพ่นสารเคมี
กาจัดยุงลายปูองกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก
และกาจัดสัตว์พาหะนา
โรคไข้เลือดออก

มีเครื่องพ่นสารเคมี ULV
ระบบไฟฟูา ถังบรรจุน้า
ยาเคมีไม่น้อยกว่า 5 ลิตร
กาลังเครื่องไม่น้อยกว่า 800
วัตต์ ระยะการพ่นสารเคมี ไม่
น้อยกว่า 8 เมตร
จานวน 8
เครื่อง

97 จัดซื้อเครื่องฆ่า
ลูกน้า
ฝุายปูองกันและ
ควบคุมโรค
สานักการ
สาธารณสุขฯ

เพื่อใช้ในการกาจัดสัตว์
พาหะนาโรคไข้เลือดออก

มีเครื่องฆ่าลูกน้า โดยการ
ปล่อยคลื่นกระแทกหรือคลื่น
เสียงที่มีความถี่น้าหนักไม่
น้อยกว่า 3 กก. อุปกรณ์
ปล่อยคลื่นขนาดไม่น้อยกว่า
80 ซม. แบตเตอรี่ 24
volt/10 Ah ใช้งานต่อเนื่อง
8 ชม. จานวน 4 เครื่อง

-

-

138,000
(2 เครื่อง)

138,000
(2 เครื่อง)

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการ
ปฏิบัติงาน

98 จัดซื้อหน้ากากซิลิ
โคลนพร้อมตลับ
กรอง
ฝุายปูองกันและ
ควบคุมโรค
สานักการ
สาธารณสุขฯ

เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมี
อุปกรณ์ปูองกันสารเคมี
ในการปฏิบัติงานกาจัด
สัตว์พาหะนาโรค
ไข้เลือดออกให้แก่
ประชาชน

มีหน้ากากซิลิโคลนพร้อม
ตลับกรอง จานวน 20 ชุด

-

-

73,000

-

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการ
ปฏิบัติงาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
ฝุายปูองกันและ
ควบคุมโรค
สานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

ฝุายปูองกันและ
ควบคุมโรค
สานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

ฝุายปูองกันและ
ควบคุมโรค
สานักการ
สาธารณสุขฯ

ควบคุมโรคมี
ประสิทธิภาพ

-3/349ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

99 จัดซื้อชุดอุปกรณ์
ให้ยาสลบสัตว์
ระยะประชิด
(ชนิดฉีดด้วยมือ)
งานสัตวแพทย์
สานักการ
สาธารณสุขฯ
100 จัดซื้อกล้อง
จุลทรรศ์ ชนิด
2 ตางานวิจัย
งานสัตวแพทย์
สานักการ
สาธารณสุขฯ

เพื่อจัดซื้อชุดอุปกรณ์
สาหรับให้ยาสลบสัตว์

จัดซื้อชุดอุปกรณ์ให้ยาสลบ
สัตว์ระยะประชิด (ชนิดฉีด
ด้วยมือ)

101 จัดซื้อตู้บ่มเพาะ
เชื้อ ขนาด
32 ลิตร
งานสัตวแพทย์
สานักการ
สาธารณสุขฯ

เพื่อใช้ในการทดสอบต่างๆ มีตู้บ่มเพาะเชื้อ ขนาด
ภายในห้องปฏิบัติการของ 32 ลิตร จานวน 1 ตู้
งานสัตวแพทย์

102 จัดซื้อโต๊ะผ่าตัด
แบบไฮดรอลิค
งานสัตวแพทย์
สานักการ
สาธารณสุขฯ

เพื่อใช้ในการตรวจรักษา
และผ่าตัด/ทาหมันสัตว์

เพื่อใช้ในปฏิบัติงานภายใน มีกล้องจุลทรรศ์ ชนิด 2 ตา
ห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัย งานวิจัย จานวน 1 กล้อง
ทางเทคนิคต่างๆ

มีโต๊ะผ่าตัดแบบไฮดรอลิค
ขนาด 1*2 ม. จานวน 2 ตัว

แบบ ผ.02

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
62,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

50,000

-

-

-

-

-

60,000

90,000

-

-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ มีอุปกรณ์ในการ
พึงพอใจของ ให้ยาสลบสัตว์
ประชาชน
ที่มีประสิทธิภาพ
ต่อการ
ปฏิบัติงาน

งานสัตวแพทย์
ฝุายบริการ
สิ่งแวดล้อม
สานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการ
ปฏิบัติงาน

งานสัตวแพทย์
ฝุายบริการ
สิ่งแวดล้อมสานัก
การสาธารณสุขฯ

-

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการ
ปฏิบัติงาน

-

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการ
ปฏิบัติงาน

การวินิจฉัย และ
ทดสอบต่างๆ
มีความถูกต้อง
แม่นยา สามารถ
นาผลลัพทธ์มาใช้
ให้เกิดประโยชน์
ได้
การวินิจฉัย และ
ทดสอบต่างๆ
มีความถูกต้อง
แม่นยา สามารถ
นาผลลัพทธ์มาใช้
ให้เกิดประโยชน์
ได้
การบริการตรวจ
รักษา ทาหมัน
และผ่าตัดให้แก่
สัตว์เลี้ยงของ
ประชาชน

งานสัตวแพทย์
ฝุายบริการ
สิ่งแวดล้อมสานัก
การสาธารณสุขฯ

งานสัตวแพทย์
ฝุายบริการ
สิ่งแวดล้อม
ส่วนบริการ
สาธารณสุขฯ

มีคุณภาพ

-3/350ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

103 จัดซื้อหม้อนึ่ง
ฆ่าเชื้อ
งานสัตวแพทย์
สานักการ
สาธารณสุขฯ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.02

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
40,000
(1 เครื่อง)

งบประมาณ
2563
(บาท)
40,000
(1 เครื่อง)

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการ
ปฏิบัติงาน

มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ อุปกรณ์
ในการทาหมันที่
อยู่ในสภาวะ
ปลอดเชื้อ มีความ
สะอาด ปลอดภัย
ต่อการทางานกับ
ตัวสัตว์
การตรวจสอบการ
ปนเปื้อนสาร
โพลาร์ในน้ามันที่
ใช้ทอดหรือ
ประกอบอาหาร
เพื่อจาหน่ายแก่
ประชาชน มี
ความถูกต้อง
แม่นยา ประชาชน
สามารถเลือก
รับประทานอาหาร
ที่
ปลอดภัยได้
ประชาชน
สามารถเลือก
อุปโภคบริโภค
น้าสะอาด มี
คุณภาพ และ
ปลอดภัยได้

-เพื่อใช้สาหรับนึ่งฆ่าเชื้อ
อุปกรณ์ทาหมันสัตว์
ของงานสัตวแพทย์
-เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้
อุปกรณ์ในการทาหมันที่
อยู่ในสภาวะปลอดเชื้อ มี
ความสะอาด ปลอดภัยต่อ
การทางานกับตัวสัตว์
104 จัดซื้อเครื่องวัด
เพื่อใช้ในการตรวจสอบการ
คุณภาพน้ามัน
ปนเปื้อนสารโพลาร์ใน
ทอดอาหาร พร้อม น้ามันที่ใช้ทอดหรือ
อุปกรณ์
ประกอบอาหารเพื่อ
ฝุายบริการ
จาหน่าย
สาธารณสุข
สานักการ
สาธารณสุขฯ

มีหม้อนึ่งฆ่าเชื้อ
ขนาด 24 ลิตร จานวน
2 เครื่อง

มีเครื่องวัดคุณภาพน้ามัน
ทอดอาหาร พร้อมอุปกรณ์
จานวน 1 ชุด

30,000

-

-

-

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการ
ปฏิบัติงาน

105 จัดซื้อเครื่องวัดค่า
ความเป็นกรด ด่าง
และค่าคลอรีในนน้า
แบบดิจิตอล
พร้อมอุปกรณ์
ฝุายบริการ

มีเครื่องวัดค่าความเป็นกรด
ด่างและค่าคลอรีในน้
น าแบบ
ดิจิตอล พร้อมอุปกรณ์
จานวน 1 เครื่อง

15,000

-

-

-

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการ
ปฏิบัติงาน

เพื่อใช้ในการวัดค่าความ
เป็นกรดด่างและค่า
คลอรีนในน้าแบบดิจิตอล
พร้อมอุปกรณ์สาหรับ
ตรวจสอบคุณภาพน้า

สานักการ
สาธารณสุขฯ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานสัตวแพทย์
ฝุายบริการ
สิ่งแวดล้อม
สานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม
ฝุายบริการ
สาธารณสุข
ส่วนบริการ
สาธารณสุขฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ

ฝุายบริการ
สาธารณสุข
ส่วนบริการ
สาธารณสุขฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ

สาธารณสุข
สานักการ
สาธารณสุขฯ

-3/351ที่

โครงการ

106 จัดซื้อเครื่องวัด
ความดันโลหิต
แบบสอดแขน
งานโรคไม่ติดต่อ
สานักการ
สาธารณสุขฯ
107 จัดซื้อเครื่องวัด
ความดันโลหิต
ชนิดปรอท แบบ
ตั้งโต๊ะ
งานโรคไม่ติดต่อ
สานักการ
สาธารณสุขฯ
108 จัดซื้อเครื่องชั่ง
น้าหนักบุคคล
แบบเข็ม พร้อม
ชุดวัดส่วนสูง
งานโรคไม่ติดต่อ
สานักการ
สาธารณสุขฯ
109 จัดซื้อเครื่องขูด
หินน้าลายไฟฟูา
แบบ PIEZO
กลุ่มงาน
ทันตสาธารณสุขฯ
โรงพยาบาลฯ

แบบ ผ.02

2561
(บาท)
20,000

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

1,700

-

-

-

เพื่อใช้สาหรับให้บริการ
มีเครื่องชั่งน้าหนักบุคคล
ชั่งน้าหนักและวัดส่วนสูง แบบเข็ม พร้อมชุด
ในการคัดกรองความเสี่ยง วัดส่วนสูง จานวน 1 เครื่อง
โรคไม่ติดต่อให้แก่
ประชาชน

6,000

-

-

เพื่อใช้ในการขูดหินปูน
และสาหรับเป็นเครื่องมือ
ในการบริการด้าน
ทันตกรรมแก่ประชาชน

50,000

-

-

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใช้ในการบริการคัด
กรองความเสี่ยงโรคไม่
ติดต่อให้แก่ประชาชน

มีเครื่องวัดความดันโลหิต
แบบสอดแขน จานวน 1
เครื่อง

เพื่อใช้ในการบริการคัด
กรองความเสี่ยงโรคไม่
ติดต่อให้แก่ประชาชน

มีเครื่องวัดความดันโลหิต
ชนิดปรอท แบบตั้งโต๊ะ
จานวน 1 เครื่อง

มีเครื่องขูดหินน้าลายไฟฟูา
แบบ PIEZO จานวน 2
เครื่อง

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ผู้รับบริการ

ประชาชน และ
ผู้ปุวย ได้รับการ
บริการตรวจรักษา
ที่มีคุณภาพ

งานโรคไม่ติดต่อ
ฝุายปูองกันและ
ควบคุมโรค
สานักการ
สาธารณสุขฯ

-

ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ผู้รับบริการ

ประชาชน และ
ผู้ปุวย ได้รับการ
บริการตรวจรักษา
ที่มีคุณภาพ

งานโรคไม่ติดต่อ
ฝุายปูองกันและ
ควบคุมโรค
สานักการ
สาธารณสุขฯ

-

-

ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ผู้รับบริการ

ประชาชน และ
ผู้ปุวย ได้รับการ
บริการตรวจรักษา
ที่มีคุณภาพ

งานโรคไม่ติดต่อ
ฝุายปูองกันและ
ควบคุมโรค
สานักการ
สาธารณสุขฯ

-

-

ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ผู้รับบริการ

ประชาชน และ
ผู้ปุวย ได้รับการ
บริการตรวจรักษา
ที่มีคุณภาพ

งานธุรการ
โรงพยาบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-3/352ที่

โครงการ

110 จัดซื้อเครื่องกรอ
กระดูกฝังราก
เทียม
กลุ่มงาน
ทันตสาธารณสุขฯ
โรงพยาบาลฯ
111 จัดซื้อเกจ์
ออกซิเจน
(Oxygen
Regulator)
งานผู้ปุวย
อุบัติเหตุฯ
โรงพยาบาลฯ
112 จัดซื้อเครื่องตรวจ
คลื่นไฟฟูาหัวใจ
พร้อมระบบ
ประมวลผล
งานผู้ปุวย
อุบัติเหตุฯ
โรงพยาบาลฯ
113 จัดซื้อเครื่องวัด
ปริมาณความ
อิ่มตัวของ
ออกซิเจนในเลือด
งานผู้ปุวย
อุบัติเหตุฯ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.02

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
200,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ผู้รับบริการ

ประชาชน และ
ผู้ปุวย ได้รับการ
บริการตรวจรักษา
ที่มีคุณภาพ

งานธุรการ
โรงพยาบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ

เพื่อใช้ในการให้บริการ
ด้านทันตกรรมแก่
ประชาชน

มีเครื่องกรอกระดูกฝังราก
เทียม จานวน 1 เครื่อง

-เพื่อให้บริการผู้ปุวยที่มี
อาการเหนื่อยหอบวิกฤต
และฉุกเฉิน
-เพื่อให้งานผู้ปุวยอุบัติเหตุฯ
มีครุภัณฑ์ทางการแพทย์
เพียงพอต่อการให้บริการ
ประชาชน
-เพื่อใช้ในการตรวจวินิจฉัย
ผู้ปุวยที่มีการเต้นของ
หัวใจผิดปกติ
-เพื่อให้งานผู้ปุวยอุบัติเหตุฯ
มีครุภัณฑ์ทางการแพทย์
เพียงพอต่อการให้บริการ
ประชาชน
-เพื่อใช้วัดค่าออกซิเจนใน
เลือดที่ปลายนิ้วของผู้ปุวย
--เพื่อให้งานผู้ปุวยอุบัติเหตุฯ
มีครุภัณฑ์ทางการแพทย์
เพียงพอต่อการให้บริการ
ประชาชน

มีเกจ์ออกซิเจน (Oxygen
Regulator) จานวน 2
เครื่อง

-

-

7,000

-

-

ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ผู้รับบริการ

ประชาชน และ
ผู้ปุวย ได้รับการ
บริการตรวจรักษา
ที่มีคุณภาพ

งานธุรการ
โรงพยาบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

มีเครื่องตรวจคลื่นไฟฟูาหัวใจ
พร้อมระบบประมวลผล
จานวน 1 เครื่อง

-

-

300,000

-

-

ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ผู้รับบริการ

ประชาชน และ
ผู้ปุวย ได้รับการ
บริการตรวจรักษา
ที่มีคุณภาพ

งานธุรการ
โรงพยาบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

มีเครื่องวัดปริมาณความ
อิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด
จานวน 1 เครื่อง

20,000

-

-

-

-

ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ผู้รับบริการ

ประชาชน และ
ผู้ปุวย ได้รับการ
บริการตรวจรักษา
ที่มีคุณภาพ

งานธุรการ
โรงพยาบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

โรงพยาบาลฯ

-3/353ที่

โครงการ

114 จัดซื้อเครื่องวัด
ความดันโลหิต
แบบอัตโนมัติ
ศูนย์สุขภาพ
ชุมชนหนองหอย
โรงพยาบาลฯ
115 จัดซื้อเครื่องวัด
ความดันโลหิต
แบบอัตโนมัติ
งานผู้ปุวย
อุบัติเหตุฯ
โรงพยาบาลฯ
116 จัดซื้อเครื่องวัด
ความดันโลหิต
แบบอัตโนมัติ
แบบมีล้อ
งานผู้ปุวย
อุบัติเหตุฯ
โรงพยาบาลฯ
117 จัดซื้อเครื่องวัด
ความดันโลหิต
แบบสอดแขน
ชนิดอัติโนมัติ
กลุ่มงาน
ทันตสาธารณสุขฯ
โรงพยาบาลฯ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อให้บริการประเมิน
มีเครื่องวัดความดันโลหิต
สัญญาณชีพผู้ปุวย และ
แบบอัตโนมัติ จานวน 4
วัดความดันโลหิตแก่ผู้มา เครือ่ ง
รับบริการ ณ ศูนย์สุขภาพ
ชุมชนหนองหอย

แบบ ผ.02

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
36,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ผู้รับบริการ

ประชาชน และ
ผู้ปุวย ได้รับการ
บริการตรวจรักษา
ที่มีคุณภาพ

งานธุรการ
โรงพยาบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

เพื่อให้บริการประเมิน
สัญญาณชีพผู้ปุวย และ
วัดความดันโลหิตแก่ผู้มา
รับบริการ ณ งานผู้ปุวย
อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

มีเครื่องวัดความดันโลหิต
แบบอัตโนมัติ จานวน 2
เครื่อง

-

-

-

-

18,000

ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ผู้รับบริการ

ประชาชน และ
ผู้ปุวย ได้รับการ
บริการตรวจรักษา
ที่มีคุณภาพ

งานธุรการ
โรงพยาบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

เพื่อให้บริการประเมิน
สัญญาณชีพผู้ปุวย และ
วัดความดันโลหิตแก่ผู้มา
รับบริการ ณ งานผู้ปุวย
อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

มีเครื่องวัดความดันโลหิต
แบบอัตโนมัติ แบบมีล้อ
จานวน 1 เครื่อง

30,000

-

-

-

-

ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ผู้รับบริการ

ประชาชน และ
ผู้ปุวย ได้รับการ
บริการตรวจรักษา
ที่มีคุณภาพ

งานธุรการ
โรงพยาบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

70,000

-

-

-

-

ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ผู้รับบริการ

ประชาชน และ
ผู้ปุวย ได้รับการ
บริการตรวจรักษา
ที่มีคุณภาพ

งานธุรการ
โรงพยาบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ

-เพื่อให้บริการวัดความดัน มีเครื่องวัดความดันโลหิต
โลหิตและประเมิน
แบบสอดแขนชนิดอัติโนมัติ
สัญญาณชีพแก่ผู้มารับ
จานวน 1 ชุด
บริการงานทันตกรรม
-เพื่อให้มีเครื่องมือทาง
การแพทย์เพียงพอต่อการ
ให้บริการประชาชน

-3/354ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

118 จัดซื้อเครื่องวัด
ความดันโลหิต
แบบสอดแขน
ชนิดอัติโนมัติ
งานกายภาพบาบัฯด
โรงพยาบาลฯ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.02

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
140,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

-เพื่อให้บริการวัดความดัน
โลหิตและประเมิน
สัญญาณชีพแก่ผู้มารับ
บริการของงาน
กายภาพบาบัด
-เพื่อให้มีเครื่องมือทาง
การแพทย์เพียงพอต่อการ
ให้บริการประชาชน
119 จัดซื้อเครื่อง
เพื่อให้บริการผู้ปุวยที่มี
กระตุกไฟฟูาหัวใจ อาการวิกฤตและฉุกเฉินใน
งานธุรการ
การกระตุกไฟฟูาหัวใจ
โรงพยาบาลฯ

มีเครื่องวัดความดันโลหิต
แบบสอดแขนชนิดอัติโนมัติ
จานวน 2 ชุด

มี เครื่องกระตุกไฟฟูาหัวใจ
จานวน 1 เครื่อง

-

-

350,000

-

-

120 จัดซื้อเครื่องชั่ง
น้าหนักมากกว่า
160 กิโลกรัม
และวัดส่วนสูง
งานผู้ปุวยนอก
โรงพยาบาลฯ
121 จัดซื้อเครื่องช่วย
หายใจชนิดมือบีบ
(ซิลิโคลน)
งานผู้ปุวยใน
โรงพยาบาลฯ

มีเครื่องชั่งน้าหนักมากกว่า
160 กิโลกรัมและวัดส่วนสูง
จานวน 1 เครื่อง

-

-

-

5,000

-

-

-

5,000

-

-

เพื่อให้บริการชั่งน้าหนัก
และวัดส่วนสูงแก่ผู้ปุวย
ที่มารับบริการของงาน
ผู้ปุวยนอก

เพื่อใช้ในการช่วยหายใจ มีเครื่องช่วยหายใจชนิดมือ
สาหรับผู้ปุวยที่มี
บีบ (ซิลิโคลน) จานวน 1
ภาวะวิกฤตที่มารับบริการ เครือ่ ง
ของงานผู้ปุวยใน

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ผู้รับบริการ

ประชาชน และ
ผู้ปุวย ได้รับการ
บริการตรวจรักษา
ที่มีคุณภาพ

ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ผู้รับบริการ
ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ผู้รับบริการ

ประชาชน และ
ผู้ปุวย ได้รับการ
บริการตรวจรักษา
ที่มีคุณภาพ

ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ผู้รับบริการ

ประชาชน และ
ผู้ปุวย ได้รับการ
บริการตรวจรักษา
ที่มีคุณภาพ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานธุรการ
โรงพยาบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ

งานธุรการ
โรงพยาบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม
ประชาชน และ
งานธุรการ
ผู้ปุวย ได้รับการ โรงพยาบาลฯ
บริการตรวจรักษา สานักการ
ที่มีคุณภาพ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม
งานธุรการ
โรงพยาบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

-3/355ที่

โครงการ

122 จัดซื้อเครื่องดึงคอ
และหลัง พร้อม
เตียง ปรับ
ระดับสูงต่าได้
งานกายภาพบาบัดฯ
โรงพยาบาลฯ
123 จัดซื้อเครื่องให้
การรักษาด้วย
คลื่นอัลตร้าซาวด์
ร่วมกับ
กระแสไฟฟูพร้
า อม
อุปกรณ์
งานกายภาพบาบัดฯ
โรงพยาบาลฯ
124 จัดซื้อเตียงปรับ
ระดับอัตโนมัติ
(Hydrolic)
งานกายภาพบาบัดฯ
โรงพยาบาลฯ
125 จัดซื้อเครื่องให้
การรักษา
บาบัดรักษา
กล้ามเนื้อด้วย
ไฟฟูาชนิดคลื่นสั้น
งานกายภาพบาบัดฯ
โรงพยาบาลฯ

แบบ ผ.02

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
400,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

เพื่อใช้ในการรักษาผู้ปุวย มีเครื่องให้การรักษาด้วยคลื่น
ทางกายภาพในรายที่มี
อัลตร้าซาวด์ร่วมกับ
อาการปวดเฉียบพลันและ กระแสไฟฟูาพร้อมอุปกรณ์
เรื้อรัง
จานวน 2 เครื่อง

-

250,000

-

-

เพื่อใช้ในการตรวจ
ประเมินและรักษาผู้ปุวย
ทางกายภาพ

มีเตียงปรับระดับอัตโนมัติ
(Hydrolic) จานวน 2 เตียง

-

250,000

-

เพื่อให้บริการผู้ปุวยที่มี
อาการทางกล้ามเนื้อ
ในการกายภาพบาบัด

มีเครื่องให้การรักษา
บาบัดรักษากล้ามเนื้อด้วย
ไฟฟูาชนิดคลื่นสั้น จานวน 1
เครื่อง

-

500,000

-

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใช้ในการรักษาผู้ปุวย
ทางกายภาพในรายที่มี
อาการปวดหลังปวดคอ

มีเครื่องดึงคอและหลัง
พร้อมเตียง ปรับระดับสูงต่า
ได้ จานวน 2 ชุด

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ผู้รับบริการ

ประชาชน และ
ผู้ปุวย ได้รับการ
บริการตรวจรักษา
ที่มีคุณภาพ

งานธุรการ
โรงพยาบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

-

ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ผู้รับบริการ

ประชาชน และ
ผู้ปุวย ได้รับการ
บริการตรวจรักษา
ที่มีคุณภาพ

งานธุรการ
โรงพยาบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

-

-

ประชาชน และ
ผู้ปุวย ได้รับการ
บริการตรวจรักษา
ที่มีคุณภาพ

-

-

ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ผู้รับบริการ
ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ผู้รับบริการ

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

งานธุรการ
โรงพยาบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม
ประชาชน และ
งานธุรการ
ผู้ปุวย ได้รับการ โรงพยาบาล
บริการตรวจรักษา เทศบาลฯ
ที่มีคุณภาพ
สานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

-3/356ที่

โครงการ

126 จัดซื้อลู่วิ่งออก
กาลังกาย
(Threadmill)
งานกายภาพบาบัดฯ
โรงพยาบาลฯ

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นเครื่องมือในการ
ให้บริการผู้ปุวยในการ
กายภาพบาบัด และใช้ใน
การสร้างกล้ามเนื้อ
กระตุ้นระบบการทางาน
ของปอด หัวใจ สามารถ
ประเมินสมรรถภาพ และ
โปรแกรมการรักษาได้
127 จัดซื้อหุ่น CPR
เพื่อให้บุคลากรใช้หุ่น
ครึ่งตัวผู้ใหญ่แบบ สาหรับฝึกซ้อมมีทักษะใน
มีสัญญาณไฟบน การกู้ชีพขั้นพื้นฐาน เพื่อ
ตัวหุ่น
ให้บริการแก่ประชาชน
งานธุรการ
อย่างมีประสิทธิภาพ
โรงพยาบาลฯ
128 จัดซื้อเครื่องชั่ง
น้าหนักเด็กแบบ
ดิจิตอล
งานส่งเสริม
สุขภาพชุมชนและ
งานศูนย์สุขภาพ
ชุมชนศรีวิชัยฯ
โรงพยาบาลฯ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
มีลู่วิ่งออกกาลังกาย
(Threadmill)
จานวน 1 เครื่อง

มีหุ่น CPR ครึ่งตัวผู้ใหญ่แบบ
มีสัญญาณไฟบนตัวหุ่น
จานวน 1 ตัว

เพื่อให้บริการชั่งน้าหนัก มีเครื่องชั่งน้าหนักเด็กแบบ
เด็กที่มารับบริการตรวจ
ดิจติ อล จานวน
รักษาพยาบาลของ
งาน
2 เครือ่ ง
ส่งเสริมสุขภาพชุมชนและ
ศูนย์สุขภาพชุมชน
ศรีวิชัยฯ

แบบ ผ.02

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
750,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

16,500

-

-

-

21,000

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ผู้รับบริการ

ประชาชน และ
ผู้ปุวย ได้รับการ
บริการตรวจรักษา
ที่มีคุณภาพ

งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

20,000

ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ผู้รับบริการ

บุคลากรมีทักษะ
ในการกู้ชีพขั้น
พื้นฐาน สามรถ
ปฏิบัติงานด้าน
การกู้ชีพผู้ปุวยได้
อย่างถูกต้อง

งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

-

ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ผู้รับบริการ

ประชาชน และ
ผู้ปุวย ได้รับการ
บริการตรวจรักษา
ที่มีคุณภาพ

งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-3/357ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

129 จัดซื้อเสื้อตะกั่ว
ปูองกันรังสี
เอกซเรย์ (Lead
Apron)
งานพยาธิวิทยาฯ
โรงพยาบาลฯ

-เพื่อให้การปฏิบัติงาน
มีเสื้อตะกั่วปูองกันรังสี
ด้านรีงสีของบุคลากรมี
เอกซเรย์ (Lead Apron)
ความปลอดภัยและ
จานวน 2 ตัว
สามารถให้บริการ
ประชาชนได้อย่างเต็มที่
-เพื่อให้งานพยาธิวิทยาฯ
มีครุภัณฑ์ทางการแพทย์
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

130 จัดซื้อเตียงตรวจ
ภายใน
งานศูนย์สุขภาพ
ชุมชน
หนองหอย
โรงพยาบาลฯ

เพื่อให้บริการตรวจภายใน จัดซื้อเตียงตรวจภายใน
แก่ประชาชนที่มาใช้บริการ จานวน 1 เตียง
ณ ศูนย์สุขภาพชุมชน
หนองหอย

131 จัดซื้อเครื่องขยาย เพื่อใช้เป็นเครื่องมือใน
ครองรากฟัน
การให้บริการด้าน
กลุ่มงาน
ทันตกรรมแก่ประชาชน
ทันตสาธารณสุขฯ
โรงพยาบาลฯ

มีเครื่องขยายครองรากฟัน
จานวน 1 เครื่อง

แบบ ผ.02

2561
(บาท)
31,000

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

22,600

-

-

-

-

ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ผู้รับบริการ

77,040

-

-

-

-

ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ผู้รับบริการ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ต่อการ
ปฏิบัติงาน

บุคลากรมีเสื้อ
สาหรับสวมใส่
ปูองกันรังสี
เอกซเรย์ และ
สามารถ
ปฏิบัติงานได้
อย่างปลอดภัย
และสามารถ
ให้บริการ
ประชาชนได้
อย่างเต็มที่
ประชาชน และ
ผู้ปุวย ได้รับการ
บริการตรวจรักษา
ที่มีคุณภาพ

งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

การให้บริการด้าน
ทันตกรรม
แก่ประชาชน
มีประสิทธิภาพ

งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

-3/358ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
460,000
(1 ชุด)

2562
(บาท)
460,000
(1 ชุด)

แบบ ผ.02

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ผู้รับบริการ

การให้บริการด้าน
ทันตกรรม
แก่ประชาชน
มีประสิทธิภาพ

132 จัดซื้อยูนิตทาฟัน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือใน
กลุ่มงาน
การให้บริการด้าน
ทันตสาธารณสุขฯ ทันตกรรมแก่ประชาชน
โรงพยาบาลฯ

มียูนิตทาฟัน จานวน 2 ชุด

133 จัดซื้อเครื่องขูด
เพื่อใช้เป็นเครื่องมือใน
หินปูน
การให้บริการด้าน
กลุ่มงาน
ทันตกรรมแก่ประชาชน
ทันตสาธารณสุขฯ
โรงพยาบาลฯ

มีเครื่องขูดหินปูน จานวน
1 เครื่อง

-

18,500

-

-

-

ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ผู้รับบริการ

134 จัดซื้อเครื่องฉาย
แสงวัสดุ
ทันตกรรม
กลุ่มงาน
ทันตสาธารณสุขฯ
โรงพยาบาลฯ
135 จัดซื้อเครื่อง
เอ็กซเรย์ฟัน
กลุ่มงาน
ทันตสาธารณสุขฯ
โรงพยาบาลฯ

เพื่อใช้เป็นเครื่องมือใน
การให้บริการด้าน
ทันตกรรมแก่ประชาชน

มีเครื่องฉายแสงวัสดุ
ทันตกรรม จานวน 2 เครื่อง

-

59,920

-

-

-

ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ผู้รับบริการ

เพื่อใช้เป็นเครื่องมือใน
การให้บริการด้าน
ทันตกรรมแก่ประชาชน

มีเครื่องเอ็กซเรย์ฟัน จานวน
1 เครื่อง

-

150,000

-

-

-

ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ผู้รับบริการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม
การให้บริการด้าน งานธุรการ
ทันตกรรม
โรงพยาบาล
แก่ประชาชน
เทศบาลฯ
มีประสิทธิภาพ
สานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม
การให้บริการด้าน งานธุรการ
ทันตกรรม
โรงพยาบาล
แก่ประชาชน
เทศบาลฯ
มีประสิทธิภาพ
สานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม
การให้บริการด้าน งานธุรการ
ทันตกรรม
โรงพยาบาล
แก่ประชาชน
เทศบาลฯ
มีประสิทธิภาพ
สานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

-3/359ที่

โครงการ

136 จัดซื้อเครื่อง
เอ็กซเรย์ฟัน
เครื่องอ่านและ
แปลงสัญญาณ
ข้อมูลภาพ
เอ็กซเรย์เป็น
ระบบดิจิตอล
กลุ่มงาน
ทันตสาธารณสุขฯ
โรงพยาบาลฯ
137 จัดซื้อเครื่องปั่น
และผสมสาร
อุดฟัน
กลุ่มงาน
ทันตสาธารณสุขฯ
โรงพยาบาลฯ
138 จัดซื้อเครื่องซีล
บรรจุเวชภัณฑ์
ปลอดเชื้อ
กลุ่มงาน
ทันตสาธารณสุขฯ
โรงพยาบาลฯ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.02

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
299,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ผู้รับบริการ

การให้บริการด้าน
ทันตกรรม
แก่ประชาชน
มีประสิทธิภาพ

การให้บริการด้าน
ทันตกรรม
แก่ประชาชน
มีประสิทธิภาพ

เพื่อใช้เป็นเครื่องมือใน
การให้บริการด้าน
ทันตกรรมแก่ประชาชน

มีเครื่องเอ็กซเรย์ฟัน เครื่อง
อ่านและแปลงสัญญาณ
ข้อมูลภาพเอ็กซเรย์เป็น
ระบบดิจิตอล จานวน 1
เครื่อง

เพื่อใช้เป็นเครื่องมือใน
การให้บริการด้าน
ทันตกรรมแก่ประชาชน

มีเครื่องปั่นและผสมสาร
อุดฟัน จานวน 1 เครื่อง

-

12,000

-

-

-

ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ผู้รับบริการ

เพื่อใช้เป็นเครื่องมือใน
การให้บริการด้าน
ทันตกรรมแก่ประชาชน

มีเครื่องซีลบรรจุเวชภัณฑ์
ปลอดเชื้อ จานวน 1 เครื่อง

-

20,000

-

-

-

ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ผู้รับบริการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม
การให้บริการด้าน งานธุรการ
ทันตกรรม
โรงพยาบาล
แก่ประชาชน
เทศบาลฯ
มีประสิทธิภาพ
สานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

-3/360ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.02

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
160,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

-

1,300,๐๐๐

-

-

-

ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ผู้รับบริการ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ผู้รับบริการ

การให้บริการด้าน
ทันตกรรม
แก่ประชาชน
มีประสิทธิภาพ

139 จัดซื้อเครื่อง
อบไอน้าทาความ
สะอาดเครื่องมือ
กลุ่มงาน
ทันตสาธารณสุขฯ
โรงพยาบาลฯ
140 จัดซื้อเครื่อง
ถ่ายภาพจอ
ประสาทตา
งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
141 จัดซื้อชุดตรวจหู-ตา
งานศูนย์สุขภาพ
ชุมชนหนองหอย
โรงพยาบาลฯ

เพื่อใช้ทาความสะอาด
มีเครื่องอบไอน้า
เครื่องมือสาหรับให้บริการ ทาความสะอาดเครื่องมือ
ด้านทันตกรรมแก่
จานวน 1 เครื่อง
ประชาชน

-เพื่อใช้เป็นเครื่องมือใน
มีชุดตรวจหู-ตา จานวน 1
การตรวจหู-ตาให้แก่
เครือ่ ง
ประชาชน
-เพื่อให้ศูนย์สุขภาพชุมชน
ต่างๆมีเครื่องมือทาง
การแพทย์เพียงพอต่อการ
ให้บริการประชาชน

-

27,000

-

-

-

ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ผู้รับบริการ

142 จัดซื้อชุดตรวจหู-ตา
งานศูนย์สุขภาพ
ชุมชนศรีวิชัย
โรงพยาบาลฯ

-เพื่อใช้เป็นเครื่องมือใน
มีชุดตรวจหู-ตา จานวน 1
การตรวจหู-ตาให้แก่
เครือ่ ง
ประชาชน
-เพื่อให้ศูนย์สุขภาพชุมชน
ต่างๆมีเครื่องมือทาง
การแพทย์เพียงพอต่อการ

-

27,000

-

-

-

ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ผู้รับบริการ

เพื่อใช้เป็นเครื่องมือใน
การตรวจจอประสาทตา
ให้แก่ประชาชน

มีเครื่องถ่ายภาพจอประสาท
ตา (Fundus Camera)
จานวน ๑ ชุด

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม
การให้บริการด้าน งานธุรการ
การตรวจจอ
โรงพยาบาล
ประสาทตาแก่
เทศบาลฯ
ประชาชน
สานักการ
มีประสิทธิภาพ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม
การให้บริการตรวจ งานธุรการ
รักษาพยาบาล
โรงพยาบาลฯ
ให้แก่ประชาชน
สานักการ
มีประสิทธิภาพ
สาธารณสุขฯ

การให้บริการตรวจ
รักษาพยาบาล
ให้แก่ประชาชน
มีประสิทธิภาพ

งานธุรการ
โรงพยาบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ

ให้บริการประชาชน

-3/361ที่

โครงการ

143 จัดซื้อเครื่องวัด
ปริมาณความ
อิ่มตัวของ
ออกซิเจนในเลือด
งานศูนย์สุขภาพ
ชุมชน
โรงพยาบาลฯ

วัตถุประสงค์

-เพื่อใช้เป็นเครื่องมือใน
การให้บริการตรวจ
เครื่องวัดปริมาณความ
อิ่มตัวของออกซิเจนใน
เลือดให้แก่ประชาชน
-เพื่อให้ศูนย์สุขภาพชุมชน
ต่างๆมีเครื่องมือทาง
การแพทย์เพียงพอต่อการ
ให้บริการประชาชน
144 จัดซื้อเครื่องวัด
-เพื่อใช้ในการให้บริการ
ปริมาณความ
ตรวจเครื่องวัดปริมาณ
อิ่มตัวของ
ความอิ่มตัวของออกซิเจน
ออกซิเจนในเลือด ในเลือดให้แก่ประชาชน
งานศูนย์ดูแล
-เพื่อให้ศูนย์สุขภาพชุมชน
ผู้สูงอายุ
ต่างๆมีเครื่องมือทาง
โรงพยาบาลฯ
การแพทย์เพียงพอต่อการ
ให้บริการประชาชน
145 จัดซื้อเครื่องจี้และ เพื่อใช้สาหรับจี้ห้ามเลือด
ตัดด้วยไฟฟูา
และตัดเนื้อเยื่อผู้ปุวย และ
ขนาดเล็ก
ทดแทนของเดิมที่ชารุด
งานธุรการ
โรงพยาบาลฯ

แบบ ผ.02

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
8,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

มีเครื่องวัดปริมาณความ
อิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด
จานวน 2 เครื่อง

-

16,000

-

-

มีเครื่องจี้และตัดด้วยไฟฟูา
ขนาดเล็ก จานวน 1 เครื่อง

-

82,000

-

-

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
มีเครื่องวัดปริมาณความ
อิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด
จานวน 1 เครื่อง

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ผู้รับบริการ

การให้บริการตรวจ
รักษาพยาบาล
ให้แก่ประชาชน
มีประสิทธิภาพ

งานธุรการ
โรงพยาบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ

-

ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ผู้รับบริการ

การให้บริการตรวจ
รักษาพยาบาล
ให้แก่ประชาชน
มีประสิทธิภาพ

งานธุรการ
โรงพยาบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ

-

ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ผู้รับบริการ

การให้บริการ
รักษาพยาบาล
ทางหัตถการใน
การจี้ห้ามเลือด
และ
ตัดเนื้อเยื่อผู้ปุวย
มีประสิทธิภาพ

งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาล
นครเชียงใหม่
สานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-3/362ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

146 จัดซื้อชุดฉีด
เพื่อฆ่าเชื้อโรคในน้า
คลอรีนเพื่อฆ่าเชื้อ สาหรับใช้ในการอุปโภค
โรค พร้อม
บริโภคของประชาชน
อุปกรณ์และการ
ติดตั้ง
งานธุรการ
โรงพยาบาลฯ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

มีชุดฉีดคลอรีนเพื่อฆ่าเชื้อ
โรค พร้อมอุปกรณ์และการ
ติดตั้ง จานวน 1 ชุด
ประกอบด้วย
-เครื่องจ่ายสารละลายเคมี
-ถังบรรจุสารละลายเคมี
-กรงครอบปั๊มเคมี
-Flow Switch สาหรับ
ควบคุมสารละลายเคมี
-คลอรีนน้า 10%
-Control Panel
-งานFlush ล้างระบบท่อภายใน
-ชุดทดสอบpH-คลอรีน
AQUALTY แบบหลอดเทียบสี
147 จัดซื้อเครื่องตรวจ เพื่อใช้ตรวจอวัยวะภายใน มีเครื่องตรวจอวัยวะภายใน
อวัยวะภายในด้วย และหลอดเลือด ให้กับ
ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง
คลื่นเสียงความถี่สูง ผู้ปุวยที่มารับบริการด้าน (Ultrasound)
(Ultrasound)
สาธารณสุขของ
จานวน 1 เครื่อง
กลุ่มงานบริการ
โรงพยาบาล
การแพทย์
โรงพยาบาลฯ

แบบ ผ.02

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
75,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

-

750,000

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ผู้รับบริการ

-ประชาชนที่มาใช้ งานธุรการ
บริการโรงพยาบาลฯ โรงพยาบาล
มีน้าที่สะอาด ได้ เทศบาล
มาตรฐาน สาหรับ นครเชียงใหม่
ใช้ในการอุปโภค สานักการ
บริโภค
สาธารณสุขและ
-การกรองน้ามี
สิ่งแวดล้อม
ประสิทธิภาพ

ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ผู้รับบริการ

-ประชาชนได้รับ
การตรวจ
รักษาพยาบาลที่มี
คุณภาพ
-มีครุภัณฑ์ทาง
การแพทย์ที่
เพียงพอต่อการ
ให้บริการ
ประชาชน

งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

-3/363ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

148 จัดซื้อเครื่องอบผ้า
ขนาด 100
ปอนด์
งานหน่วยจ่าย
กลางฯ
โรงพยาบาลฯ

- เพื่อให้ประชาชน
จัดซื้อเครื่องอบผ้าขนาด
ผู้รับบริการได้ใช้เครื่องผ้า 100 ปอนด์ จานวน 1
ที่สะอาดปลอดภัยไม่มีการ เครือ่ ง
ติดเชื้อจากหน่วยงานผู้
ให้บริการ
- เพื่อใช้ในการอบเครื่อง
ผ้าที่หน่วยงานต่างๆ
ส่งมาทาความสะอาด ให้
เพียงพอและพร้อมใช้

149 จัดซื้อเครื่องกรอง
คาร์บอนพร้อม
อุปกรณ์และการ
ติดตั้ง
งานธุรการ
โรงพยาบาลฯ

เพื่อกรองสิ่งเจือปนต่างๆ
ที่มากับน้าสาหรับใช้ใน
การอุปโภคบริโภคของ
โรงพยาบาลเทศบาลนคร
เชียงใหม่

มีเครื่องกรองคาร์บอนพร้อม
อุปกรณ์และการติดตั้ง
จานวน 1 ชุด ประกอบด้วย
-เครื่องกรองคาร์บอน
-ชุดควบคุมน้า
-งานล้างแทงค์พักน้า คสล.
ใต้ดิน
-แท่น คสล.สาหรับวางเครื่อง
กรองน้า

แบบ ผ.02

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
250,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

-

130,000

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ผู้รับบริการ

ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ผู้รับบริการ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-ประชาชน
งานธุรการ
ผู้รับบริการได้ใช้ โรงพยาบาล
เครื่องผ้าที่สะอาด เทศบาล
ปลอดภัย
นครเชียงใหม่
ไม่มีการติดเชื้อ
สานักการ
จากหน่วยงาน
สาธารณสุขและ
ผู้ให้บริการ
สิ่งแวดล้อม
-หน่วยงานต่าง ๆ
มีเครื่องผ้าที่
สะอาดพร้อม
ให้บริการ
ประชาชนอย่าง
เพียงพอ
-ประชาชนที่มาใช้ งานธุรการ
บริการโรงพยาบาลฯ โรงพยาบาล
มีน้าที่สะอาด ได้ เทศบาล
มาตรฐาน สาหรับ นครเชียงใหม่
ใช้ในการอุปโภค สานักการ
บริโภค
สาธารณสุขและ
-การกรองน้ามี
สิ่งแวดล้อม
ประสิทธิภาพ

150 จัดซื้อเครื่องทาน้าเย็นเพื่อให้บริการน้าดื่มแก่
กลุ่มงาน
ประชาชนผู้มาใช้บริการ
ทันตสาธารณสุขฯ ทางทันตกรรม
โรงพยาบาลฯ

มีเครื่องทาน้าเย็น
จานวน 3 เครื่อง

15,000

-

-

-

-

ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ผู้รับบริการ

มีน้าที่สะอาด ได้
มาตรฐาน สาหรับ
ใช้ในการอุปโภค
บริโภคของ
โรงพยาบาล
เทศบาล
นครเชียงใหม่

-3/364ที่

โครงการ

151 จัดซื้อตู้เย็น ขนาด
13 คิวบิกฟุต
งานสัตวแพทย์
สานักการ
สาธารณสุขฯ

152 จัดซื้อตู้เย็น
ขนาด 16
คิวบิกฟุต
งานธุรการ
โรงพยาบาลฯ
153 จัดซื้อตู้
เคาน์เตอร์พร้อม
ซิงค์หน้าบาน
เกล็ด
งานธุรการ
โรงพยาบาลฯ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
22,000
(1 เครื่อง)

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม
แบบ ผ.02

2564
(บาท)
22,000
(1 เครื่อง)

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

เพื่อใช้สาหรับจัดเก็บ
เวชภัณฑ์และตัวอย่าง
เนื้อสัตว์ของงานสัตว
แพทย์ สาหรับใช้ตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการ และ
ควบคุมคุณภาพเนื้อสัตว์
ให้ได้มาตรฐานก่อน
จาหน่ายให้แก่ประชาชน
เพื่อใช้จัดเก็บวัสดุอุปกรณ์
เวชภัณฑ์ยา และวัคซีน
ให้คงสภาพพร้อมที่จะใช้
ให้บริการประชาชน

มีตู้เย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต
จานวน 2 เครื่อง

ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ต่อการ
ปฏิบัติงาน

มีตู้เย็น ขนาด 16
คิวบิกฟุต จานวน 2 เครื่อง

25,000
(1 เครื่อง)

-

-

-

25,000
(1 เครื่อง)

ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ต่อการ
ปฏิบัติงาน

เพื่อใช้สาหรับล้างทาความ
สะอาด อุปกรณ์เครื่องมือ
เครื่องใช้ทางการแพทย์ที่
ใช้ในการให้บริการ
ประชาชน

มีตู้เคาน์เตอร์พร้อมซิงค์หน้า
บานเกล็ด จานวน 1 ตู้

8,500

-

-

-

-

ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ต่อการ
ปฏิบัติงาน

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
กระบวนการตรวจ
ตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ
วินิจฉัยผลและ
วิเคราะห์ผล
เนื้อสัตว์ตัวอย่าง
มีความถูกต้อง
แม่นยา
วัสดุอปุ กรณ์
เวชภัณฑ์ยา และ
วัคซีน มีคุณภาพ
อยู่ในอุณหภูมิที่
เหมาะสม พร้อมที่
จะให้บริการ
ประชาชน
อุปกรณ์เครื่องมือ
เครื่องใช้ทาง
การแพทย์ที่ใช้ใน
การให้บริการ
ประชาชน สะอาด
ปลอดภัย

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานสัตวแพทย์
ฝุายบริการ
สิ่งแวดล้อม
สานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม
งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
นครเชียงใหม่
สานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม
งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
นครเชียงใหม่
สานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

-3/365ที่

โครงการ

154 จัดซื้อเครื่องรับส่ง
วิทยุ ระบบ
VHF/FM ชนิดมือ
ถือ ขนาด 5 วัตต์
งานธุรการ
โรงพยาบาลฯ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

-เพื่อความสะดวกในการ มีเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ
ติดต่อประสานงานและ
VHF/FM ชนิดมือถือ ขนาด
เพิ่มประสิทธิภาพในการ 5 วัตต์ จานวน 4 เครื่อง
ปฏิบัติงาน
-เพื่อให้ประชาชนผู้บาดเจ็บ
ผู้ปุวยฉุกเฉิน ได้รับความ
ช่วยเหลือทันท่วงที รวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ
155 จัดซื้อเครื่องรับส่ง -เพื่อความสะดวกในการ มีเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ
วิทยุ ระบบ
ติดต่อประสานงานและเพิ่ม VHF/FM ชนิดประจาที่
VHF/FM ชนิด
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขนาด 40 วัตต์
ประจาที่ขนาด
-เพื่อให้ประชาชน
จานวน 1 เครื่อง
40 วัตต์
ผู้บาดเจ็บ ผู้ปุวยฉุกเฉิน
งานธุรการ
ได้รับความช่วยเหลือ
โรงพยาบาลฯ
ทันท่วงที รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ
156 จัดซื้อกล้อง
เพื่อใช้ประเมิน
มีกล้องส่องทางไกลชนิด
ส่องทางไกล
สถานการณ์ในการ
สองตา จานวน 1 กล้อง
ชนิดสองตา
ช่วยเหลือประชาชน
งานผู้ปุวย
ผู้บาดเจ็บ ขณะออก
อุบัติเหตุฯ
ปฏิบัติการการแพทย์
โรงพยาบาลฯ
ฉุกเฉินของงานผู้ปุวย

แบบ ผ.02

2561
(บาท)
48,000

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

30,000

-

-

-

-

ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ต่อการ
ปฏิบัติงาน

การสื่อสาร และ งานธุรการ
ประสานงานผ่าน โรงพยาบาล
ช่องทางวิทยุ
เทศบาลฯ
ในการออกปฏิบัติงานนครเชียงใหม่
มีประสิทธิภาพ
สานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

-

5,500

-

-

-

ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ต่อการ
ปฏิบัติงาน

การประเมิน
สถานการณ์ใน
การช่วยเหลือ
ประชาชน
ผู้บาดเจ็บ ขณะ
ออกปฏิบัติการ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)

-

ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ต่อการ
ปฏิบัติงาน

การสื่อสาร และ งานธุรการ
ประสานงานผ่าน โรงพยาบาล
ช่องทางวิทยุ
เทศบาลฯ
ในการออกปฏิบัติงานนครเชียงใหม่
มีประสิทธิภาพ
สานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
นครเชียงใหม่
สานักการ
สาธารณสุขและ

อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

การแพทย์ฉุกเฉิน
มีประสิทธิภาพ

-3/366ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

157 จัดซื้อพัดลมไอ
เย็นแบบเคลื่อนที่
สาหรับพื้นที่
50 ตร.ม.
งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ

เพื่อใช้สาหรับระบาย
ความร้อนให้แก่ประชาชน
ได้รับที่มารอรับบริการ
ภายในอาคารแพทย์แผน
ไทย

มีพัดลมไอเย็นแบบเคลื่อนที่
สาหรับพื้นที่ 50 ตร.ม.
จานวน 2 เครื่อง

158 จัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ
แบบแยกส่วน
ชนิดตั้งพื้นหรือ
ชนิดแขวน
มีระบบฟอก
อากาศ ขนาด
20,000 บีทียู
งานธุรการ
โรงพยาบาลฯ

เพื่อใช้สาหรับระบาย
ความร้อนให้แก่
ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายระหว่างรอ
รับบริการภายใน
โรงพยาบาลเทศบาล
นครเชียงใหม่

มีเครื่องปรับอากาศแบบแยก
ส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิด
แขวน มีระบบฟอกอากาศ
ขนาด 20,000
บีทียู จานวน 1 เครื่อง

สิ่งแวดล้อม

แบบ ผ.02

2561
(บาท)
70,000

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

30,600

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

-

ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ผู้รับบริการ

-

ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ผู้รับบริการ

ประชาชนได้รับ
ที่มารอรับบริการ
ภายในอาคาร
แพทย์แผนไทย
ได้รับความ
สะดวกสบาย
ระหว่างรอรับ
บริการ
ประชาชนได้รับ
ที่มารอรับบริการ
ภายในอาคาร
โรงพยาบาลฯ
ได้รับความ
สะดวกสบาย
ระหว่างรอรับ
บริการ

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม
งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

159 จัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ
แบบแยกส่วน
ชนิดตั้งพื้นหรือ
ชนิดแขวน มี
ระบบฟอกอากาศ
ขนาด 36,000
บีทียู
งานธุรการ
โรงพยาบาลฯ

เพื่อใช้สาหรับระบาย
ความร้อนให้แก่
ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายระหว่างรอ
รับบริการภายใน
โรงพยาบาลเทศบาล
นครเชียงใหม่

มีเครื่องปรับอากาศแบบแยก
ส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิด
แขวน มีระบบฟอกอากาศ
ขนาด 36,000 บีทียู
จานวน 4 เครื่อง

141,000
(3 เครื่อง)

-

47,000
(1 เครื่อง)

-

-

ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ผู้รับบริการ

ประชาชนได้รับ
ที่มารอรับบริการ
ภายในอาคาร
โรงพยาบาลฯ
ได้รับความ
สะดวกสบาย
ระหว่างรอรับ
บริการ

-3/367ที่

โครงการ

160 จัดซื้อฉากกั้นห้อง
(partition) แบบ
ครึ่งกระจกขัดลาย
ขนาดกว้าง 1.20
เมตร สูง 1.20
เมตร
งานธุรการและ
งานการเงินฯ
โรงพยาบาลฯ
161 จัดซื้อฉากกั้นห้อง
(partition)
แบบครึ่งกระจก
ขัดลาย
งานธุรการ
เทศบาลฯ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใช้สาหรับจัดแบ่ง
พื้นที่การให้บริการ
ประชาชน ของ
งานธุรการและงาน
การเงินและบัญชีให้เป็น
สัดส่วน สะดวกต่อการ
ให้บริการประชาชน

มีฉากกั้นห้อง(partition)
แบบครึ่งกระจกขัดลาย
ขนาดกว้าง 1.20 เมตร สูง
1.20 เมตร จานวน 7 ชุด

เพื่อใช้สาหรับจัดแบ่งพื้นที่
การให้บริการประชาชน
ของงานธุรการและงาน
การเงินและบัญชีให้เป็น
สัดส่วน สะดวกต่อการ
ให้บริการประชาชน

มีฉากกั้นห้อง(partition)
แบบครึ่งกระจกขัดลาย
ขนาดกว้าง 0.80 เมตร
สูง 1.20เมตร จานวน
31 ชุด

งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

แบบ ผ.02

2561
(บาท)
62,650

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

240,250

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

-

ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ผู้รับบริการ

พื้นที่การให้บริการ
ประชาชนเป็น
สัดส่วน สะดวก
ต่อการให้บริการ
ประชาชน

งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

-

ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ผู้รับบริการ

พื้นที่การให้บริการ
ประชาชนเป็น
สัดส่วน สะดวก
ต่อการให้บริการ
ประชาชน

งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

162 จัดซื้อเครื่องดูด
จ่ายสารละลาย
(Micropipette)
งานสุขาภิบาล
อาหารและน้าฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ

เพื่อใช้ร่วมกับเครื่องมือ
ตรวจสอบยาฆ่าแมลง
ตกค้างในผักผลไม้

มีเครื่องดูดจ่ายสารละลาย
(Micropipette) จานวน 3
เครื่อง

5,200
(1 เครื่อง)

-

9,000
(1 เครื่อง)

-

9,000
(1 เครื่อง)

ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ผู้รับบริการ

ประชาชน
สามารถเลือก
บริโภคอาหาร ที่
ไร้สารปนเปื้อน
มีคุณภาพ และ
ปลอดภัยได้

-3/368ที่

โครงการ

163 จัดซื้อเครื่อง
สารองไฟ
ขนาด 1 kVA
งานธุรการ
เทศบาลฯ
164 จัดซื้อจอภาพ
แบบ LED หรือ
ดีกว่า ขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว
งานธุรการ
เทศบาลฯ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

-เพื่อใช้ในการสารองไฟฟูา มีเครื่องสารองไฟ ขนาด 1
ในการปฏิบัติงานด้าน
kVA จานวน 7 เครื่อง
คอมพิวเตอร์ของงาน
ธุรการ โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การให้บริการประชาชน
-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
มีจอภาพแบบ LED หรือ
การให้บริการประชาชน
ดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 19
-เพื่อใช้การเผยแพร่
นิ้ว จานวน 2 เครื่อง
ประชาสัมพันธ์ความรู้
และแสดงภาพข้อมูลต่างๆ
ให้แก่ประชาชน

2561
(บาท)
23,600
(4 เครื่อง)

2562
(บาท)
17,700
(3 เครื่อง)

5,600

-

งานสุขาภิบาล
อาหารและน้า
ฝุายบริการ
สาธารณสุข
สานักการ
สาธารณสุขฯ

แบบ ผ.02

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ต่อการ
ปฏิบัติงาน
ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ต่อเนื้อหาที่
เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
และให้ความรู้

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
-การปูองกันข้อมูล
สูญหายกรณี
ไฟฟูาขัดข้อง
มีประสิทธิภาพ
-ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน
การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
ความรู้ และแสดง
ภาพข้อมูลต่างๆ
ให้แก่ประชาชน
มีความชัดเจน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม
งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

165 จัดซื้ออุปกรณ์
กระจายสัญญาณ
(L2 switch)
ขนาด 16 ช่อง
งานธุรการ
เทศบาลฯ

-เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์
สาหรับกระจายสัญญาณ
-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การให้บริการประชาชน

มีอุปกรณ์กระจายสัญญาณ
(L2 switch) ขนาด 16
ช่อง จานวน 4 ตัว

12,000

-

-

-

-

ระบบ
ให้บริการ
ประชาชน
ทางานได้
100%

การกระจาย
สัญญาณ เชื่อมต่อ
ระบบภายใน
โรงพยาบาลและ
หน่วยงานต่างๆ
และรับส่งข้อมูล
ต่างๆ ของ
ประชาชน
มีประสิทธิภาพ

-3/369วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

166 จัดซื้อ
คอมพิวเตอร์แม่
ข่ายแบบที่ 1
งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บริการประชาชน

มีคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบที่
1 จานวน 1 เครื่อง

167 จัดซื้อเครื่องพิมพ์
สติ๊กเกอร์
งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ

-เพื่อใช้สาหรับจัดพิมพ์
มีเครื่องพิมพ์สติ๊กเกอร์
เอกสารต่างๆ เวชระเบียน จานวน 3 เครื่อง
ข้อมูลการบริการเอกสาร
กากับยา ฉลากยา ใบสั่งยา
ใบเสร็จรับเงินแก่ประชาชน
-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การให้บริการประชาชน

ที่

โครงการ

2561
(บาท)
130,000

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

75,000

-

-

งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

แบบ ผ.02
ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)

-

ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ต่อการ
ปฏิบัติงาน

-

-

ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ต่อการ
ปฏิบัติงาน

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
-การบันทึกข้อมูล
ต่างๆของ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
มีประสิทธิภาพ
-ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน
-การจัดพิมพ์
เอกสารต่างๆ
ที่ให้แก่ประชาชน
มีความชัดเจน
ถูกต้อง
-ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม
งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

ปฏิบัติงาน

168 จัดซื้อเครื่องพิมพ์
ชนิด Dot Matrix
Printer แบบ
แคร่สั้น
งานธุรการ
เทศบาลฯ

-เพื่อใช้สาหรับจัดพิมพ์
มีเครื่องพิมพ์ชนิด Dot
เอกสารต่างๆ เวชระเบียน Matrix Printer แบบแคร่
ข้อมูลการบริการเอกสาร
สัน้ จานวน 6 เครื่อง
กากับยา ฉลากยา ใบสั่งยา
ใบเสร็จรับเงินแก่ประชาชน
-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การให้บริการประชาชน

132,000

-

-

-

-

ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ต่อการ
ปฏิบัติงาน

-การจัดพิมพ์
เอกสารต่างๆ
ที่ให้แก่ประชาชน
มีความชัดเจน
ถูกต้อง
-ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน

-3/370ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

169 จัดซื้อเครื่องพิมพ์
ชนิด Dot Matrix
Printer แบบ
แคร่ยาว
งานธุรการ
เทศบาลฯ

-เพื่อใช้สาหรับจัดพิมพ์
มีเครื่องพิมพ์ชนิด
เอกสารต่างๆ เวชระเบียน Dot Matrix Printer แบบ
ข้อมูลการบริการเอกสาร แคร่ยาว จานวน 3 เครื่อง
กากับยา ฉลากยา ใบสั่งยา
ใบเสร็จรับเงินแก่ประชาชน
-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การให้บริการประชาชน

170 จัดซื้อเครื่องพิมพ์
ชนิดเลเซอร์ หรือ
ชนิดLED ขาวดา
ชนิด Network
แบบที่ 1 (27

-เพื่อใช้สาหรับจัดพิมพ์
เอกสารต่างๆ เวชระเบียน
ข้อมูลการบริการเอกสาร
กากับยา ฉลากยา ใบสั่งยา
ใบเสร็จรับเงินแก่ประชาชน

มีเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์
หรือชนิดLED ขาวดา ชนิด
Network แบบที่ 1 (27
หน้า/นาที) จานวน 5
เครื่อง

งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

แบบ ผ.02

2561
(บาท)
69,000

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

39,500

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)

-

ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ต่อการ
ปฏิบัติงาน

-

-

ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ต่อการ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
-การจัดพิมพ์
เอกสารต่างๆ
ที่ให้แก่ประชาชน
มีความชัดเจน
ถูกต้อง
-ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน
-การจัดพิมพ์
เอกสารต่างๆ
ที่ให้แก่ประชาชน
มีความชัดเจน
ถูกต้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม
งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขและ

หน้า/นาที)
งานธุรการ
เทศบาลฯ
รวม

170 โครงการ

-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การให้บริการประชาชน
-

ปฏิบัติงาน

-

21,039,697 23,711,620 13,465,000 12,410,000 10,533,000

-

-ประชาชนมีความ สิ่งแวดล้อม
พึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน
-

-3/371รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
สาหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลนครเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ที่ 3 การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพคงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตสานึกด้านศิลปวัฒนธรรม
3.4 แผนงานสาธารณสุข
งบประมาณ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 สัตว์ปลอดโรคคน -เพื่อให้ประชาชน
-จัดอบรมและสัมมนากลุ่ม
72,850
ปลอดภัยจากโรค กลุ่มเปูาหมาย ได้รับ
เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าแก่เจ้าของ
พิษสุนัขบ้า ตาม ความรู้ที่ถูกต้อง เกี่ยวกับ สัตว์ นักเรียน นักศึกษา และ
พระปณิธาน
โรคพิษสุนัขบ้า และการ
ตัวแทนชุมชนในเขตเทศบาล

-

แบบ ผ.02/1

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

-ร้อยละของ
จานวนผู้เข้า
รับการอบรม
มีความรู้

-ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับโรค
พิษสุนัขบ้าและ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานสัตวแพทย์
ฝุายบริการ
สิ่งแวดล้อม
สานักการ

ศาสตราจารย์
ดร. สมเด็จพระ
เจ้าลูกเธอ เจ้าฟูา
จุฬาภรณ
วลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี

ปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า
-เพื่อให้ประชาชน
กลุ่มเปูาหมาย ตระหนัก
ถึงความสาคัญสนับสนุน
ให้ความร่วมมือ และมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมของ
หน่วยงานภาครัฐในการ
ดูแลและการปูองกันโรค
พิษสุนัขบ้าในชุมชนและ
การเลี้ยงดูสัตว์เลี้ยงอย่าง
ถูกวิธี

ฯ จานวน 400 คน
-จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
การปูองกันโรค และการเลี้ยง
สัตว์ให้ถูกต้องผ่านทาง
ช่องทางสื่อต่างๆ
-จัดงานประชาสัมพันธ์สัตว์
ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์
ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้า
ฟูาจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัคร
ราชกุมารี
-จัดงานวันโรคพิษสุนัขบ้า
โลก (World rabies
day,2018)

ความเข้าใจ การปูองกันโรค
สาธารณสุขและ
เรื่องการ
พิษสุนัขบ้าที่
สิ่งแวดล้อม
ปูองกันโรค ถูกต้อง
พิษสุนัขบ้า -ประชาชน
และการดูแล กลุ่มเปูาหมาย
สัตว์เลี้ยง
ตระหนักถึง
อย่างถูกวิธี ความสาคัญ
เพิ่มขึ้น
ให้ความร่วมมือ
-ร้อยละของ และมีส่วนร่วมใน
การดาเนิน กิจกรรมของ
กิจกรรม
หน่วยงานภาครัฐ
ประชาสัมพันธ์ฯในการดูแลและ
ตามโครงการ การปูองกันโรค
พิษสุนัขบ้าใน
ชุมชนและสามารถ
เลี้ยงดูสัตว์เลี้ยง
แบบ ผ.02/1
อย่างถูกวิธี

-3/372ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

2

อบรมการปูองกัน
โรคจากการ
บริโภคสินค้า
ปศุสัตว์ปลอดภัย

-เพื่อพัฒนาความรู้และ
เพิ่มศักยภาพให้แก่ชุมชน
เรื่องอาหารปลอดภัย
-เพื่อให้ความรู้แก่ประธาน
ชุมชนในเขตเทศบาลนคร
เชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง เรื่อง การ
ปูองกันโรคที่เกิดจาก
อาหารเป็นสื่อ (Food
Borne Disease)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ดาเนินกิจกรรมการปูองกัน
โรคจากการบริโภคสินค้า
ปศุสัตว์ปลอดภัย ได้แก่
-จัดอบรมให้ความรู้แก่
ประธานชุมชนในเขต
เทศบาลนครเชียงใหม่ และ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จานวน
420 คน
ให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่อง
อาหารปลอดภัยและการ
ปูองกันโรคที่เกิดจากอาหาร
เป็นสื่อ (Food Borne

2561
(บาท)
137,830

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละของ
จานวนผู้เข้า
รับการอบรมมี
ความรู้ความ
เข้าใจเรื่อง
อาหาร
ปลอดภัยและ
การปูองกัน
โรคที่เกิดจาก
อาหารเป็น
สื่อ (Food
Borne

-ตัวแทนชุมชนมี
ความรู้เรื่อง
อาหารปลอดภัย
และการปูองกัน
โรคที่เกิดจาก
อาหารเป็นสื่อ
(Food Borne
Disease)
สามารถถ่ายทอด
ความรู้แก่คนใน
ชุมชนได้
-ประชาชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
ฝุายบริการ
สิ่งแวดล้อม
สานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

Disease) เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70
-จัดอบรมเครือข่ายให้แก่
ตัวแทนชุมชนและ
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
เกี่ยวกับอาหารปลอดภัย
การเลือกซื้อสินค้าประเภท
ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ให้ถูกหลัก
อนามัยการปูองกันโรคที่เกิด
จากอาหารเป็นสื่อ
(Food borne Disease)
ให้แก่ประชาชนในชุมชนผ่าน
เสียงตามสายแผ่น
ประชาสัมพันธ์หรือสื่อ
ประชาสัมพันธ์อื่นๆ

Disease)
เพิ่มขึ้น

สามารถเลือก
บริโภคอาหารที่
ปลอดภัย ถูกหลัก
สุขอนามัยได้

แบบ ผ.02/1

-3/373ที่

โครงการ

3

เสริมสร้างแนวคิด
สุขภาพหนึ่งเดียว
ในการปูองกัน
ควบคุมโรคติดต่อ
โรคสัตว์สู่คน และ
โรคอุบัติใหม่ของ
เทศบาลนคร
เชียงใหม่

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

-เพื่อพัฒนาและเสริม
ดาเนินกิจกรรมเสริมสร้าง
ศักยภาพแนวคิดสุขภาพ แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวในการ
หนึ่งเดียวในการปูองกัน
ปูองกันควบคุมโรคติดต่อ โรค
และควบคุมโรคติดต่อ โรค สัตว์สู่คน และโรคอุบัติใหม่ของ
สัตว์สู่คน โรคอุบัติใหม่และ เทศบาลนครเชียงใหม่
การเฝูาระวังอาหารปลอดภัย ประกอบด้วย
ของเทศบาลนครเชียงใหม่ -จัดอบรมให้ความรู้พัฒนา
ที่เน้นความร่วมมือระหว่าง เครือข่ายสุขภาพหนึ่งเดียว
ภาครัฐ เอกชนและประชาชน (One Health team)
- เพื่อพัฒนาระบบการเฝูา เทศบาลนครเชียงใหม่ ให้แก่
ระวังโรคสัตว์สู่คน โรคที่ อสม.เครือข่ายสุขภาพหนึ่ง
เกิดจากอาหารเป็นสื่อ
เดียวฯ ตัวแทนชุมชน ครู

2561
(บาท)
248,450

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

-เทศบาลนคร
เชียงใหม่มี
เครือข่ายสุขภาพ
หนึ่งเดียวที่มี
ศักยภาพ และ
ความรู้ความ
เข้าใจในการ
-เครือข่าย
ปูองกันควบคุม
สุขภาพหนึ่ง โรคติดต่อ โรค
เดียวมีความรู้ สัตว์สู่คน และ
ความเข้าใจ โรคอุบัติใหม่
ในการปูองกัน -ระบบระบบการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานสัตวแพทย์
ฝุายบริการ
สิ่งแวดล้อม
สานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

(Food borne Disease) และ อนามัยโรงเรียน นักเรียน
โรคอุบัติใหม่ของเทศบาลฯ ผู้ประกอบการตลาดสด
- เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการจาหน่านืยเ้อสัตว์
เครือข่ายสุขภาพหนึ่งเดียว และเจ้าหน้าที่เทศบาล
ฯ จานวน
(One Health team)
150 คน /1 ครั้ง
ของเทศบาลนครเชียงใหม่ -เฝูาระวังเครือข่ายและ
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รายงานโรคสัตว์สู่คน โรค
และสามารถตอบสนองต่อ สัตว์อุบัติใหม่ และอาหาร
การระบาดของโรคติดต่อ โรค ปลอดภัยอย่างมีส่วนร่วมด้วย
อุบัติใหม่ หรือภัยธรรมชาติ ระบบเทคโนโลยีดิจิตอล
ต่างๆได้

โรคติดต่อ
โรคสัตว์สู่คน
และโรคอุบัติ
ใหม่เพิ่มขึ้น
(ร้อยละ 70)
-ร้อยละของ
การรายงาน
เหตุการณ์/
ปัญหาที่ได้รับ
จากระบบ
เฝูาระวังโรค
ได้รับการ
ตอบสนอง
เบื้องต้น

เฝูาระวังโรคสัตว์สู่
คน โรคที่เกิดจาก
อาหารเป็นสื่อ
(Food borne
Disease) และโรค
อุบัติใหม่ของ
เทศบาลฯได้รับ
การพัฒนาและมี
ประสิทธิภาพ

แบบ ผ.02/1

-3/374ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

-เฝูาระวังอาหารปลอดภัย
โดยใช้แนวคิดสุขภาพหนึ่ง

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)
-ร้อยละของ
จานวนเครือ
ข่ายสุขภาพ
หนึ่งเดียว มี
ความรูพื้ ้นฐาน
ในการตอบ
สนองและแก้ไข
ปัญหา
สาธารณสุข
เบื้องต้นได้
-ร้อยละของ
สถานที่ผลิต

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เดียว

และจาหน่าย
อาหารที่เข้า
ร่วมโครงการ
ได้รับการเฝูา
ระวังสารปน
เปื้อนสาร
ตกค้าง

แบบ ผ.02/1

-3/375ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

4

โครงการรณรงค์
และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด TO BE
NUMBER ONE
(ศูนย์เพื่อนใจ
วัยรุ่นในชุมชน/
หมูบ้าน)
ทูลกระหม่อม
หญิงอุบลรัตนราช
กัญญาสิริวัฒนา
พรรณวดี
เตรียมความพร้อม

-เพื่อรณรงค์และแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในกลุ่ม
เยาวชน
-เพื่อสนับสนุนให้เยาวชน
มีการจัดกิจกรรม
สร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง
-เพื่อสร้างเครือข่ายชมรม
TO BE NUMBER ONE
และพัฒนาทักษะด้านการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด
เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงและ

-จัดอบรม TO BE NUMBER
ONE (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นใน
ชุมชน/หมูบ้าน) และสร้าง
เครือข่ายชมรม TO BE
NUMBER ONE ในกลุ่มเยาวชน
-จ้างเหมาจัดประกวดการ
แข่งขัน TO BE NUMBER
ONE (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นใน
ชุมชน/หมูบ้าน)
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช
กัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี
จัดอบรมเตรียมความพร้อม

5

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
350,000

-

-

400,000

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

400,000

400,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ผู้เข้ารับการ
อบรมมี
ความรู้ความ
เข้าใจ
เพิ่มขึ้น

-เยาวชนมีความรู้
ความเข้าใจด้าน
การปูองกันและ
แก้ไขปัญหายา
เสพติด
-เยาวชนมีการ
จัดตั้งกลุ่มเพื่อทา
กิจกรรมในการ
ดูแล เฝูาระวังและ
แก้ไขปัญหายา
เสพติด
ประชาชนมีความรู้

ผู้เข้ารับการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานปูองกันและ
แก้ไขปัญหายา
เสพติด
ฝุายบริการ
สิ่งแวดล้อม
สานักการ
สาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

งานสุขภาพจิต

6

รวม

ประชากรเพื่อวัย พัฒนาการเรียนรู้ต่อเนื่อง
ผู้สูงอายุ
ตลอดชีวิต เพื่อเตรียมเข้า
(โรงเรียนผู้สูงอายุ) สู่วยั ผู้สูงอายุที่เหมาะสม

ดาเนินกิจกรรมตามรูปแบบ
โรงเรียนผู้สูงอายุให้แก่
ประชาชน ที่มีอายุตั้งแต่ 50
ปีขึ้นไป

ส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ

-จัดอบรมผู้ช่วยเหลือดูแล
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
(หลักสูตรตามมาตรฐาน
กระทรวงสาธารณสุข)
-จัดบริการดูแลผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิง
ตามแผนการดูแลรายบุคคล
-จัดหาอุปกรณ์ช่วยเหลือ
ให้แก่ผู้สูงอายุในการ
ดารงชีวิตตามความจาเป็น
-

6 โครงการ

เพื่อพัฒนาระบบและ
บริการดูแลรักษาส่งเสริม
สุขภาพปูองกัน
โรคและฟื้นฟูสภาพ
ผู้สูงอายุให้ได้รับตามชุด
สิทธิประโยชน์

-

อบรมมี
ความรู้ความ
เข้าใจ
เพิ่มขึ้น
-

-

600,000

600,000

600,000

459,130

-

1,350,000 1,000,000 1,000,000

ความเข้าใจและ
สามารถเตรียม
ความพร้อมสู่วัย
ผู้สูงอายุได้อย่าง
เหมาะสม
ร้อยละความ ผู้สูงอายุที่ได้รับ
พึงพอใจของ การดูแลตามชุด
ผู้สูงอายุที่
สิทธิประโยชน์
ได้รับการ
อย่างถูกต้อง
ดูแลตามชุด เหมาะสม
สิทธิประโยชน์

-

-

ฝุาส่งเสริมสุขภาพ
สานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม
งานสุขภาพจิต
ฝุาส่งเสริมสุขภาพ
สานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

-

-3/376รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลนครเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ที่ 3 การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพคงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตสานึกด้านศิลปวัฒนธรรม
3.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์
งบประมาณ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 สงเคราะห์เด็ก
-เพื่อให้คาปรึกษา แนะนา เด็กและเยาวชนที่ประสบ
335,000 335,000 335,000
และเยาวชนที่
ช่วยเหลือ ป้องกัน แก้ไข ปัญหาความเดือดร้อน ใน
ประสบปัญหา
ฟื้นฟู พัฒนาเด็กและ
เขตเทศบาลฯ ได้รับการ
ความเดือดร้อน
เยาวชนที่มีปัญหาความ
สงเคราะห์ จานวน
เดือดร้อนต่างๆ ให้
ประมาณ 150 ราย/ปี
บรรเทาหรือหมดไป
-เพื่อเสริมสร้างความ
มั่นคงในครอบครัวและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

แบบ ผ.02

2564
(บาท)
335,000

2565
(บาท)
335,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
-จานวนเด็ก
และเยาวชน
ที่ประสบ
ปัญหาความ
เดือดร้อน
ได้รับการ
สงเคราะห์
-ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการดาเนิน
โครงการ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-เด็กและเยาวชน งานสวัสดิภาพ
ที่มีปัญหาความ
เด็กและเยาวชน
เดือดร้อนได้รับ
กองสวัสดิการสังคม
คาปรึกษาแนะนา
ช่วยเหลือ ป้องกัน
แก้ไข ฟื้นฟู ปัญหา
ต่างๆ ได้บรรเทา
ลงหรือหมดไป
-ครอบครัวมี
ความมั่นคงและ
มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น

แบบ ผ.02

-3/377ที่

โครงการ

2

สงเคราะห์
ประชาชน
ผู้ประสบปัญหา
ความเดือดร้อน
หรือด้อยโอกาส
ในเขตเทศบาล
นครเชียงใหม่

3

ส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ
เทศบาลนคร
เชียงใหม่

วัตถุประสงค์
-เพื่อบรรเทาปัญหาความ
เดือดร้อนเฉพาะหน้าของ
ประชาชนที่ประสบปัญหา
ความเดือดร้อนต่างๆ หรือ
ผู้ด้อยโอกาส
-เพื่อฟื้นฟูและพัฒนา
ประชาชนผู้ประสบ
ปัญหาความเดือดร้อนหรือ
ผู้ด้อยโอกาสในสังคมได้มี
โอกาสพัฒนาสภาพความ
เป็นอยู่ของตนเองให้
สามารถดารงตนอยู่ใน
สังคมได้ตามสมควรแก่
อัตภาพ
-เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้
พิการให้มีสุขภาวะ
-เพื่อส่งเสริมให้ผู้พิการ
ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ทั้งทางร่างกายและจิตใจ
-เพื่อให้ผู้ดูแลผู้พิการมี
ความรู้และทักษะในการ
ดูแลและฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้พิการ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ประชาชนผู้ประสบปัญหา
ความเดือดร้อนและ
ประชาชน ผู้ด้อยโอกาสใน
เขตเทศบาลนครเชียงใหม่
ได้รับการสงเคราะห์ จานวน
ประมาณ 300 ราย/ปี

จัดอบรมผู้พิการ ผู้ดูแล
ผู้พิการในเขตเทศบาลนคร
เชียงใหม่ จานวนประมาณ
140 คน

2561
(บาท)
700,000

2562
(บาท)
700,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
700,000

71,000

-

-

2564
(บาท)
700,000

2565
(บาท)
700,000

71,000

71,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-จานวนผู้
ประสบ
ปัญหาความ
เดือดร้อน
และผู้ด้อย
โอกาสได้รับ
สงเคราะห์
-ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการดาเนิน
โครงการ

-ประชาชนผู้
งานสังคม
ประสบปัญหา
สงเคราะห์
ความเดือดร้อน
กองสวัสดิการสังคม
และประชาชน
ผู้ด้อยโอกาสได้รับ
ความช่วยเหลือ
และบรรเทาความ
เดือดร้อนเบื้องต้น
ตามสมควรแก่
เหตุ

-จานวน
ผูเ้ ข้าร่วม
กิจกรรม
-ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

-ผู้พิการมีสุขภาวะ งานสังคม
ที่ดีขึ้นและได้รับการ สงเคราะห์
ฟื้นฟูสมรรถภาพ กองสวัสดิการสังคม
ทั้งทางร่างกาย
และจิตใจ
-ผู้ดูแลผู้พิการมี
ความรู้และทักษะ
ในการดูแลและ
ฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้พิการได้อย่าง
เหมาะสม

แบบ ผ.02

-3/378ที่
4

5

6

รวม

โครงการ

วัตถุประสงค์

ให้ความช่วยเหลือ -เพื่อให้นักเรียน/นักศึกษา
นักเรียน/นักศึกษา ได้รบั ประสบการณ์ตรง
ในช่วงปิดภาคเรียน และเป็นการฝึกทักษะการ
ปฏิบัติงาน
-เพื่อให้นักเรียน/นักศึกษา
ได้ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์
อบรมแกนนาเด็ก -เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็ก
และเยาวชนใน
และเยาวชนให้มีคุณภาพ
ชุมชนเขตเทศบาล ชีวิตที่ดีและสามารถ
นครเชียงใหม่
ดาเนินชีวิตได้อย่าง
เหมาะสม
-เพื่อส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์รู้จักการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทา
กิจกรรมร่วมกัน
อบรมผู้ประกอบ เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการ
กิจการหอพักตาม หอพักมีความรู้ ความ
พ.ร.บ. หอพัก
เข้าใจเกี่ยวกับพ.ร.บ.
พ.ศ. 2558
หอพัก พ.ศ. 2558 และ
สามารถยื่นขออนุญาตได้
ถูกต้อง
6 โครงการ

-

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
นักเรียน/นักศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่ามัธยมศึกษาตอน
ปลายขึ้นไปและมีอายุ
ระหว่าง 15-25 ปี ในช่วง
ปิดภาคเรียน จานวน
ประมาณ 10 คน/ปี
แกนนาเด็กและเยาวชน
รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง จานวน
ประมาณ 200 คน

-ปี 2561 อบรมผู้ประกอบ
กิจการหอพักและผู้ที่
เกี่ยวข้อง จานวน550 ราย
-ปี 2562 และ 2564
อบรมผู้ประกอบกิจการ
หอพักและผู้ที่เกี่ยวข้อง
จานวน 200 ราย
-

2561
(บาท)
100,000

2562
(บาท)
100,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
100,000

2564
(บาท)
100,000

2565
(บาท)
100,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
-จานวน
ผูเ้ ข้าร่วม
กิจกรรม
-ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
-จานวน
ผูเ้ ข้าร่วม
กิจกรรม
-ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

นักเรียน/นักศึกษา
ได้รับความรู้และ
ทักษะการปฏิบัติ
งานโดยตรงซึ่ง
สามารถนาไป
ปรับใช้กับการ
ทางานในอนาคต
100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
-เด็กและเยาวชน
มีคุณภาพชีวิตที่ดี
และสามารถ
ดาเนินชีวิตได้
อย่างเหมาะสม
-เด็กและเยาวชน
ได้ใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์รู้จัก
เรียนรู้และทา
กิจกรรมร่วมกันได้
400,000
80,000
80,000
-ร้อยละของ ผู้ประกอบกิจการ
ผู้เข้ารับการ หอพักมีความรู้
อบรมผ่าน
ความเข้าใจ
การประเมิน เกี่ยวกับพ.ร.บ.
-ร้อยละความ หอพัก พ.ศ.
พึงพอใจของ 2558 และ
ผู้เข้ารับการ สามารถยื่นขอ
อบรม
อนุญาตได้ถูกต้อง
1,706,000 1,315,000 1,235,000 1,306,000 1,306,000
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานสวัสดิภาพ
เด็กและเยาวชน
กองสวัสดิการสังคม

งานสวัสดิภาพ
เด็กและเยาวชน
กองสวัสดิการสังคม

งานสวัสดิภาพ
เด็กและเยาวชน
กองสวัสดิการสังคม

-

-3/379รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลนครเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ที่ 3 การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพคงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตสานึกด้านศิลปวัฒนธรรม
3.6 แผนงานเคหะชุมชน
งบประมาณ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 จัดซื้อเครื่องเล่น -เพื่อส่งเสริมให้เด็กและ
สวนสาธารณะบ้านเด่นมี
1,000,000
สนามสาหรับ
เยาวชนได้มีกิจกรรม
เครื่องเล่นสนาม ประกอบด้วย
สวนสาธารณะ
สันทนาการ
-เครื่องปีนป่ายหรรษา 1 ชุด
บ้านเด่น
-เพื่อส่งเสริมให้เด็กและ
-ชุดเครื่องเล่นชิงช้ามหาสนุก
เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้
1 ชุด
เกิดประโยชน์ด้วยการออก -ชุดเครื่องเล่นชิงช้าและ
กาลังกายและมีสุขภาพ
สไลด์เดอร์ 1 ชุด
ร่างกายที่แข็งแรง
-ม้าหมุนพวงมาลัย 1 ชุด
-ม้ากระดก 2 ที่นั่ง 1 ชุด
-ม้ากระดก 2 ที่นั่ง (รูปม้า)
1 ชุด
-ม้ากระดก 4 ที่นั่ง 1 ชุด
-เครื่องเล่นสปริงโยก 2 ที่นั่ง
1 ชุด

แบบ ผ.02

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการดาเนิน
โครงการ

เด็กและเยาวชน
ได้ใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ด้วย
การออกกาลังกาย
และมีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรง

งานบารุงรักษา
สวนสาธารณะ
ฝ่ายสวนสาธารณะ
ส่วนการโยธา
สานักการช่าง

แบบ ผ.02

-3/380ที่
2

โครงการ

วัตถุประสงค์

จัดซื้อเครื่องออก -เพื่อให้มีเครื่องออกกาลัง
กาลังกายสาหรับ กายสาหรับให้บริการ
สวนเจริญประเทศ ประชาชน
-เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
ได้ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ด้วยการออก
กาลังกายและมีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
สวนเจริญประเทศมีเครื่อง
ออกกาลังกายสาหรับ
ให้บริการประชาชน จานวน
1 ชุด ประกอบด้วย
-สถานีม้าโยก จานวน 1 ชุด
-สถานีก้าวเดิน จานวน 1 ชุด
-สถานีก้าวเดินสลับเท้า
จานวน 1 ชุด
-สถานีแก่วงตัว, ล้อหมุนหัวไหล่,
ยืนบิดเอว จานวน 1 ชุด
-สถานียืนนวดหลัง จานวน
1 ชุด
-สถานีบริหารหัวไหล่ จานวน
1 ชุด
-สถานีปั่นจักรยาน จานวน
1 ชุด
-สถานีหมุนบริหารหัวไหล่
จานวน 1 ชุด
-อุปกรณ์ฝึกก้าวเดินแบบคู่
จานวน 1 ชุด
-อุปกรณ์บริหารหัวไหล่คู่
จานวน 1 ชุด
-อุปกรณ์บริหารกล้ามเนื้อ
หน้าท้อง จานวน 1 ชุด
-จักรยานบริหารหน้าท้อง
จานวน 1 ชุด
-อุปกรณ์บิดเอว 4 ที่ จานวน
1 ชุด
-อุปกรณ์ก้าวเดินสลับเท้า
จานวน 1 ชุด

2561
(บาท)
-

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
1,850,000
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการดาเนิน
โครงการ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนได้ใช้
ฝ่ายสวนสาธารณะ
เวลาว่างให้เกิด
ส่วนการโยธา
ประโยชน์ด้วยการ สานักการช่าง
ออกกาลังกาย
และมีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรง

แบบ ผ.02

-3/3812561
(บาท)
523,000

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

มีรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด
1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบ
ธรรมดา จานวน 1 คัน

-

575,000

-

-

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน

มีรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด
1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบ
ธรรมดา จานวน 1 คัน

-

575,000

-

-

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

3

จัดซื้อรถบรรทุก
(ดีเซล) ขนาด 1
ตัน แบบธรรมดา

เพื่อใช้เป็นพาหนะบรรทุก
อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน
พ่นสารเคมีกาจัดแมลง
และยุง ซึ่งเป็นพาหะนา
โรคในพื้นที่แขวงกาวิละ

มีรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1
ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี
แบบธรรมดา จานวน 1 คัน

4

จัดซื้อรถบรรทุก
(ดีเซล) ขนาด 1
ตัน แบบธรรมดา
สาหรับการฉีดพ่น
สารเคมีกาจัด
แมลงและยุง

เพื่อใช้เป็นพาหนะบรรทุก
อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน
พ่นสารเคมีกาจัดแมลง
และยุงซึ่งเป็นพาหะนาโรค
ในพื้นที่แขวงเม็งราย

5

จัดซื้อรถบรรทุก
(ดีเซล) ขนาด 1
ตัน แบบธรรมดา
สาหรับการฉีดพ่น
สารเคมีกาจัด
แมลงและยุง

เพื่อใช้เป็นพาหนะบรรทุก
อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน
พ่นสารเคมีกาจัดแมลง
และยุงซึ่งเป็นพาหะนาโรค
ในพื้นที่แขวงนครพิงค์

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน

-การปฏิบัติงาน
พ่นสารเคมีกาจัด
แมลงและยุง
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
-ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน
-การปฏิบัติงาน
พ่นสารเคมีกาจัด
แมลงและยุง
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
-ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน
-การปฏิบัติงาน
พ่นสารเคมีกาจัด
แมลงและยุง
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
-ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานรักษา
ความสะอาด
แขวงกาวิละ

งานรักษา
ความสะอาด
แขวงเม็งราย

งานรักษา
ความสะอาด
แขวงนครพิงค์

แบบ ผ.02

-3/382เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

6

จัดซื้อรถบรรทุก
(ดีเซล) ขนาด 1
ตัน แบบธรรมดา

เพื่อใช้เป็นพาหนะบรรทุก
อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน
พ่นสารเคมีกาจัดแมลง
และยุงซึ่งเป็นพาหะนาโรค
ในพื้นที่แขวงศรีวิชัย

7

จัดซื้อรถสามล้อ
กระบะบรรทุก

เพื่อใช้เป็นพาหนะบรรทุก มีรถสามล้อกระบะบรรทุก
อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน ขนาดเครื่องยนต์ 150
พ่นสารเคมีกาจัดแมลง
แรงม้า จานวน 1 คัน
และยุงซึ่งเป็นพาหะนาโรค
ในพื้นที่แขวงศรีวิชัย

8

จัดซื้อเครื่องพ่นยา
แบบใช้แรงดัน
ของเหลวชนิด
ตั้งพื้น

-เพื่อใช้ในการพ่นสารเคมี
กาจัดแมลงและยุงซึ่งเป็น
พาหะนาโรค
-เพื่อป้องกันและควบคุม
โรคระบาดที่มีแมลงเป็น
พาหะในพื้นที่แขวง
เม็งราย

มีรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1
ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี
แบบธรรมดา จานวน 1 คัน

มีเครื่องพ่นยาแบบใช้แรงดัน
ของเหลวชนิดตั้งพื้น จานวน
1 เครื่อง

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
575,000

-

-

68,000

-

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน

17,000

-

-

-

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน

-การปฏิบัติงาน
พ่นสารเคมีกาจัด
ยุงเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
-ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน
-การปฏิบัติงาน
พ่นสารเคมีกาจัด
ยุงเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
-ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน
-สามารถป้องกัน
และควบคุมโรค
โรคระบาดที่มี
แมลงเป็นพาหะ
ในพื้นที่แขวง
เม็งราย
-ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานรักษา
ความสะอาด
แขวงศรีวิชัย

งานรักษา
ความสะอาด
แขวงศรีวิชัย

งานรักษา
ความสะอาด
แขวงเม็งราย

แบบ ผ.02

-3/383เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

9

จัดซื้อเครื่องพ่นยา
แบบใช้แรงลม
ชนิดสะพายหลัง
แขวงเม็งราย

-เพื่อใช้ในการพ่นสารเคมี
กาจัดแมลงและยุงซึ่งเป็น
พาหะนาโรค
-เพื่อป้องกันและควบคุม
โรคระบาดที่มีแมลงเป็น
พาหะในพื้นที่แขวง
เม็งราย

มีเครื่องพ่นยาแบบใช้แรงลม
ชนิดสะพายหลัง จานวน 5
เครื่อง

10

จัดซื้อเครื่องพ่น
ละอองฝอยชนิด
สะพายหลัง
แขวงศรีวิชัย

-เพื่อใช้ในการพ่นสารเคมี
กาจัดแมลงและยุงซึ่งเป็น
พาหะนาโรค
-เพื่อป้องกันและควบคุม
โรคระบาดที่มีแมลงเป็น
พาหะในพื้นที่แขวง
ศรีวิชัย

มีเครื่องพ่นละอองฝอยชนิด
สะพายหลัง จานวน 4
เครื่อง

2561
(บาท)
50,000
(2 เครื่อง)

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

184,000
(2 เครื่อง)

-

-

2564
(บาท)
68,400
(2 เครื่อง)

2565
(บาท)
34,200
(1 เครื่อง)

184,000
(2 เครื่อง)

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน

-สามารถป้องกัน
และควบคุมโรค
โรคระบาดที่มี
แมลงเป็นพาหะ
ในพื้นที่แขวง
เม็งราย
-ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน
-สามารถป้องกัน
และควบคุมโรค
โรคระบาดที่มี
แมลงเป็นพาหะ
ในพื้นที่แขวง
ศรีวิชัย
-ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานรักษา
ความสะอาด
แขวงเม็งราย

งานรักษา
ความสะอาด
แขวงศรีวิชัย

แบบ ผ.02

-3/384เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

11

จัดซื้อเครื่องพ่น
ละอองฝอยชนิด
สะพายหลัง
แขวงกาวิละ

-เพื่อใช้ในการพ่นสารเคมี
กาจัดแมลงและยุงซึ่งเป็น
พาหะนาโรค
-เพื่อป้องกันและควบคุม
โรคระบาดที่มีแมลงเป็น
พาหะในพื้นที่แขวง
กาวิละ

มีเครื่องพ่นละอองฝอยชนิด
สะพายหลัง จานวน 2
เครื่อง

12

จัดซื้อเครื่องพ่น
ละอองฝอยชนิด
สะพายหลัง
แขวงนครพิงค์

-เพื่อใช้ในการพ่นสารเคมี
กาจัดแมลงและยุงซึ่งเป็น
พาหะนาโรค
-เพื่อป้องกันและควบคุม
โรคระบาดที่มีแมลงเป็น
พาหะในพื้นที่แขวง
นครพิงค์

13

จัดซื้อเครื่อง
พ่นหมอกควัน
แขวงเม็งราย

-เพื่อใช้ในการพ่นสารเคมี
กาจัดแมลงและยุงซึ่งเป็น
พาหะนาโรค
-เพื่อป้องกันและควบคุม
โรคระบาดที่มีแมลงเป็น
พาหะในพื้นที่แขวง
เม็งราย

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
184,000
(2 เครื่อง)

มีเครื่องพ่นละอองฝอยชนิด
สะพายหลัง จานวน 2
เครื่อง

-

-

มีเครื่องพ่นหมอกควัน
จานวน 6 เครื่อง

-

177,000
(3 เครื่อง)

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน

-สามารถป้องกัน
และควบคุมโรค
โรคระบาดที่มี
แมลงเป็นพาหะ
ในพื้นที่แขวง
กาวิละ
-ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน
-สามารถป้องกัน
และควบคุมโรค
โรคระบาดที่มี
แมลงเป็นพาหะ
ในพื้นที่แขวง
นครพิงค์
-ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน
-สามารถป้องกัน
และควบคุมโรค
โรคระบาดที่มี
แมลงเป็นพาหะ
ในพื้นที่แขวง
เม็งราย
-ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

184,000
(2 เครื่อง)

-

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน

-

177,000
(3 เครื่อง)

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานรักษา
ความสะอาด
แขวงกาวิละ

งานรักษา
ความสะอาด
แขวงนครพิงค์

งานรักษา
ความสะอาด
แขวงเม็งราย

แบบ ผ.02

-3/385วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2562
(บาท)
118,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน

-สามารถป้องกัน
และควบคุมโรค
โรคระบาดที่มี
แมลงเป็นพาหะ
ในพื้นที่แขวง
นครพิงค์
-ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน
-สามารถป้องกัน
และควบคุมโรค
โรคระบาดที่มี
แมลงเป็นพาหะ
ในพื้นที่แขวง
กาวิละ
-ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน
-สามารถป้องกัน
และควบคุมโรค
โรคระบาดที่มี
แมลงเป็นพาหะ
ในพื้นที่แขวง
เม็งราย
-ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน
-

ที่

โครงการ

14

จัดซื้อเครื่อง
พ่นหมอกควัน
แขวงนครพิงค์

-เพื่อใช้ในการพ่นสารเคมี
กาจัดแมลงและยุงซึ่งเป็น
พาหะนาโรค
-เพื่อป้องกันและควบคุม
โรคระบาดที่มีแมลงเป็น
พาหะในพื้นที่แขวง
นครพิงค์

มีเครื่องพ่นหมอกควัน
จานวน 2 เครื่อง

15

จัดซื้อเครื่องพ่นยา
ชนิดพ่นละออง
(ULV) ขนาดใหญ่
ติดตั้งบนรถยนต์
แขวงกาวิละ

-เพื่อใช้ในการพ่นสารเคมี
กาจัดแมลงและยุงซึ่งเป็น
พาหะนาโรค
-เพื่อป้องกันและควบคุม
โรคระบาดที่มีแมลงเป็น
พาหะในพื้นที่แขวง
กาวิละ

มีเครื่องพ่นยาชนิดพ่นละออง 1,200,000
(ULV) ขนาดใหญ่ ติดตั้งบน
รถยนต์ ชนิด 2 สูบ 4
จังหวะ จานวน 1 เครื่อง

-

-

-

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน

16

จัดซื้อเครื่องพ่นยา
ชนิดพ่นละออง
(ULV) ขนาดใหญ่
ติดตั้งบนรถยนต์
แขวงเม็งราย

-เพื่อใช้ในการพ่นสารเคมี
กาจัดแมลงและยุงซึ่งเป็น
พาหะนาโรค
-เพื่อป้องกันและควบคุม
โรคระบาดที่มีแมลงเป็น
พาหะในพื้นที่แขวง
เม็งราย

มีเครื่องพ่นยาชนิดพ่นละออง 1,200,000
(ULV) ขนาดใหญ่ ติดตั้งบน
รถยนต์ ชนิด 2 สูบ 4
จังหวะ จานวน 1 เครื่อง

-

-

-

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน

รวม

16 โครงการ

-

429,400

34,200

-

-

2561
(บาท)
-

4,174,000 3,479,000 827,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานรักษา
ความสะอาด
แขวงนครพิงค์

-งานรักษา
ความสะอาด
แขวงกาวิละ

งานรักษา
ความสะอาด
แขวงเม็งราย

-

-3/386รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลนครเชียงใหม่
ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตสานึกด้านศิลปวัฒนธรรม
3.6 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
2564
2565
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
จะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 จัดงานวันลานนา -เพื่อเทิดพระเกียรติ
จัดงานวันลานนาพฤกษาชาติ 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 -จานวน
-ทุกภาคส่วน
พฤกษาชาติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ภายในงานประกอบด้วย
หน่วยงาน/ ร่วมกันแสดง
พระบรมราชินีนาถ พระ -การประกวดกล้วยไม้
องค์กรเข้า ความ จงรักภักดี
บรมราชชนนีพันปีหลวง
-การประกวดไม้ดอก
ร่วมกิจกรรม ต่อสถาบัน
-เพื่อเผยแพร่ผลิตผลและ
ไม้ประดับ
-ร้อยละความ พระมหากษัตริย์
ผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร -การแสดงนิทรรศการจาก
พึงพอใจของ โดยการจัด
-เพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้าน
ภาครัฐและเอกชน
ประชาชน
กิจกรรมงานวัน
การท่องเที่ยวของจังหวัด -การจาหน่ายสินค้าเกษตร
ต่อการดาเนิน ลานนาพฤกษา ชาติ
เชียงใหม่
และผลิตภัณฑ์ชุมชน
โครงการ
-ประชาชนและ
นักท่องเที่ยวมีมา
เยือนจังหวัด
เชียงใหม่เกิด
ความประทับใจ
และเป็นการสร้าง
บรรยากาศการ
ท่องเที่ยวของ
จังหวัดเชียงใหม่

แบบ ผ.02

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานตกแต่งเมือง
และพื้นที่สาธารณะ
ฝ่ายสวนสาธารณะ
ส่วนการโยธา
สานักการช่าง

แบบ ผ.02

-3/387ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

2

จัดงานมหกรรม
ไม้ดอกไม้ประดับ

เพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้าน
การท่องเที่ยวของจังหวัด
เชียงใหม่

รวม

2 โครงการ

-

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้
ประดับ

-

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
2561
2562
2563
2564
2565
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการ
ดาเนิน
โครงการ

4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000

-

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนและ
นักท่องเที่ยวที่มา
เยือนจังหวัด
เชียงใหม่เกิด
ความประทับใจ
และเป็นการสร้าง
บรรยากาศการ
ท่องเที่ยวของ
จังหวัดเชียงใหม่
-

งานตกแต่งเมือง
และพื้นที่สาธารณะ
ฝ่ายสวนสาธารณะ
ส่วนการโยธา
สานักการช่าง

-

-3/388รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลนครเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ที่ 3 การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพคงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตสานึกด้านศิลปวัฒนธรรม
3.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน
งบประมาณ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 แข่งขันกีฬา
เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน
จัดแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน อาทิ
500,000
เยาวชนและ
และประชาชนในแขวง
-วิ่งกระสอบ
ประชาชนในเขต เม็งรายได้ใช้เวลาว่างให้
-ปิดตาตีหม้อ
แขวงเม็งราย
เกิดประโยชน์ด้วยการออก -ชักคะเย่อ
กาลังกายและเป็นการ
-วิ่งสามขา
สร้างความสามัคคีภายใน -ขี่ม้าส่งเมือง
ชุมชนแขวงเม็งราย
-ขี่ไม้โกงกาง
-เตะปี๊บ
-ขวางสาก
2 วันเด็กแห่งชาติ
เพื่อจัดกิจกรรมวันเด็ก
จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
300,000
แห่งชาติซึ่งเป็นการเปิด
แขวงเม็งราย
โอกาสให้เด็กและเยาวชน
ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
อย่างมีความสุข

แบบ ผ.02

2564
(บาท)
500,000

2565
(บาท)
500,000

300,000

300,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

เยาวชนและ
ประชาชนใน
ได้ใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ด้วย
การออกกาลังกาย
และเป็นการสร้าง
ความสามัคคี
ภายในชุมชน
แขวงเม็งราย
ร้อยละความ เด็กและเยาวชน
พึงพอใจของ ได้รับความรู้ความ
ผู้เข้าร่วม
บันเทิง และความ
กิจกรรม
สนุกสนานจาก
การจัดกิจกรรม
วันเด็ก

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานสวัสดิการ
สังคม
แขวงเม็งราย

งานสวัสดิการ
สังคม
แขวงเม็งราย

แบบ ผ. 02

-3/3892561
(บาท)
100,000

2562
(บาท)
100,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
100,000

-จัดประชุมเพื่อรับฟังปัญหา
ความเดือดร้อนของชุมชน
แขวงกาวิละ
-จัดอบรมคณะกรรมการ
ชุมชนแขวงกาวิละ
-สารวจและจัดทาข้อมูล
ชุมชนแขวงกาวิละ

100,000

100,000

100,000

100,000

-จัดประชุมองค์กรต่างๆ
ภายในชุมชนแขวงเม็งราย
จานวนประมาณ 100 คน
-จัดอบรมและทัศนศึกษา
ดูงานผู้นา/สมาชิกชุมชน
แขวงเม็งราย จานวน
ประมาณ 150 คน

300,000

300,000

300,000

300,000

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

3

พัฒนาการมีส่วน
ร่วมและการพึ่งพา
ตนเองขององค์กร
ชุมชนในแขวง
นครพิงค์

เพื่อส่งเสริมการสร้าง
ความเข้าใจ ประสานงาน
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกัน รวมทั้งพัฒนา
ความรู้ความเข้าใจของ
ประชาชนในการเข้ามามี
ส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่น

-จัดประชุมองค์กรต่างๆ
ภายในชุมชนแขวงนครพิงค์
จานวนประมาณ 90 คน
-จัดอบรมคณะกรรมการ
ชุมชนแขวงนครพิงค์ และ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวม
จานวนประมาณ 120 คน
-สารวจและจัดทาข้อมูล
ชุมชนแขวงนครพิงค์

4

พัฒนาการมีส่วน
ร่วมและการพึ่งพา
ตนเองขององค์กร
ชุมชนในแขวง
กาวิละ

เพื่อส่งเสริมการสร้าง
ความเข้าใจ ประสานงาน
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกัน รวมทั้งพัฒนา
ความรู้ความเข้าใจของ
ประชาชนในการเข้ามามี
ส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่น

5

พัฒนาการมีส่วน
ร่วมและการพึ่งพา
ตนเองขององค์กร
ชุมชนในแขวง
เม็งราย

เพื่อส่งเสริมการสร้าง
ความเข้าใจ ประสานงาน
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกัน รวมทั้งพัฒนา
ความรู้ความเข้าใจของ
ประชาชนในการเข้ามามี
ส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่น

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

-จานวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
-ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

ประชาชนใน
ชุมชนมีส่วนร่วม
ในการแก้ไข
ปัญหาและพัฒนา
ชุมชนให้เข้มแข็ง

งานสวัสดิการ
สังคม
แขวงนครพิงค์

100,000

-จานวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
-ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

ประชาชนใน
ชุมชนมีส่วนร่วม
ในการแก้ไข
ปัญหาและพัฒนา
ชุมชนให้เข้มแข็ง

งานสวัสดิการ
สังคม
แขวงกาวิละ

300,000

-จานวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
-ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

ประชาชนใน
ชุมชนมีส่วนร่วม
ในการแก้ไข
ปัญหาและพัฒนา
ชุมชนให้เข้มแข็ง

งานสวัสดิการ
สังคม
แขวงเม็งราย

2564
(บาท)
100,000

2565
(บาท)
100,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. 02

-3/390ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

6

พัฒนาการมีส่วน
ร่วมและการพึ่งพา
ตนเองขององค์กร
ชุมชนในแขวง
ศรีวิชัย

เพื่อส่งเสริมการสร้าง
ความเข้าใจ ประสานงาน
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกัน รวมทั้งพัฒนา
ความรู้ความเข้าใจของ
ประชาชนในการเข้ามามี
ส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่น

7

พัฒนาองค์กร
ชุมชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
100,000

2562
(บาท)
100,000

-จัดประชุมองค์กรต่างๆ
ภายในชุมชนแขวงศรีวิชัย
ประกอบด้วยคณะกรรมการ
ชุมชน/ตัวแทนองค์กรต่างๆ
ภายในชุมชนและจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง จานวนประมาณ
100 คน
-จัดอบรมองค์กรชุมชน
แขวงศรีวิชัย ประกอบด้วย
คณะกรรมการชุมชน สมาชิก
ชุมชนแขวงศรีวิชัย และ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวม
จานวนประมาณ 100 คน
-สารวจและจัดทาข้อมูล
ชุมชนแขวงศรีวิชัย
-เพื่อพัฒนาและเสริมสร้าง จัดการอบรม สัมมนา แก่
5,050,000 5,050,000
ความเข้มแข็งให้กับองค์กร คณะกรรมการชุมชนในเขต
ชุมชนในการมีส่วนร่วมใน เทศบาลนครเชียงใหม่ รวม
การพัฒนาท้องถิ่น
จานวน ประมาณ 900 คน
-เพื่อเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจในบทบาท
หน้าที่ของคณะกรรมการ
ชุมชนที่ต้องประสานการ
ทางานร่วมกันอย่าง
บูรณาการ

งบประมาณ
2563
(บาท)
100,000

-

2564
(บาท)
100,000

2565
(บาท)
100,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

-จานวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
-ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

ประชาชนใน
ชุมชนมีส่วนร่วม
ในการแก้ไข
ปัญหาและพัฒนา
ชุมชนให้เข้มแข็ง

5,050,000 5,050,000 -ร้อยละของ
ผู้เข้ารับการ
อบรมมีความ
รู้ความเข้าใจ
ในบทบาท
หน้าที่ของ
ตนเอง
-ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ผู้เข้ารับการ
อบรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานสวัสดิการ
สังคม
แขวงศรีวิชัย

-องค์กรชุมชนมี
งานพัฒนาชุมชน
การพัฒนาไปสู่การ ฝ่ายพัฒนาชุมชน
เป็นชุมชนเข้มแข็ง กองสวัสดิการสังคม
และเกิดความร่วมมือ
เชิงบูรณาการ
ระหว่างองค์กร
ชุมชนกับเทศบาลฯ
-คณะกรรมการ
ชุมชนมีความรู้
ความเข้าใจใน
บทบาทหน้าที่
และประสานการ
ทางานร่วมกัน
อย่างบูรณาการ

แบบ ผ. 02

-3/391วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

8

ประชุม
ประจาเดือน
คณะกรรมการ
ชุมชนเทศบาล
นครเชียงใหม่

-เพื่อให้คณะกรรมการ
ชุมชนได้นาเสนอปัญหา
อุปสรรคในการทางาน
รวมถึงข้อความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะในการ
พัฒนาท้องถิ่น
-เพื่อให้คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล ส่วน
ราชการของเทศบาลฯ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้สื่อสาร ประชาสัมพันธ์
และชี้แจงข้อมูลข่าวสาร
ของเทศบาลฯ ไปยังชุมชน
ได้อย่างชัดเจนและถูกต้อง

จัดประชุมประธานชุมชนทุก
ชุมชน ผู้นาชุมชนที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการเทศบาล
นครเชียงใหม่ และผู้ที่เกี่ยวข้อง
รวมจานวนประมาณ 120
คน

9

เลือกตั้ง
คณะกรรมการ
ชุมชนในเขต
เทศบาลนคร
เชียงใหม่

-เพื่อให้การเลือกตั้ง
คณะกรรมการชุมชน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
-เพื่อส่งเสริมประชาชนใน
ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วม
และมีบทบาทในการ
พัฒนาแก้ไขปัญหา และ
รับผิดชอบดูแลชุมชนของ
ตนเอง

จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการ
ชุมชนในเขตเทศบาลฯ กรณี
ครบวาระตามตาแหน่ง
-ปี 2561 จานวน 1 ชุมชน
-ปี 2562 จานวน 2 ชุมชน
-ปี 2564 จานวนประมาณ
94 ชุมชน
-ปี 2565 จานวน 2 ชุมชน

2561
(บาท)
166,500

2562
(บาท)
166,500

งบประมาณ
2563
(บาท)
166,500

50,000

100,000

-

2564
(บาท)
166,500

2565
(บาท)
166,500

600,000

80,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-จานวน
ผู้เข้าร่วม
ประชุม
-ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม
ประชุม

-มีเวทีให้คณะ
กรรมการชุมชนได้
นาเสนอปัญหา
อุปสรรคในการ
ทางานรวมถึง
นาเสนอความ
คิดเห็นและข้อ
เสนอแนะในการ
พัฒนาท้องถิ่น
-การสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์
และชี้แจงข้อมูล
ข่าวสารของ
เทศบาลไปยัง
ชุมชนเป็นไปอย่าง
ชัดเจนและถูกต้อง
-การเลือกตั้ง
คณะกรรมการ
ชุมชนเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย
-ประชาชนใน
ชุมชนได้เข้ามามี
ส่วนร่วมและมี
บทบาทในการ
พัฒนาแก้ไข
ปัญหาและ
รับผิดชอบดูแล
ชุมชนของตนเอง

งานพัฒนาชุมชน
ฝ่ายพัฒนาชุมชน
กองสวัสดิการสังคม

ร้อยละของ
ประชาชนมี
ส่วนร่วมใน
การเลือกตั้ง
กรรมการ
ชุมชน

งานพัฒนาเมือง
ฝ่ายพัฒนาชุมชน
กองสวัสดิการสังคม

แบบ ผ. 02

-3/392เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

10

อบรมส่งเสริมและ
พัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชนในเขต
เทศบาลนคร
เชียงใหม่

-เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้แก่
สมาชิกวิสาหกิจชุมชน
อย่างต่อเนื่อง
-เพื่อกระตุ้นให้เกิดการ
ส่งเสริมและพัฒนา
วิสาหกิจชุมชนในลักษณะ
บูรณาการ

จัดอบรมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
จานวน 4 กลุ่ม, กลุ่ม
OTOP, ผู้บริหารเทศบาล
นครเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้อง รวมจานวน
ประมาณ 150 คน

11

อบรมกลุ่ม
พัฒนาสตรี
ชุมชนในเขต
เทศบาลนคร
เชียงใหม่

-เพื่อส่งเสริมให้สตรีได้มี
โอกาสในการพัฒนา
ตนเอง ครอบครัว และ
ชุมชนในทุกระดับ
-เพื่อส่งเสริมให้สตรีได้
พัฒนาศักยภาพความเป็น
ผู้นาในองค์กรสตรีหรือ
องค์กรอื่นๆ
-เพื่อส่งเสริมให้สตรีได้มี
ช่องทางประสาน
ประโยชน์ร่วมกันทั้งใน
ระดับชุมชนและระหว่าง
ชุมชน

-อบรมสมาชิกสตรีในชุมชน
แขวงกาวิละ รวมจานวน
ประมาณ 420 คน
-อบรมสมาชิกสตรีในชุมชน
แขวงเม็งราย รวมจานวน
ประมาณ 450 คน
-อบรมสมาชิกสตรีในชุมชน
แขวงนครพิงค์ รวมจานวน
ประมาณ 315 คน
-อบรมสมาชิกสตรีในชุมชน
แขวงศรีวิชัย รวมจานวน
ประมาณ 255 คน

2561
(บาท)
140,000

2562
(บาท)
140,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
140,000

767,000

767,000

-

2564
(บาท)
140,000

2565
(บาท)
140,000

767,000

767,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละของ
ผู้เข้ารับการ
อบรมนาความ
รู้ความไป
ประยุกต์ใช้
ในการพัฒนา
กิจการ

ทาให้สมาชิก
วิสาหกิจชุมชนได้
ผ่านเวทีกระบวน
การเรียนรู้และ
สามารถนาความรู้
ทักษะที่ได้รับไป
ปรับใช้ในการ
พัฒนากิจการ
วิสาหกิจชุมชน
-ทาให้กลุ่มสตรีได้
พัฒนาศักยภาพ
ของตนเองให้
สามารถเป็นเป็น
ผู้นาในองค์กรสตรี
หรือองค์กรอื่นๆ
-ทาให้กลุ่มสตรีมี
การประสาน
ประโยชน์ร่วมกัน
ทั้งในระดับชุมชน
และระหว่าง
ชุมชน

งานพัฒนาชุมชน
ฝ่ายพัฒนาชุมชน
กองสวัสดิการสังคม

-ร้อยละของ
ผู้เข้ารับการ
อบรมมีความ
รู้ความเข้าใจ
ในบทบาท
หน้าที่ของ
สตรี
-ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ผู้เข้ารับการ
อบรม

งานพัฒนาชุมชน
ฝ่ายพัฒนาชุมชน
กองสวัสดิการสังคม

แบบ ผ. 02

-3/393วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

12

ศูนย์สร้างสุข
ผู้สูงอายุ
แขวงเม็งราย

-เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้
ทากิจกรรมซึ่งจะเป็นการ
ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ และส่งผลให้
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
ดีขึ้น
-เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุใน
เขตแขวงเม็งรายได้
ตระหนักถึงคุณค่าใน
ตนเอง

13

พัฒนาอาชีพ
และธุรกิจชุมชน
แขวงเม็งราย

-เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
จัดฝึกอบรมอาชีพให้กับ
การประกอบอาชีพให้แก่ ประชาชนในชุมชนแขวง
ประชาชนในแขวงเม็งราย เม็งราย
-เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
ทักษะ ความรู้ ในการ
ประกอบอาชีพให้แก่
ประชาชนในชุมชน
-เพื่อสร้างทางเลือกในการ
ประกอบอาชีพให้กับ
ประชาชนในชุมชน

-ผู้สูงอายุจากชุมชนต่างๆ ใน
แขวงเม็งราย จานวน
ประมาณ 150 คน
-ผู้สูงอายุในแขวงเม็งรายได้มี
การรวมกลุ่มดาเนินกิจกรรม
ภายในแขวงเม็งราย

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
600,000

200,000

200,000

200,000

2564
(บาท)
600,000

2565
(บาท)
600,000

200,000

200,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ผู้สูงอายุที่
เข้าร่วม
โครงการ

-ผู้สูงอายุได้มีการ งานสวัสดิการ
ทากิจกรรมร่วมกัน สังคม
ซึ่งเป็นการใช้เวลา แขวงเม็งราย
ว่างให้เกิดประโยชน์
-คุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุดีขึ้น
-คนในสังคมได้
ตระหนักถึง
ผู้สูงอายุในฐานะ
บุคคลที่มีประโยชน์
ต่อสังคม

-จานวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
-ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

ประชาชนมี
ทางเลือกในการ
ประกอบอาชีพ
เพื่อเพิ่มรายได้
ให้กับตนเอง
และครอบครัว

งานสวัสดิการ
สังคม
แขวงเม็งราย

แบบ ผ. 02

-3/394ที่

โครงการ

14

ส่งเสริมอาชีพ
และธุรกิจชุมชน
แขวงกาวิละ

15

ส่งเสริมอาชีพ
องค์กรชุมชน
แขวงนครพิงค์

16

ส่งเสริมอาชีพ
องค์กรชุมชน
แขวงศรีวิชัย

วัตถุประสงค์
-เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
มีความรู้ ทักษะ และเกิด
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ในการประกอบอาชีพเพื่อ
เพิ่มรายได้ให้กับตนเอง
และครอบครัว
-เพื่อสร้างทางเลือกในการ
ประกอบอาชีพที่เหมาะสม
ให้กับประชาชนในชุมชน
-เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
มีความรู้ ทักษะ และเกิด
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ในการประกอบอาชีพเพื่อ
เพิ่มรายได้ให้กับตนเอง
และครอบครัว
-เพื่อสร้างทางเลือกในการ
ประกอบอาชีพที่เหมาะสม
ให้กับประชาชนในชุมชน
-เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
มีความรู้ ทักษะ และเกิด
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ในการประกอบอาชีพเพื่อ
เพิ่มรายได้ให้กับตนเอง
และครอบครัว
-เพื่อสร้างทางเลือกในการ
ประกอบอาชีพที่เหมาะสม
ให้กับประชาชนในชุมชน

2561
(บาท)
70,000

2562
(บาท)
70,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
70,000

จัดฝึกอบรมอาชีพให้กับ
ประชาชนในชุมชนแขวง
นครพิงค์ และเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง รวมจานวน
ประมาณ 120 คน

70,000

70,000

70,000

70,000

จัดฝึกอบรมอาชีพให้กับ
ประชาชนในชุมชนแขวง
ศรีวิชัย และเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง รวมจานวน
ประมาณ 100 คน

50,000

50,000

50,000

50,000

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดฝึกอบรมอาชีพให้กับ
ประชาชนในชุมชนแขวง
กาวิละ และเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง รวมจานวน
ประมาณ 130 คน

2564
(บาท)
70,000

2565
(บาท)
70,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-จานวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
-ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

ประชาชนมี
ทางเลือกในการ
ประกอบอาชีพ
เพื่อเพิ่มรายได้
ให้กับตนเอง
และครอบครัว

งานสวัสดิการ
สังคม
แขวงกาวิละ

70,000

-จานวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
-ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

ประชาชนมี
ทางเลือกในการ
ประกอบอาชีพ
เพื่อเพิ่มรายได้
ให้กับตนเอง
และครอบครัว

งานสวัสดิการ
สังคม
แขวงนครพิงค์

50,000

-จานวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
-ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

ประชาชนมี
ทางเลือกในการ
ประกอบอาชีพ
เพื่อเพิ่มรายได้
ให้กับตนเอง
และครอบครัว

งานสวัสดิการ
สังคม
แขวงศรีวิชัย

แบบ ผ. 02

-3/395ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

17

ส่งเสริมการจัดทา
บัญชีครัวเรือน
ให้แก่ประชาชน
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
จังหวัดเชียงใหม่

18

เสริมสร้าง
ความสัมพันธ์
ภายในชุมชน
แขวงกาวิละ

19

เสริมสร้าง
ความสัมพันธ์
ภายในชุมชน
แขวงนครพิงค์

20

เสริมสร้าง
ความสัมพันธ์
ภายในชุมชน
แขวงศรีวิชัย

-เพื่อส่งเสริมการจัดทา
บัญชีครัวเรือนให้แก่
ประชาชนในเขตเทศบาลฯ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงจังหวัดเชียงใหม่
-เพื่อให้ประชาชน
สามารถวางแผนการใช้
จ่ายในครัวเรือนของตน
ทาให้เกิดเงินออมและ
สามารถแก้ไขปัญหา
หนี้สินในครัวเรือนได้
เพื่อจัดกิจกรรมในการ
เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่
ดีและสร้างความสามัคคี
ของประชาชนในชุมชน
แขวงกาวิละให้แน่นแฟ้น
ขึ้น
เพื่อจัดกิจกรรมในการ
เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่
ดีและสร้างความสามัคคี
ของประชาชนในชุมชน
แขวงนครพิงค์ให้แน่นแฟ้น
ขึ้น
เพื่อจัดกิจกรรมในการ
เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่
ดีและสร้างความสามัคคี
ของประชาชนในชุมชน
แขวงศรีวิชัยให้แน่นแฟ้น
ขึ้น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ประชาชนในเขตเทศบาล
นครเชียงใหม่มีการจัดทา
บัญชีครัวเรือนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 30 ของจานวน
ครัวเรือนในเขตเทศบาลนคร
เชียงใหม่

2561
(บาท)
-

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
3,482,200
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละของ
ประชาชน
ในเขต
เทศบาลฯ
มีการจัด
ทาปัญชี
ครัวเรือน

ประชาชนในเขต งานพัฒนาชุมชน
เทศบาลฯ เกิด
ฝ่ายพัฒนาชุมชน
การพัฒนาตาม
กองสวัสดิการสังคม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
และสามารถ
พึ่งพาตนเองได้
อย่างยั่งยืน
ตลอดไป
ประชาชนใน
ชุมชนแขวง
กาวิละมีความ
สัมพันธ์อันดีและมี
ความรู้รักสามัคคี
ภายในชุมชน
ประชาชนใน
ชุมชนแขวง
นครพิงค์มีความ
สัมพันธ์อันดีและมี
ความรู้รักสามัคคี
ภายในชุมชน
ประชาชนใน
ชุมชนแขวง
นครพิงค์มีความ
สัมพันธ์อันดีและมี
ความรู้รักสามัคคี
ภายในชุมชน

ผู้นาชุมชนและสมาชิกชุมชน
ในแขวงกาวิละมีการดาเนิน
กิจกรรมเพื่อสร้างความ
สัมพันธ์ภายในชุมชน

-

-

100,000

100,000

100,000

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

ผู้นาชุมชนและสมาชิกชุมชน
ในแขวงนครพิงค์มีการ
ดาเนินกิจกรรมเพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ภายในชุมชน

-

-

100,000

100,000

100,000

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

ผู้นาชุมชนและสมาชิกชุมชน
ในแขวงศรีวิชัยมีการดาเนิน
กิจกรรมเพื่อสร้างความ
สัมพันธ์ภายในชุมชน

-

-

100,000

100,000

100,000

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

งานสวัสดิการ
สังคม
แขวงกาวิละ

งานสวัสดิการ
สังคม
แขวงนครพิงค์

งานสวัสดิการ
สังคม
แขวงศรีวิชัย

แบบ ผ. 02

-3/396เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

21

การดาเนินการ
ตามภารกิจถ่าย
โอนศูนย์บริการ
และถ่ายทอด
เทคโนโลยี
การเกษตรประจา
เทศบาลนคร
เชียงใหม่

เพื่อส่งเสริมการดาเนิน
การตามภารกิจถ่ายโอน
ศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจาเทศบาลนคร
เชียงใหม่

-จัดประชุมคณะกรรมการ
ศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยี การเกษตร
จานวน 30 คน อย่างน้อย 2
ครั้ง/ปี
-จัดอบรมเกษตรกรและ
ผู้สนใจ จานวนประมาณ
20 คน

22

ฝึกอบรมหลักสูตร
เทคนิคผู้ประกาศ
ข่าวเสียงตามสาย
มืออาชีพ

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจที่
ถูกต้องในการใช้เสียง
ภาษาไทย และเกิดทักษะ
ด้านการพูด การประกาศ
เสียงตามสาย ตลอดจน
พูดในที่สาธารณะได้อย่าง
ถูกต้องและเป็นมืออาชีพ

23

ฝึกอบรม
อาสาสมัคร
จัดเก็บข้อมูล
พื้นฐาน

เพื่อให้อาสาสมัครจัดเก็บ
ข้อมูลพื้นฐานของชุมชนมี
ความรู้ ความเข้าใจ และ
สามารถจัดเก็บข้อมูล
พื้นฐานได้อย่างครบถ้วน
ถูกต้อง

-จัดอบรมประธานชุมชนหรือ
ผู้ที่ได้รับมอบหมายในการ
ประกาศเสียงตามสายใน
ชุมชนทั้ง 97 ชุมชนๆ ละ 3
คน รวมทั้งสิ้น291 คน
-ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้
ความเข้าใจในเรื่องการ
ประกาศข่าวเสียงตามสาย
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
ฝึกอบรมอาสาสมัครจัดเก็บ
ข้อมูลพื้นฐานจากทุกชุมชน
ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
จานวนประมาณ 410 คน

2561
(บาท)
20,000

2562
(บาท)
20,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
20,000

-

-

-

287,000

-

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

2564
(บาท)
20,000

2565
(บาท)
20,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-จานวนครั้ง
ที่มีการจัด
ประชุม
-ร้อยละขอผู้
เข้ารับการ
อบรมมีความ
รู้ความเข้าใจ

ร้อยละของผู้
เข้ารับการ
อบรมมีความ
รู้ความเข้าใจ
ในเรื่องการ
ประกาศข่าว
เสียงตามสาย

-คณะกรรมการ
ศูนย์ฯ มีการ
ประสานงาน
การถ่ายทอด
เทคโนโลยี
การเกษตร
-การดาเนินการ
ตามภารกิจถ่าย
โอนมีระสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น
ผู้เข้ารับการอบรม
สามารถประกาศ
เสียงตามสาย
ตลอดจนพูดในที่
สาธารณะได้อย่าง
ถูกต้องและเป็น
มืออาชีพ

ร้อยละของผู้
เข้ารับการ
อบรมมี
ความรู้
ความเข้าใจ
ในแบบจัด
เก็บข้อมูล
พื้นฐาน

อาสาสมัครจัดเก็บ งานพัฒนาชุมชน
ข้อมูลพื้นฐานของ ฝ่ายพัฒนาชุมชน
ชุมชนมีความรู้
กองสวัสดิการสังคม
ความเข้าใจ และ
สามารถจัดเก็บ
ข้อมูลพื้นฐานได้
อย่างครบถ้วน
ถูกต้อง

งานสวัสดิการ
สังคม
แขวงนครพิงค์

งานพัฒนาเมือง
ฝ่ายพัฒนาชุมชน
กองสวัสดิการสังคม

แบบ ผ. 02

-3/397เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

24

สารวจ จัดเก็บ
ข้อมูลพื้นฐานและ
บันทึกข้อมูลเข้าสู่
โปรแกรม

-เพื่อสารวจและจัดเก็บ
ข้อมูลของชุมชนในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง
การปกครอง วัฒนธรรม
และประเพณีท้องถิ่น
-เพื่อนาข้อมูลพื้นฐานที่ได้
จากการจัดเก็บมาใช้
ประกอบการวางแผนใน
การพัฒนาชุมชน

สารวจและจัดเก็บข้อมูล
พื้นฐาน จากชุมชนภายใน
เขตเทศบาลนครเชียงใหม่
จานวนประมาณ 20,000
ครัวเรือน พร้อมบันทึกและ
ประมวลผลในโปรแกรม

25

จ้างเหมาซ่อม
บารุงระบบเครื่อง
เสียงตามสายของ
ชุมชน

-เพื่อดูแลบารุงรักษา
ซ่อมแซมเสียงตามสายที่
ชารุดไม่สามารถใช้งานได้
ของชุมชนในเขตเทศบาล
นครเชียงใหม่
-เพื่อให้การประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารของ
เทศบาลฯ ไปยังชุมชน
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

จ้างเหมาซ่อมแซมและบารุง
รักษาระบบเสียงตามสาย
ภายในชุมชนเขตเทศบาล
นครเชียงใหม่

2561
(บาท)
470,500

2562
(บาท)
470,500

งบประมาณ
2563
(บาท)
470,500

588,000

588,000

588,000

2564
(บาท)
470,500

2565
(บาท)
470,500

588,000

588,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละความ
สาเร็จของ
การจัดเก็บ
ข้อมูลพื้นฐาน
และบันทึก
ข้อมูลได้
ครบถ้วน

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

เทศบาลฯ มีข้อมูล
ของชุมชนทั้งใน
ด้านเศรษฐกิจ
สังคม การเมือง
การปกครอง
วัฒนธรรม และ
ประเพณีท้องถิ่น
สาหรับใช้
ประกอบในการ
วางแผนการ
พัฒนาชุมชน
-ร้อยละของ -เสียงตามสายทุก
ชุมชนในเขต ชุมชนในเขต
เทศบาลฯ
เทศบาลนคร
ที่มีระบบ
เชียงใหม่สามารถ
เสียงตาม
ใช้งานได้อย่างมี
สายอยู่ใน
ประสิทธิภาพ
สภาพพร้อม -การประชาสัมพันธ์
ใช้งาน
ข้อมูลข่าวสาร
-ร้อยละความ ของเทศบาล
พึงพอใจของ เป็นไปอย่างมี
ประชาชน
ประสิทธิภาพ
ต่อการดาเนิน
โครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานพัฒนาชุมชน
ฝ่ายพัฒนาชุมชน
กองสวัสดิการสังคม

งานพัฒนาเมือง
ฝ่ายพัฒนาชุมชน
กองสวัสดิการสังคม

แบบ ผ. 02

-3/398ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

26

จัดซื้ออุปกรณ์
เครื่องเสียงตาม
สายพร้อมติดตั้ง
เพื่อทดแทน
ของเดิมที่ชารุด

-เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์เสียง
ตามสายใหม่ทดแทน
อุปกรณ์เดิมที่ชารุดภายใน
ชุมชนเขตเทศบาลนคร
เชียงใหม่
-เพื่อให้การประสานงาน
ภายในชุมชนเกิดความ
คล่องตัว
-เพื่อสนับสนุนให้
ประชาชนได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสาร และเป็น
การเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจอันดีระหว่าง
หน่วยงานราชการ ผู้นา
ชุมชน และประชาชนใน
ชุมชนอย่างทั่วถึง

27

ซ่อมแซมอาคาร
ศาลาชุมชน
ทิพย์เนตร

เพื่อซ่อมแซมอาคารศาลา ซ่อมแซมอาคารศาลาชุมชน
ชุมชนทิพย์เนตรที่ชารุดให้ ทิพย์เนตร
อยู่ในสภาพที่ดีและพร้อม จานวน 1 หลัง
ที่จะจัดกิจกรรมต่างๆ

2561
(บาท)
1,879,200

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

200,000

-

-

มีอุปกรณ์เสียงตามสาย
สาหรับติดตั้งทดแทนอุปกรณ์
เดิมที่ชารุดภายในชุมชนเขต
เทศบาลนครเชียงใหม่
ประกอบด้วย
-เครื่องขยายเสียงขนาดไม่
(945,000)
น้อยกว่า ๑,๐๐๐ วัตต์
พร้อมแมทชิ่งไลน์ทรานส์
ฟอเมอร์ จานวน 45 ชุด ๆ
ละ 21,000 บาท
-ลาโพงกรวยโลหะ(ฮอร์น)
(877,800)
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒๐
นิ้ว พร้อมยูนิต ๑๐๐ วัตต์
และ แมทชิ่งไลน์ จานวน
418 ชุดๆ ละ 2,100 บาท
-เครื่องเล่นดีวีดี จานวน 47 (56,400)
เครื่องๆ ละ 1,200 บาท

2564
(บาท)
-

-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
-จานวน
ชุมชนที่ยื่น
คาร้องขอ
แก้ไขปัญหา
เสียงตาม
สายได้รับ
การแก้ไข
ครบทุก
ชุมชน
-ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการดาเนิน
โครงการ

-

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

-ทาให้มีอุปกรณ์
เสียงตามสายใหม่
ทดแทนอุปกรณ์
เดิมที่ชารุดภายใน
ชุมชนเขตเทศบาล
ฯ –ทาให้ให้การ
ประสานงาน
ภายในชุมชนเกิด
ความคล่องตัว
-ทาให้ประชาชน
ได้รับทราบข้อมูล
ข่าวสาร และเป็น
การเสริมสร้าง
ความรู้ ความ
เข้าใจอันดี
ระหว่างหน่วยงาน
ราชการ ผู้นา
ชุมชน และ
ประชาชนใน
ชุมชนอย่างทั่วถึง
ร้อยละความ อาคารศาลาชุมชน
พึงพอใจของ ทิพย์เนตรได้รับ
ประชาชน
การซ่อมแซมให้
ต่อการดาเนิน อยู่ในสภาพที่ดี
โครงการ
และทาให้การจัด
กิจกรรมต่างๆ
ของชุมชนเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานพัฒนาเมือง
ฝ่ายพัฒนาชุมชน
กองสวัสดิการสังคม

งานพัฒนาเมือง
ฝ่ายพัฒนาชุมชน
กองสวัสดิการสังคม

แบบ ผ. 02

-3/399ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

28

ก่อสร้างลาน
อเนกประสงค์
ภายในแขวง
ศรีวิชัย

เพื่อก่อสร้างลาน
อเนกประสงค์สาหรับ
ให้ประชาชนได้ทา
กิจกรรมร่วมกัน

29

ตรวจเยี่ยมชุมชน
ตามนโยบายการ
บริหารราชการ
เชิงรุกภายใต้การ
มีส่วนร่วมของ
ประชาชนเชิง
บูรณาการ

รวม

29 โครงการ

-เพื่อจัดกิจกรรมลงพื้นที่
ชุมชนสาหรับรับทราบ
ปัญหาความต้องการและ
แนวทางการแก้ไขปัญหา
จากประชาชนในชุมชน
โดยตรง
-เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการแก้ไข
ปัญหาและพัฒนาชุมชน
-เพื่อให้ชุมชนได้มีการ
วางแผนและพัฒนาชุมชน
ของตนอย่างเป็นระบบ
และพัฒนาการไปสู่ชุมชน
เข้มแข็งอย่างยั่งยืน
-

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ก่อสร้างลานอเนกประสงค์
แบบพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดไม่น้อยกว่า 262.50
ตร.ม. ตามแบบแปลน
เทศบาลนครเชียงใหม่
คณะผู้บริหารเทศบาลและ
ผู้แทนภายในส่วนราชการ
ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชน
ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่

-

2561
(บาท)
202,000

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-

-

-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

-

-

10,723,200 11,974,200 4,275,000 10,979,000 10,172,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการดาเนิน
โครงการ
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ชุมชนต่อผล
การดาเนินการ
แก้ไขปัญหา
และความ
ต้องการของ
เทศบาลฯ

-

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

มีลานอเนกประสงค์ งานสวัสดิการ
สาหรับให้
สังคม
ประชาชนได้ทา
แขวงศรีวิชัย
กิจกรรมร่วมกัน
-สามารถแก้ไข
ปัญหาและทราบ
ถึงความต้องการ
ของประชาชนใน
ชุมชน
-ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการแก้ไข
ปัญหาและการ
พัฒนาชุมชน
-ชุมชนสามารถ
วางแผนพัฒนา
ชุมชนของตนได้
อย่างเป็นระบบ

งานพัฒนาเมือง
ฝ่ายพัฒนาชุมชน
กองสวัสดิการสังคม

-

-

แบบ ผ.02

-3/400รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลนครเชียงใหม่
ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตสานึกด้านศิลปวัฒนธรรม
3.8 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ
งบประมาณ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
2564
2565
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 เทศกาลไชน่า
-เพื่ออนุรักษ์ส่งเสริม
ก้าหนดจัดกิจกรรม 3 วัน
1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละความ
ทาวน์เมือง
ประเพณีวัฒนธรรมของ
โดยมีรูปแบบกิจกรรม ดังนี้.พึงพอใจของ
เชียงใหม่
คนไทยเชื้อสายจีนและ
- จัดให้มีเวทีการแสดง
นักท่องเที่ยว
แสดงถึงความเป็นน้้าหนึ่ง ศิลปวัฒนธรรมจีน
ที่เข้าร่วม
ใจเดียวกัน
-จัดบูธจ้าหน่ายอาหารและ
กิจกรรม
-เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ซุ้มนิทรรศการต่างๆ
กระตุ้นเศรษฐกิจ เพิ่มรายได้
ให้แก่ท้องถิ่น
2 เชียงใหม่เคาท์
-เพื่อจัดกิจกรรมเพื่อความ -จัดกิจกรรม โดยแบ่งรูปแบบ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละความ
ดาวน์
บันเทิงที่แปลกใหม่ และ กิจกรรม ดังนี้
พึงพอใจของ
(เทศกาลส่งท้ายปี สอดแทรกกิจกรรมที่เป็น
-จัดกิจกรรมออกร้าน
นักท่องเทีย่ ว
เก่า ต้อนรับปี
ประโยชน์ต่อสังคม
จ้าหน่ายอาหารและสินค้า
ที่เข้าร่วม
ใหม่)
-เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี หัตถกรรมจากร้านต่างๆ
กิจกรรม
แก่เมืองเชียงใหม่ ในฐานะ -จัดเวทีการแสดง
เมืองแห่งการท่องเที่ยว
ศิลปวัฒนธรรมล้านนา การ
-เพื่อยกระดับให้เมือง
แสดงดนตรีจากศิลปินนักร้อง
เชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยว ที่มีชื่อเสียง
ระดับสากลมากขึ้น
-เพื่อเป็นการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัด
เชียงใหม่

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-ประชาชนชาว
ไทยเชื้อสายจีนได้
อนุรักษ์และสืบ
ทอดเทศกาล
ตรุษจีนอย่าง
ยิ่งใหญ่

-งานพัฒนาและ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว
-ฝุายอ้านวยการ
ส้านักปลัด
เทศบาล

-มีกิจกรรมสร้าง
ความสนุกสนาน
ท้ากิจกรรม
ร่วมกันเนื่องใน
โอกาสวันขึ้นปี
ใหม่
-สามารถยกระดับ
ให้เมืองเชียงใหม่
เป็นเมือง
ท่องเที่ยวระดับ
สากลมากขึ้น

-งานพัฒนาและ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว
-ฝุายอ้านวยการ
ส้านักปลัด
เทศบาล

แบบ ผ.02

-3/401เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

3

จัดท้าคู่มือสื่อ
ประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยวใน
เขตเทศบาลนคร
เชียงใหม่ และ
จังหวัดเชียงใหม่

เพื่อเผยแพร่สถานที่
ท่องเที่ยวในเขตเทศบาล
นครเชียงใหม่และจังหวัด
เชียงใหม่ให้แก่
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย
และชาวต่างประเทศที่เข้า
มาท่องเที่ยวในจังหวัด
เชียงใหม่

จัดพิมพ์คู่มือประชาสัมพันธ์
สถานที่ท่องเที่ยว ดังนี้ .1. แผนที่สถานที่ท่องเที่ยวใน
เขตเทศบาลฯ (ภาษา ไทยอังกฤษ)
2. คู่มือสถานที่ท่องเที่ยว
จังหวัดเชียงใหม่ (ภาษา
ไทย-อังกฤษ)
3. คู่มือสถานที่ท่องเที่ยวใน
เขตเทศบาลฯ 3 ภาษา
(ไทย-อังกฤษ-จีน)

4

ประชาสัมพันธ์
ปั่นจักรยาน
แอ่วเมืองเก่า

-เพื่อเผยแพร่ข่าวสารการ
ท่องเที่ยว และสถานที่
ท่องเที่ยวในเขตเทศบาล
ให้แก่นักท่องเที่ยว

1. จัดพิมพ์คู่มือ
ประชาสัมพันธ์สถานที่
ท่องเที่ยว ดังนี้
-เส้นทางปั่นจักรยานในเขต
เทศบาลฯ ๓ ภาษา คือ ไทย
อังกฤษ จีน
-คู่มือท่องเที่ยวในเขตเมือง
เก่า ๓ ภาษา คือ ไทย
อังกฤษ จีน
2. จัดกิจกรรมเพื่อ
ประชาสัมพันธ์โครงการปั่น
จักรยานแอ่วเมืองเก่า

2561
(บาท)
100,000

2562
(บาท)
100,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
300,000

100,000

100,000

-

2564
(บาท)
300,000

2565
(บาท)
300,000

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
นักท่องเที่ยว
ที่ได้รับคู่มือ
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูล
ข่าวสาร

นักท่องเที่ยวทั้ง
ชาวไทยและชาว
ต่างประเทศที่เข้า
มาท่องเที่ยวใน
จังหวัดเชียงใหม่
ได้มีคู่มือท่องเที่ยว
ที่ถูกต้องสามารถ
เดินทางได้อย่าง
ปลอดภัย สร้าง
ความประทับใจ
และสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีต่อ
จังหวัดเชียงใหม่
-นักท่องเที่ยวได้มี
กิจกรรมท่องเที่ยว
ทางเลือกใหม่
สามารถเดินทาง
ได้อย่างปลอดภัย
สร้างความ
ประทับใจและ
สร้างภาพลักษณ์ที่
ดีต่อจังหวัด
เชียงใหม่

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
นักท่องเที่ยว
ที่ได้รับการ
เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูล
ข่าวสาร

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
-งานพัฒนาและ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว
-ฝุายอ้านวยการ
ส้านักปลัด
เทศบาล

งานพัฒนาและ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว
ส้านักปลัด
เทศบาล

แบบ ผ.02

-3/402ที่

โครงการ

5

ประชาสัมพันธ์
แอ่วเมืองเก่า

6

ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวตาม
นโยบายกระตุ้น
เศรษฐกิจ

7

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์
และแนะน้าเส้นทาง
ท่องเที่ยว สถานที่
ท่องเที่ยวในเขตเทศบาล
นครเชียงใหม่

2561
(บาท)
-

-จัดพิมพ์คู่มือประชาสัมพันธ์
สถานที่ท่องเที่ยวเส้นทางปั่น
จักรยานในเขตเทศบาลฯ 3 ภาษา
ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาษาจีน และคู่มือท่องเที่ยวในเขต
เมืองเก่า 3 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน
-จ้างเอกชนด้าเนินการจัดท้า
สื่อแอพพลิเคชั่นสถานที่
ท่องเที่ยวภายในเขตเทศบาล
ฯ 2 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ
-จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์
แอ่วเมืองเก่า
-เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการ จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
100,000
ท่องเที่ยวทางเลือกใหม่
ท่องเที่ยวที่มีนโยบายกระตุ้น
-เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ
และกระตุ้นเศรษฐกิจของ
จังหวัดเชียงใหม่

เดิน-วิ่ง วิถีล้านนา -เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
ของเทศบาลนครเชียงใหม่
ให้มีความต่อเนื่องตลอดทั้งปี
-เพื่อเป็นการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในเชิงกีฬาและ
ให้ประชาชนสนใจดูแบ
สุขภาพเล่นกีฬาออกก้าลัง
กายมากขึ้น
รวม
7 โครงการ
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
200,000

2564
(บาท)
200,000

300,000

300,000

300,000

จัดกิจกรรมการเดิน วิ่งในเขต
คูเมือง โดยมีรูปแบบ 2
ประเภท คือ
1. Fun run
2. มินิมาราธอน

-

-

-

300,000

-

2,300,000

2,500,000

2,800,000

3,100,000

ตัวชี้วัด
2565
(KPI)
(บาท)
200,000 ร้อยละความ
พึงพอใจของ
นักท่องเที่ยว
ที่ได้รับการ
เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูล
ข่าวสาร

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

นักท่องเที่ยวมี
ทางเลือกในการ
เดินทางท่องเที่ยว
ในเขตเทศบาลฯ
ได้อย่างปลอดภัย
และสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีต่อ
จังหวัดเชียงใหม่

งานพัฒนาและ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว
ฝุายอ้านวยการ
ส้านัก
ปลัดเทศบาล

-นักท่องเที่ยวได้มี
กิจกรรมท่องเที่ยว
ทางเลือกใหม่
และกระตุ้น
เศรษฐกิจของ
จังหวัดเชียงใหม่
300,000 ร้อยละความ เป็นการส่งเสริม
พึงพอใจของ การท่องเที่ยวเชิง
นักท่องเที่ยว สุขภาพและมี
ที่เข้าร่วม
กิจกรรมต่อเนื่อง
กิจกรรม
ตลอดทั้งปี

งานพัฒนาและ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว
ฝุายอ้านวยการ
ส้านัก
ปลัดเทศบาล
งานพัฒนาและ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว
ฝุายอ้านวยการ
ส้านัก
ปลัดเทศบาล

300,000 ร้อยละความ
พึงพอใจของ
นักท่องเที่ยว
ที่เข้าร่วม
กิจกรรม

3,100,000

-

-

-

แบบ ผ.02

-3/403รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลนครเชียงใหม่
ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ที่ 3 การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพคงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ที่ 4 การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปํญญาท้องถิ่น
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตสานึกด้านศิลปวัฒนธรรม
3.8 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ
งบประมาณ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
2564
2565
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 ถนนคนเดิน
-เพื่อส่งเสริมให้เกิดถนนคน จัดกิจกรรมทุกวันเสาร์ (ถนน 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000
เชียงใหม่
เดินที่ยั่งยืนในเขตจังหวัด วัวลาย) และทุกวันอาทิตย์
-ถนนคนเดินวัวลาย เชียงใหม่ ซึ่งจะช่วยให้
(ถนนราชด้าเนิน) ตั้งแต่เวลา
-ถนนคนเดิน
ประชาชนและนักท่องเที่ยว 15.00-22.00 น. ตลอด
ราชด้าเนิน
มีแหล่งกิจกรรมที่จะ
ปีงบประมาณ รวม 52
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
สัปดาห์ โดยแบ่งโครงสร้าง
คุณภาพเมืองให้ดีขึ้น
แนวคิดหลักของกิจกรรมแบ่ง
-เพื่อให้ประชาชนเข้าใจและ ออกเป็นสัดส่วนตาม
เห็นความส้าคัญในการ
วัตถุประสงค์ ดังนี้
ประหยัดพลังงานและลด กิจกรรมบนถนน จัดให้
มลพิษ โดยการ
ประชาชน ชุมชน ต้าบล
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ต่างๆ น้าสินค้าหัตถกรรม
หันมาใช้จักรยานหรือใช้
ภูมิปัญญาเข้ามาจ้าหน่าย
ระบบขนส่งมวลชนหรือการ กิจกรรมบนเวทีจัดให้มีการ
เดินเท้าแทนการใช้รถยนต์ แสดงโดยเน้นศิลปวัฒนธรรม
ส่วนบุคคล
ล้านนา
-เพื่อส่งเสริมอาชีพ สร้าง
รายได้ให้แก่ชุมชน กระตุ้น
เศรษฐกิจ ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการจัด
กิจกรรม
ภายในถนน.
คนเดิน
เชียงใหม่

-เป็นการส่งเสริม
เอกลักษณ์ภูมิ
ปัญญาของล้านนา
-สร้างรายได้ให้แก่
ประชาชน กระตุ้น
เศรษฐกิจจังหวัด
เชียงใหม่
-เป็นการช่วยลด
มลพิษและ
ประหยัดพลังงาน
ตามหลักการคืน
ชีวิตให้ชุมชนคืน
ถนนให้คนเดิน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
-งานพัฒนาและ
ส่งเสริม
การท่องเที่ยว
-ฝุายอ้านวยการ
ส้านักปลัด
เทศบาล

แบบ ผ.02

-3/404ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2

จัดงานประเพณี
เดือนยี่เป็ง
เชียงใหม่

เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์
ขนบธรรมเนียมประเพณี
ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาว
ล้านนาให้ด้ารงคงอยู่สืบ
ต่อไป ตลอดจนส่งเสริม
การท่องเที่ยวและ
เศรษฐกิจของจังหวัด
เชียงใหม่

จัดกิจกรรมที่รักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณี
วัฒนธรรมของประเพณีเดือน
ยี่เป็งเชียงใหม่

3

จัดงานวัน
วิสาขบูชา

เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้ จัดกิจกรรมทาง
พุทธศาสนิกชนทุกหมู่
พระพุทธศาสนาในวัน
เหล่าได้ถือประพฤติและ วิสาขบูชาเป็นประจ้าทุกปี
ปฏิบัติเป็นแนวทางในการ
ด้ารงชีวิตประจ้าวัน

4

จัดงานประเพณี
สงกรานต์

เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์
ขนบธรรมเนียมประเพณี
ที่สืบทอดต่อกันมาให้ด้ารง
อยู่สืบต่อไป ตลอดจน
ส่งเสริมการท่องเที่ยวและ
เศรษฐกิจของจังหวัด
เชียงใหม่

จัดกิจกรรมที่รักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีทาง
วัฒนธรรมของงานประเพณี
สงกรานต์

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
2561
2562
2563
2564
2565
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนและ
นักท่องเที่ยว
ที่มีต่อการจัด
งานประเพณี
เดือนยี่เป็ง
เชียงใหม่
50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการเข้าร่วม
กิจกรรมทาง
พระพุทธ
ศาสนาในวัน
วิสาขบูชา
5,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
และ
นักท่องเที่ยว
ต่อการเข้า
ร่วมงาน
ประเพณี
สงกรานต์

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
ประชาชนและ
นักท่องเที่ยวได้
สัมผัสและ
แสดงออกถึง
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีท้องถิ่น
ของชาวล้านนา
และท้าให้
เศรษฐกิจการ
ท่องเที่ยวดีขึ้น
พุทธศาสนิกชน
ทุกคนได้ถือ
ปฏิบัติตามจารีต
ประเพณีทาง
ศาสนาจนเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่
อนุชนรุ่นหลัง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
ฝุายส่งเสริม
ศาสนาฯ
ส้านักการศึกษา

ฝุายส่งเสริม
ศาสนาฯ
ส้านักการศึกษา

ประชาชนและ
ฝุายส่งเสริม
นักท่องเที่ยวได้
ศาสนาฯ
สัมผัสและแสดง ส้านักการศึกษา
ออกถึง
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีท้องถิ่น
ของชาวล้านนา
และท้าให้
เศรษฐกิจ
การท่องเที่ยวดีขึ้น

แบบ ผ.02

-3/405เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

5

จัดงานวัน
เข้าพรรษา และ
วันอาสาฬหบูชา

เพื่อปลูกฝังและส่งเสริมให้
พุทธศาสนิกชนทุกหมู่
เหล่าได้ถือประพฤติและ
ปฏิบัติเป็นแนวทางในการ
ด้ารงชีวิตประจ้าวัน

จัดกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนาในวัน
เข้าพรรษา และวัน
อาสาฬหบูชาเป็นประจ้า
ทุกปี

6

จัดงานวันออก
พรรษา

-เพื่อเป็นการส่งเสริม
ความรู้ความเข้าใจถึง
ความส้าคัญทาง
พระพุทธศาสนา
-เพื่อเป็นการปลูกฝังให้
พุทธศาสนิกชนทุกหมู่
เหล่าได้ถือประพฤติ และ
น้าหลักธรรมไปเป็น
แนวทางในการด้ารงชีวิต
ประจ้าวัน

จัดกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนาในวันออก
พรรษาเป็นประจ้าทุกปี

2561
(บาท)
300,000

2562
(บาท)
300,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
300,000

-

50,000

50,000

2564
(บาท)
300,000

2565
(บาท)
300,000

50,000

50,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการเข้าร่วม
กิจกรรม
ทางพระพุทธ
ศาสนา ในวัน
เข้าพรรษา
และวัน
อาสาฬหบูชา
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการเข้าร่วม
กิจกรรม
ทางพระพุทธ
ศาสนาในวัน
ออกพรรษา

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พุทธศาสนิกชน
ฝุายส่งเสริม
ทุกคนได้ถือปฏิบัติ ศาสนาฯ
ตามจารีต
ส้านักการศึกษา
ประเพณีทาง
ศาสนาจนเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่
อนุชนรุ่นหลัง

-พุทธศาสนิกชน ฝุายส่งเสริม
ได้รู้จักและเข้าใจถึง ศาสนาฯ
ที่มาของวันส้าคัญ ส้านักการศึกษา
ทางพุทธศาสนา
-พุทธศาสนิกชนได้
น้าหลักธรรมทาง
พุทธศาสนาไปใช้
ในการด้าเนิน
ชีวิตประจ้าวัน
-ประชาชนได้เข้าใจ
ถึงพิธีกรรมทาง
พระพุทธศาสนา
เกิดความรักและหวงแหน
พระพุทธศาสนา
อันเป็นศาสนา
ประจ้าชาติไทย

แบบ ผ.02

-3/406วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

7

ค่ายคุณธรรม
จริยธรรม

เพื่อส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชนได้รักษาไว้ซึ่ง
ขนบธรรมเนียมประเพณี
ท้องถิ่น โดยใช้หลักธรรม
ค้าสอนเป็นสื่อ จน
สามารถปฏิบัติตาม
หลักธรรมค้าสอนทางพุทธ
ศาสนาได้ และรู้จักใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์

จัดบรรพชาสามเณรใน
ระหว่างปิดภาคเรียนและ
ฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม
ตามวัดในเขตเทศบาลฯ
จ้านวนประมาณ ๖๐ รูป

8

ศึกษา
พระพุทธศาสนา
และวัฒนธรรม
เวียงเจียงใหม่

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
เด็ก และเยาวชน ได้
เรียนรู้โบราณสถานทาง
ประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และช่วยด้ารง
รักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรม
ประเพณีให้ด้ารงคงอยู่สืบ
ต่อไป

-จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้โบราณสถาน วัด
ส้าคัญต่างๆ และศูนย์ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในเขต
เทศบาลนครเชียงใหม่
-จัดการแข่งขันด้าน
ศิลปวัฒนธรรมล้านนา

9

จัดงานประเพณี
ท้าบุญเมือง

เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์
ขนบธรรมเนียมประเพณี
วัฒนธรรม ที่สืบทอดต่อ
กันมาให้ด้ารงอยู่สืบต่อไป

จัดกิจกรรมที่รักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณี
วัฒนธรรมของประเพณี
ท้าบุญเมือง

รวม

9 โครงการ

-

-

2561
(บาท)
๑๕0,000

2562
(บาท)
๑๕0,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
๑๕0,000

100,000

100,000

100,000

2564
(บาท)
๑๕0,000

2565
(บาท)
๑๕0,000

100,000

100,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
เด็กและ
เยาวชนที่
เข้าร่วม
บรรพชา
สามเณร
โครงการค่าย
คุณธรรม
จริยธรรม
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมตาม
โครงการ

เด็กและเยาวชน
รู้จักใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์
และด้ารงไว้ซึ่ง
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีท้องถิ่น

ประชาชน เด็กและ
เยาวชนได้เรียนรู้
ประวัติศาสตร์
โบราณสถาน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และช่วยกัน
อนุรักษ์ไว้ซึ่ง
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีท้องถิ่นให้
คงอยู่สืบต่อไป
300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละความ ประชาชนได้
พึงพอใจของ เรียนรู้และร่วม
ประชาชน
สืบทอดขนมธรรม
ที่มีต่อการ
เนียมประเพณี
เข้าร่วมงาน วัฒนธรรมของ
ประเพณี
งานประเพณี
ท้าบุญเมือง ท้าบุญเมือง
11,400,000 13,450,000 13,450,000 13,450,000 13,450,000
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
ฝุายส่งเสริม
ศาสนาฯ
ส้านักการศึกษา

ฝุายส่งเสริม
ศาสนาฯ
ส้านักการศึกษา

ฝุายส่งเสริม
ศาสนาฯ
ส้านักการศึกษา

-

แบบ ผ.02

-3/407รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลนครเชียงใหม่
ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ที่ 3 การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพคงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตสานึกด้านศิลปวัฒนธรรม
3.8 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ
งบประมาณ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 วันเด็กแห่งชาติ
เพื่อจัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติณ
300,000 800,000 800,000
เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ
-โรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ
ตลอดทั้งเปิดโอกาสให้เด็ก 11 แห่ง
และเยาวชนได้รื่นเริง
-ศูนย์เยาวชน-ประชาชน
สนุกสนาน
สนามกีฬาเทศบาลนคร
เชียงใหม่
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหอย
-ชุมชนในเขตเทศบาลฯ
2 วันเยาวชน
เพื่อให้เยาวชนได้ตระหนัก -จัดกิจกรรมเนื่องในวัน
200,000 200,000 200,000
แห่งชาติ
ถึงความส้าคัญในการ
เยาวชนแห่งชาติ โดยจัดพิธี
พัฒนาตนเอง พัฒนา
มอบโล่เกียรติบัตรแก่
ชุมชน และพัฒนาประเทศ เยาวชนดีเด่น และจัด
ในอนาคต
กิจกรรมส่งเสริมให้เยาวชน
ได้แสดงออก
-เยาวชนในเขตเทศบาลฯ
เข้าร่วมงานวันเยาวชน
แห่งชาติ

2564
(บาท)
800,000

2565
(บาท)
800,000

200,000

200,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
นักเรียนต่อ
การเข้าร่วม
กิจกรรมวัน
เด็กแห่งชาติ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

เด็กและเยาวชน
ได้รับของขวัญ
ก้าลังใจและได้รับ
ความรู้ความบันเทิง
ความสนุกสนาน
จากการจัด
กิจกรรม
ครั้งนี้
ร้อยละความ เยาวชนได้
พึงพอใจของ ตระหนักถึงความ
นักเรียนต่อ ส้าคัญของตนเอง
การเข้าร่วม ที่มีต่อชุมชนและ
กิจกรรม
สังคม อันจะเป็น
วันเยาวชน แนวทางในการ
แห่งชาติ
พัฒนาสังคม และ
ประเทศชาติให้มี
ความเจริญ
ก้าวหน้ายิ่งขึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
ฝุายกิจกรรมเด็กฯ
ส้านักการศึกษา

ฝุายกิจกรรมเด็กฯ
ส้านักการศึกษา

แบบ ผ.02

-3/4082561
(บาท)
๒00,000

2562
(บาท)
500,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
500,000

จัดกิจกรรมและนันทนาการ
บริการให้แก่เด็ก เยาวชน
และประชาชนทั่วไป เช่น
การฝึกสอน การจัดการ
แข่งขันกีฬา จัดฝึกอบรม
รวมถึงการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ
สภาเด็กและเยาวชน รวมถึง
ประชาชนในเขตเทศบาลฯ

200,000

300,000

300,000

300,000

300,000

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

3

ส่งเสริมกิจกรรม
พัฒนาเด็กและ
เยาวชนภาคฤดู
ร้อน

จัดกิจกรรมกีฬาและ
นันทนาการบริการให้แก่เด็ก
เยาวชนและประชาชนทั่วไป
เช่น การฝึกสอน การจัด การ
แข่งขันกีฬา จัดฝึกอบรม
รวมถึงการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้

4

ส่งเสริมกิจกรรม
ของศูนย์เยาวชนประชาชนสนาม
กีฬาเทศบาลนคร
เชียงใหม่

เพื่อส่งเสริมให้ศูนย์
เยาวชน/ประชาชนสนาม
กีฬาเทศบาลมีกิจกรรม
กีฬาและนันทนาการ
รวมถึงการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้ที่เป็น
ประโยชน์ต่อเยาวชนและ
ประชาชนทั่วไป
เพื่อให้สมาชิกศูนย์
เยาวชน/ประชาชนสนาม
กีฬาเทศบาลได้มีกิจกรรม
กีฬาและนันทนาการ
รวมถึงการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้ที่เป็น
ประโยชน์ต่อเยาวชนและ
ประชาชนทั่วไป

5

ฝึกอบรมพัฒนา
ศักยภาพสภาเด็ก
และเยาวชน

เพื่อส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชนในเขตเทศบาลฯ
กระตือรือร้นที่จะพัฒนา
ตนเอง มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ มีขวัญก้าลังใจ และเห็นคุณค่า
ของตนเอง ส่งผลให้เป็น
แรงจูงใจในการบ้าเพ็ญ
ประโยชน์ต่อครอบครัว
และสังคม

2564
(บาท)
500,000

2565
(บาท)
500,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
พัฒนาเด็ก
และเยาวชน
ภาคฤดูร้อน

เด็กและเยาวชนมี
สถานที่พักผ่อน
หย่อนใจและมี
โอกาสเข้าร่วม
กิจกรรมกีฬาและ
นันทนาการ

ฝุายกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน
ส้านักการศึกษา

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมของ
ศูนย์เยาวชนประชาชน
สนามกีฬา
เทศบาลนคร
เชียงใหม่
ผู้เข้ารับการ
อบรมมี
ความรู้ความ
เข้าใจเพิ่มขึ้น

เด็กและเยาวชนมี
สถานที่พักผ่อน
หย่อนใจและมี
โอกาสเข้าร่วม
กิจกรรมกีฬาและ
นันทนาการ

ฝุายกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน
ส้านักการศึกษา

เด็กและเยาวชนใน ฝุายกิจกรรมเด็กฯ
เขตเทศบาลฯ ได้มี ส้านักการศึกษา
ส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อสังคม
และเป็นแกนน้าใน
การท้ากิจกรรมที่
เกี่ยวกับการพัฒนา
เด็กและเยาวชนใน
เขตเทศบาลนคร
เชียงใหม่

แบบ ผ.02

-3/409ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

6

คัดเลือกสภาเด็ก
และเยาวชน

เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน
กระตือรือร้นที่จะพัฒนา
ตนเองให้มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ มีขวัญก้าลังใจ
และเห็นคุณค่าของตนเอง
ส่งผลให้เป็นแรงจูงใจใน
การบ้าเพ็ญประโยชน์ต่อ
ครอบครัวและสังคม

7

ฝึกอบรมลูกเสือ
ชาวบ้าน

8

-เพื่อให้ลูกเสือชาวบ้านใน
เขตเทศบาลนครเชียงใหม่
ได้เรียนรู้เจตนารมณ์และ
อุดมการณ์ลูกเสือชาวบ้าน
-เพื่อสร้างความสัมพันธ์
และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับองค์กร
ลูกเสือชาวบ้าน
ฝึกอบรมเพื่อ
เพื่อส่งเสริมให้นักกีฬา
พัฒนาสู่ความเป็น ตัวแทนเทศบาลเชียงใหม่
เลิศด้านกีฬา
มีทักษะด้านกีฬา ส่งเสริม
การเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์
ต่อเยาวชน

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
300,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
300,000

ฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านใน
เขตเทศบาลฯ

200,000

200,000

200,000

200,000

จัดฝึกอบรมทักษะด้านกีฬา
ให้แก่นักกีฬาแต่ละประเภท
ที่ได้รับคัดเลือกจากโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลนคร
เชียงใหม่ ให้เป็นตัวแทนเพื่อ
ไปแข่งขันกีฬานักเรียนใน
สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

-

-

1,000,000

1,000,000

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
คัดเลือกสภาเด็กและเยาวชน
ในเขตพื้นที่เทศบาลนคร
เชียงใหม่

2564
(บาท)
300,000

2565
(บาท)
300,000

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละความ เยาวชนมีความคิด
พึงพอใจของ ริเริ่มสร้างสรรค์ มี
เยาวชนที่ได้รับ ขวัญก้าลังใจและ
การคัดเลือก เห็นคุณค่าของ
ต่อกิจกรรม ตนเอง ส่งผลให้
การบ้าเพ็ญ เป็นแรงจูงใจในการ
ประโยชน์
บ้าเพ็ญประโยชน์
ต่อครอบครัว ต่อครอบครัวและ
และสังคม
สังคม
ผู้เข้ารับการ องค์กรลูกเสือ
อบรมมี
ชาวบ้านเทศบาล
ความรู้ความ นครเชียงใหม่มี
เข้าใจ
ความเข้มแข็ง
เพิ่มขึ้น

1,000,000 ผู้เข้ารับการ
อบรมมี
ความรู้ความ
เข้าใจ
เพิ่มขึ้น

นักกีฬาตัวแทน
เทศบาลเชียงใหม่
ได้รับความรู้
ทักษะด้านกีฬา
เพื่อน้าไปพัฒนา
ตนเองได้อย่าง
ถูกต้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
ฝุายกิจกรรมเด็กฯ
ส้านักการศึกษา

ฝุายการศึกษา
นอกระบบ
ส้านักการศึกษา

ฝุายกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน
ส้านักการศึกษา

แบบ ผ.02

-3/4102561
(บาท)
60,000

2562
(บาท)
80,000

จัดอบรมวิชาชีพระยะสั้น
หลักสูตรต่างๆ เช่น คหกรรม
เกษตรกรรม ศิลปหัตถกรรม
ฯลฯ แก่เยาวชน ประชาชน
ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่

80,000

80,000

100,000

100,000

100,000

จัดกิจกรรมห้องสมุด เช่น
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
งานศิลปะ งานประดิษฐ์ งาน
นิทรรศการ กิจกรรมเชิง
สร้างสรรค์ ฯลฯ

70,000

70,000

100,000

100,000

100,000

ที่

โครงการ

9

จัดการศึกษา
ให้แก่เด็กด้อย
โอกาสในเขต
เทศบาล

เพื่อให้เด็กมีโอกาสทาง
การศึกษา ฟื้นฟูสภาพ
ร่างกาย จิตใจ ส่งเสริมให้
เกิดความรู้และ
ประสบการณ์ทั้งอาชีพ
และคุณภาพชีวิต

จัดกิจกรรมส่งเสริม
การศึกษา จัดฝึกอบรมอาชีพ
ระยะสั้น และให้การ
ช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส
แล้วแต่กรณี

10 ฝึกอบรมอาชีพ
ระยะสั้น

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม
น้าความรู้ที่ได้ไปประกอบ
อาชีพ
-เพื่อเป็นการสร้างงาน
และส่งเสริมเศรษฐกิจ
ให้กับท้องถิ่น
- เพื่อส่งเสริมการใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์
-เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตาม
อัธยาศัย
-เพื่อส่งเสริมการอ่าน
-เพื่อสนับสนุนให้เด็กและ
เยาวชนมีประสบการณ์ใน
การร่วมกิจกรรม

11 ส่งเสริมการอ่าน
และการเรียนรู้

วัตถุประสงค์

งบประมาณ
2563
(บาท)
80,000

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2564
(บาท)
80,000

2565
(บาท)
80,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
เด็กด้อย
โอกาสที่เข้า
ร่วมกิจกรรม
ตามโครงการ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

เด็กด้อยโอกาส
ได้รับการดูแล
อย่างทั่วถึงเข้าถึง
โอกาสทางการ
ศึกษาและมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น
ร้อยละความ ผู้เข้ารับการอบรม
พึงพอใจของ สามารถน้าความรู้
ผูเ้ ข้ารับการ ที่ได้ไปใช้ในการ
อบรมต่อ
ประกอบอาชีพ
หลักสูตรการ เพื่อเสริมรายได้
อบรม
และใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานการศึกษา
นอกระบบและ
ตามอัธยาศัย
ส้านักการศึกษา

งานฝึกและ
ส่งเสริมอาชีพ
ส้านักการศึกษา

เด็ก เยาวชน และ งานห้องสมุด
ประชาชนได้รับ
ส้านักการศึกษา
การส่งเสริมการ
เรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตามอัธ
ยาศับ มีนิสัยรัก
การอ่าน และ
ได้รับ
ประสบการณ์ใน
การเข้าร่วม
กิจกรรมอย่าง
สร้างสรรค์

แบบ ผ.02

-3/411ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

12 ปรับปรุงระบบ
ไฟฟูาห้องสมุด
ประชาชนศาลา
แดง

-เพื่อให้เกิดความปลอดภัย ปรับปรุงระบบไฟฟูา เช่น
ต่อชีวิตและทรัพย์สิน
เปลีย่ นมิเตอร์ไฟฟูา เปลี่ยน
-เพื่อให้ห้องสมุดศาลาแดง สายไฟ ฯลฯ
มีแสงสว่างเพียงพอต่อการ
ให้บริการประชาชน

13 ปรับปรุงห้องสมุด
ศาลาแดง

เพื่อปรับปรุงห้องสมุด
ศาลาแดงให้อยู่ในสภาพที่
ดีขึ้น

14

เพื่อประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดศาลาแดงให้เป็น
ที่รู้จักอย่างแพร่หลาย
ยิ่งขึ้น

จัดท้าปูาย
ประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดศาลา
แดง

ด้าเนินการปรับปรุงห้องสมุด
ศาลาแดง ดังนี้
1. ปรับปรุงรั้วด้านหลังอาคาร
และติดตั้งรางระบายน้้า
2. ปรับปรุงหลังคาอาคาร
3. เปลี่ยนสุขภัณฑ์ห้องน้้า
4.ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
(ตามแบบแปลนของ
เทศบาล)
จัดท้าปูายอาคารห้องสมุด
ศาลาแดง ขนาด
5.40x2.00 ม.
จ้านวน 1 ปูาย
(ตามแบบแปลนของ
เทศบาลฯ)

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-

-

500,000

-

-

-

-

120,000

-

-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
100,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ -ประชาชนผู้มาใช้
พึงพอใจของ บริการมีความ
ผู้ใช้บริการ มั่นใจในความ
ปลอดภัย
-ห้องสมุดศาลา
แดงมีแสงสว่าง
เพียงพอต่อการ
ให้บริการประชาชน
ร้อยละความ ห้องสมุดศาลา
พึงพอใจของ แดงได้รับการ
ผู้ใช้บริการ ปรับปรุงให้อยู่ใน
สภาพที่ดี และ
อ้านวยความ
สะดวกให้แก่
ประชาชนที่มาใช้
บริการได้

งานห้องสมุดฯ
ส้านักการศึกษา

ร้อยละความ ห้องสมุดศาลา
พึงพอใจของ แดงเป็นที่รู้จัก
ผู้ใช้บริการ อย่างแพร่หลาย
มากขึ้น

ฝุายการศึกษา
นอกระบบและ
ตามอัธยาศัย
ส้านักการศึกษา

ฝุายการศึกษา
นอกระบบและ
ตามอัธยาศัย
ส้านักการศึกษา

แบบ ผ.02

-3/412ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

15 จัดการแข่งขัน
เพื่อให้นักเรียนมีโอกาส
กีฬานักเรียน
เข้าร่วมแข่งขันกีฬา
สังกัดองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น
(สนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการบริหาร
สถานศึกษา)
16 เป็นเจ้าภาพ
จัดการแข่งขัน
กีฬานักเรียน
สังกัดองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น รอบชิง
ชนะเลิศ
ระดับประเทศ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดการแข่งขันกีฬานักเรียน
เทศบาลฯ ในสังกัดและเพื่อ
ไปแข่งขันในระดับภาคและ
ระดับประเทศ

เพื่อให้การจัดการแข่งขัน จัดการแข่งขันกีฬานักเรียน
กีฬานักเรียนสังกัดองค์กร เทศบาลในสังกัด
ปกครองส่วนท้องถิ่น รอบ ระดับประเทศ
ชิงชนะเลิศระดับประเทศ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
2561
2562
2563
2564
2565
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
4,145,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ร้อยละความ
พึงพอใจของ
นักเรียนต่อ
การจัดการ
แข่งขันกีฬา
นักเรียน
เทศบาลฯ

-

20,000,000

-

-

-

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

นักเรียนมีความ
-ฝุายกิจกรรมเด็ก
สมัครสมาน
และเยาวชน
สามัคคี มีน้าใจ
-โรงเรียนในสังกัด
เป็นนักกีฬา รู้จัก เทศบาลทั้ง 11
ใช้เวลาว่างให้เป็น แห่ง
ประโยชน์ และ
ส้านักการศึกษา
สามารถปูองกัน
ตนเองจากสิ่งยั่วยุ
อบายมุขและ
สิ่งเสพติด
ร้อยละความ การจัดการแข่งขัน ฝุายกิจกรรมเด็กและ
พึงพอใจของ กีฬานักเรียนสังกัด เยาวชน
นักเรียนต่อ องค์กรปกครองส่วน ส้านักการศึกษา
การจัดการ ท้องถิ่น รอบชิง
แข่งขันกีฬา ชนะเลิศระดับประเทศ
นักเรียน
เป็นไปด้วยความ
เทศบาลฯ
เรียบร้อย

แบบ ผ.02

-3/413ที่

โครงการ

17 ฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานการ
จัดการแข่งขัน
กีฬานักเรียน
สังกัดองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น ครั้งที่ 35
รอบชิงชนะเลิศ ณ
เทศบาลนครภูเก็ต
18 แข่งขันกีฬา
เทศบาลนคร
เชียงใหม่โอเพ่น

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อเป็นการเตรียมความ
พร้อมในการเป็นเจ้าภาพ
ในการจัดการแข่งขันกีฬา
นักเรียนสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รอบ
ชิงชนะเลิศระดับประเทศ

จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
การจัดการแข่งขันกีฬา
นักเรียนสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่
35 รอบชิงชนะเลิศ ณ
เทศบาลนครภูเก็ต

เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน/
ประชาชนมีกิจกรรมกีฬา
และนันทนาการ รวมถึง
การจัดกิจกรรมส่งเสริม
การเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์
ต่อเยาวชน

จัดการแข่งขันกีฬาให้แก่เด็ก
เยาวชนและประชาชน ใน
เขตเทศบาลนครเชียงใหม่
ได้แก่ ฟุตบอล ฟุตซอล เป
ตอง แบดมินตัน เทเบิล
เทนนิส วอลเลย์บอลในร่ม
และชายหาด หมากฮอสและ
หมากรุกไทย กรีฑา เซปัคต
ระกร้อ และลีลาศ เป็นต้น

2561
(บาท)
1,000,000

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

3๐๐,๐๐๐

5๐๐,๐๐๐

5๐๐,๐๐๐

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

5๐๐,๐๐๐

5๐๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
นักเรียนต่อ
เนื้อหาการ
อบรม

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

มีการเตรียมความ ฝุายกิจกรรมเด็ก
พร้อมในการเป็น และเยาวชน
เจ้าภาพในการ
ส้านักการศึกษา
จัดการแข่งขัน
กีฬานักเรียน
สังกัดองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น รอบชิง
ชนะเลิศระดับประเทศ
ร้อยละความ เด็ก เยาวชน และ ฝุายกิจกรรมเด็ก
พึงพอใจของ ประชาชนในเขต และเยาวชน
ผู้เข้าร่วม
เทศบาลฯ สามารถ ส้านักการศึกษา
งานแข่งขัน พัฒนาตนเองโดยใช้
กีฬาเทศบาล กีฬาและนันทนาการ
นคเชียงใหม่ เป็นสื่อปูองกันตนเอง
โอเพ่น
จากสิ่งยั่วยุอบายมุข
และสิ่งเสพติด

แบบ ผ.02
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โครงการ

19 จ้างเหมารักษา
ความสะอาด
สนามกีฬา
เทศบาลนคร
เชียงใหม่
20 จ้างเหมา
ออกแบบและ
จัดท้าสื่อ
ประชาสัมพันธ์
สนามกีฬา
เทศบาลนคร
เชียงใหม่
21 ปรับปรุงพื้นสนาม
ฟุตบอล 1 สนาม
กีฬาเทศบาลนคร
เชียงใหม่
22 ปรับปรุงรั้วสนาม
ฟุตบอล 1 สนาม
กีฬาเทศบาลนคร
เชียงใหม่
23 ปรับปรุงก้าแพง
ด้านหลังสนามยิง
ปืน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อให้สนามกีฬาเทศบาล
นครเชียงใหม่มีความ
สะอาดเป็นระเบียบ
เรียบร้อย

จ้างเหมาบุคลากรเพื่อรักษา
ความสะอาดภายในสนาม
กีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่

เพื่อจัดท้าสื่อ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารของศูนย์เยาวชน
ประชาชน สนามกีฬา
เทศบาลนครเชียงใหม่

จ้างเหมาเอกชนด้าเนินการ
ออกแบบและจัดท้าสื่อ
ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ
ต่างๆ เพื่อโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและ
กิจกรรมต่างๆ

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
หน่วยงาน
2561
2562
2563
2564
2565
(KPI)
จะได้รับ
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2,585,660 2,686,400 2,686,400 2,686,400 2,686,400 ร้อยละความ สนามกีฬาเทศบาล ฝุายกิจกรรม
พึงพอใจของ นครเชียงใหม่มี
เด็กและเยาวชน
ผู้ใช้บริการ ความสะอาดเป็น ส้านักการศึกษา
ระเบียบเรียบร้อย
100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

ร้อยละความ ประชาชนทั่วไป
พึงพอใจของ ได้รับทราบ
ประชาชนต่อ ข่าวสารของศูนย์
การรับรู้ข่าวสาร เยาวชนประชาชน
ผ่านสื่อประชา สนามกีฬา
สัมพนธ์ที่
เทศบาลนคร
จัดท้าขึ้น
เชียงใหม่
ร้อยละความ ประชาชนผู้มาใช้
พึงพอใจของ บริการมีความพึง
ผู้ใช้บริการ พอใจมากขึ้น

ฝุายกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน
ส้านักการศึกษา

เพื่อสามารถให้บริการแก่ผู้ ปรับปรุงพื้นสนามฟุตบอล 1
มาใช้บริการอย่างมี
สนามกีฬาเทศบาลนคร
ประสิทธิภาพ
เชียงใหม่

-

-

-

8,200,000

-

เพื่อให้สามารถให้บริการผู้ ปรับปรุงรั้วสนามฟุตบอล 1
มาใช้บริการได้อย่างมี
สนามกีฬาเทศบาลนคร
ประสิทธิภาพ
เชียงใหม่

-

-

500,000

-

-

ร้อยละความ ประชาชน
ฝุายกิจกรรมเด็ก
พึงพอใจของ ผู้ใช้บริการมีความ และเยาวชน
ผู้ใช้บริการ พึงพอใจมากขึน้
ส้านักการศึกษา

เพื่อให้สามารถให้บริการผู้ ปรับปรุงก้าแพงด้านหลัง
มาใช้บริการได้อย่างมี
สนามยิงปืน
ประสิทธิภาพ

-

72,000

-

-

ร้อยละความ ประชาชน
ฝุายกิจกรรมเด็ก
พึงพอใจของ ผู้ใช้บริการมีความ และเยาวชน
ผู้ใช้บริการ พึงพอใจมากขึน้
ส้านักการศึกษา

ฝุายกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน
ส้านักการศึกษา

แบบ ผ.02

-3/415ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

24 ก่อสร้างโครงสร้าง เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูล
และฐานรองปูาย ข่าวสารของสนามกีฬา
สกอร์บอร์ดพร้อม เทศบาลนครเชียงใหม่
ติดตั้งปูายสกอร์
บอร์ด

25 ปรับปรุงอัฒจรรย์
ไม่มีหลังคาสนาม
กีฬาเทศบาลนคร
เชียงใหม่
26 ปรับปรุงอัฒจรรย์
มีหลังคาสนาม
กีฬาเทศบาลนคร
เชียงใหม่

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ก่อสร้างปูายสกอร์บอร์ด
LED OUTDOOR FULL
COLOR ประกอบด้วย งาน
โครงสร้าง และฐานราก งาน
จอ LED งานระบบควบคุม
และส่งสัญญาณระบบไฟฟูา
พร้อมอุปกรณ์ ฯลฯ

เพื่อสามารถให้บริการแก่ผู้ ปรับปรุงอัฒจรรย์ไม่มีหลังคา
มาใช้บริการอย่างมี
ประกอบด้วย งานพื้น ผนัง
ประสิทธิภาพ
ห้องน้้า รางระบายน้้า
ไฟฟูา ทาสีภายในและ
ภายนอก
เพื่อสามารถให้บริการแก่ผู้ ปรับปรุงอัฒจรรย์มีหลังคา
มาใช้บริการอย่างมี
ประกอบด้วย งานพื้น ผนัง
ประสิทธิภาพ
ห้องน้้า รางระบายน้้า
ไฟฟูา ทาสีภายในและ
ภายนอก

2561
(บาท)
17,850,000

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

5,000,000

-

-

-

-

5,000,000

-

-

-

-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการรับรู้
ข่าวสาร
ผ่านสื่อ
ประชาสัมพันธ์
ที่จัดท้าขึ้น
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ

ประชาชน
ผู้ใช้บริการได้รับ
ทราบข่าวสาร
ถูกต้องชัดเจน

ฝุายกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน
ส้านักการศึกษา

ประชาชนผู้มาใช้
บริการมีความพึง
พอใจมากขึ้น

ฝุายกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน
ส้านักการศึกษา

ร้อยละความ ประชาชนผู้มาใช้
พึงพอใจของ บริการมีความพึง
ผู้ใช้บริการ พอใจมากขึ้น

ฝุายกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน
ส้านักการศึกษา

แบบ ผ.02
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โครงการ

27 ก่อสร้างหลังคา
ลานจอดรถ
บริเวณหลัง
อัฒจรรย์มีหลังคา

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อก่อสร้างหลังคาลาน
จอดรถบริเวณหลัง
อัฒจรรย์มีหลังคา

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
500,๐๐๐

2564
(บาท)
-

-

-

-

-

-

-

2,000,000

-

-

-

3,000,000

-

2561
(บาท)
-

ก่อสร้างหลังคาลานจอดรถ
บริเวณหลังอัฒจรรย์มี
หลังคา ขนาด
6.00x14.00 ม.
จ้านวน 2 หลัง
(ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)
28 รื้อถอนและติดตั้ง เพื่อสามารถให้บริการแก่ผู้ รื้อถอนและติดตั้งลู่วิ่งยาง
5,000,000
ลู่วิ่งยางสังเคราะห์ มาใช้บริการอย่างมี
สังเคราะห์รอบบริเวณสนาม
รอบบริเวณสนาม ประสิทธิภาพ
ฟุตบอล 1
ฟุตบอล 1
29 ก่อสร้างทาง
เพื่อระบายน้้าฝนบริเวณ ก่อสร้างทางระบายน้้า
2,000,000
ระบายน้้าบริเวณ โรงพลศึกษา 3
บริเวณโรงพลศึกษา 3
โรงพลศึกษา 3
30 ก่อสร้างทาง
ระบายน้้าบริเวณ
สนามฟุตบอล 2

เพื่อระบายน้้าฝนบริเวณ
สนามฟุตบอล 2

ก่อสร้างทางระบายน้้า
บริเวณสนามฟุตบอล 2

31 ปรับปรุงสนาม
เทนนิสสนามกีฬา
เทศบาลนคร
เชียงใหม่

เพื่อสามารถให้บริการแก่ผู้ ปรับปรุงสนามเทนนิสสนาม
มาใช้บริการอย่างมี
กีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
ประสิทธิภาพ
เช่น พื้นสนาม รั้ว ไฟส่อง
สว่าง ฯลฯ

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ ประชาชน
ฝุายกิจกรรมเด็ก
พึงพอใจของ ผู้ใช้บริการมีความ และเยาวชน
ผู้ใช้บริการ พึงพอใจมากขึน้
ส้านักการศึกษา

ร้อยละความ ประชาชนผู้มาใช้
พึงพอใจของ บริการมีความพึง
ผู้ใช้บริการ พอใจมากขึ้น

ฝุายกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน
ส้านักการศึกษา

-

ร้อยละความ ประชาชนผู้มาใช้
พึงพอใจของ บริการมีความพึง
ผู้ใช้บริการ พอใจมากขึ้น

ฝุายกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน
ส้านักการศึกษา

-

-

ร้อยละความ ประชาชนผู้มาใช้
พึงพอใจของ บริการมีความพึง
ผู้ใช้บริการ พอใจมากขึ้น

ฝุายกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน
ส้านักการศึกษา

-

-

ร้อยละความ ประชาชนผู้มาใช้
พึงพอใจของ บริการมีความพึง
ผู้ใช้บริการ พอใจมากขึ้น

ฝุายกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน
ส้านักการศึกษา

แบบ ผ.02

-3/417ที่

โครงการ
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ปรับปรุง
ถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกภายใน
สนามกีฬา
เทศบาลนคร
เชียงใหม่
ปรับปรุงภูมิทัศน์
สนามกีฬา
เทศบาลนคร
เชียงใหม่
ปรับปรุงรั้วสนาม
กีฬาเทศบาลนคร
เชียงใหม่

33

34

35

36

วัตถุประสงค์

2561
(บาท)
2,000,000

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-

-

-

5,000,000

-

ร้อยละความ ประชาชน
ฝุายกิจกรรมเด็ก
พึงพอใจของ ผู้ใช้บริการมีความ และเยาวชน
ผู้ใช้บริการ พึงพอใจมากขึน้
ส้านักการศึกษา

ปรับปรุงรั้วสนามกีฬา
เทศบาลนครเชียงใหม่ เช่น
ทาสี ซ่อมแซมรั้วที่เสียหาย
ฯลฯ

1,000,000

-

-

-

-

ฝุายกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน
ส้านักการศึกษา

ก่อสร้างฐานรองพร้อมติดตั้ง
เสาธงสนามฟุตบอล 1
สนามกีฬาเทศบาลนคร
เชียงใหม่

1,000,000

-

-

-

-

ร้อยละความ รั้วสนามกีฬา
พึงพอใจของ เทศบาลนคร
ผู้ใช้บริการ เชียงใหม่ มีความ
สวยงามน่าใช้
บริการ
ร้อยละความ ประชาชนผู้มาใช้
พึงพอใจของ บริการมีความพึง
ผู้ใช้บริการ พอใจมากขึ้น

ปรับปรุงและท้าความสะอาด
แท้งค์น้า เช่น ซ่อมหลังคา
แท้งค์ ล้างแท้งค์ เปลี่ยนหัว
กะโหลกดูดน้้า เปลี่ยนสาร
กรองน้้า ฯลฯ

1,000,000

-

-

-

-

ร้อยละความ ประชาชนผู้มาใช้
พึงพอใจของ บริการมีความพึง
ผู้ใช้บริการ พอใจมากขึ้น

ฝุายกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน
ส้านักการศึกษา

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อสามารถให้บริการแก่ผู้ ปรับปรุงถนนลาดยางแอส
มาใช้บริการอย่างมี
ฟัลท์ติกภายในสนามกีฬา
ประสิทธิภาพ
เทศบาลนครเชียงใหม่

เพื่อให้สามารถให้บริการผู้ ปรับปรุงภูมิทัศน์สนามกีฬา
มาใช้บริการได้อย่างมี
เทศบาลนครเชียงใหม่
ประสิทธิภาพ
เพื่อให้เกิดความสวยงาม
ของสนามกีฬาเทศบาล
นครเชียงใหม่

ก่อสร้างฐานรอง เพื่อให้บริการประชาชน
พร้อมติดตั้งเสาธง
สนามฟุตบอล 1
สนามกีฬา
เทศบาลนคร
เชียงใหม่
ปรับปรุงแท้งค์น้า เพือ่ ให้บริการประชาชนได้
สนามกีฬา
อย่างมีประสิทธิภาพ
เทศบาลนคร
เชียงใหม่

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละความ ประชาชนผู้มาใช้
พึงพอใจของ บริการมีความพึง
ผู้ใช้บริการ พอใจมากขึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
ฝุายกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน
ส้านักการศึกษา

ฝุายกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน
ส้านักการศึกษา

แบบ ผ.02

-3/418ที่

โครงการ
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สร้างภูมิคุ้มกันยา
เสพติดในเด็กและ
เยาวชนนอก
สถานศึกษา

- เพื่อสร้างกลไก
ระบบงาน และ
กระบวนการท้างานสร้าง
ภูมิคุ้มกันและปูองกันยา
เสพติดในกลุ่มเด็กและ
เยาวชนนอกสถานศึกษา
อย่างชัดเจนและเป็น
รูปธรรม
- เพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน
และปูองกันยาเสพติดใน
กลุ่มเด็กและเยาวชนนอก
สถานศึกษาไม่เข้าไป
เกี่ยวข้องและห่างไกลยา
เสพติด
-เพื่อให้กลุ่มเด็กและ
เยาวชนนอกสถานศึกษา
ได้มีส่วนร่วมในการ
ปูองกัน เฝูาระวัง และ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
ตามสถานะที่เป็นอยู่

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1. จัดแผนการสร้าง
ภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและ
เยาวชนนอกสถานศึกษาใน
เขตเทศบาลนครเชียงใหม่
2. จัดท้าทะเบียนประวัติเด็ก
และเยาวชนที่มีความเสี่ยงโดยใช้
ข้อมูลจากการส้ารวจสถิติเด็กและ
เยาวชน อายุ–325 ปี ในพื้นที่ที่
มีความเสี่ยง
3. ด้าเนินการโครงการ/จัด
กิจกรรมในลักษณะบูรณาการ
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเพิ่มโอกาสในการปูองกัน
และลดโอกาสในการแพร่
ระบาดของยาเสพติดใน
ชุมชน ด้วยการเฝูาระวัง
ส้ารวจ ตรวจตราพื้นที่เสี่ยง
และจัดกิจกรรม เช่น การ
เพิ่มโอกาสในการเข้าศึกษา
ต่อ การฝึกอบรมอาชีพ การ
เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาและ
นันทนาการ และงาน
กิจกรรมจิตอาสา เป็นต้น

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
200,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
200,000

2564
(บาท)
200,000

2565
(บาท)
200,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
เด็กและ
เยาวชนนอก
สถานศึกษา
ต่อการ
ด้าเนิน
กิจกรรมตาม
โครงการ

เด็กและเยาวชน
นอกสถานศึกษาที่
มีความเสี่ยงได้รับ
การช่วยเหลือ
ดูแล และติดตาม
อย่างใกล้ชิดเป็น
รูปธรรม เพิ่ม
โอกาสการเข้าถึง
การศึกษา อาชีพ
ฯลฯ และสามารถ
สร้างแกนน้ายา
เสพติดในเด็กและ
เยาวชนนอก
สถานศึกษา ลด
โอกาสในการ
แพร่กระจายของ
ยาเสพติดในเด็ก
และเยาวชนนอก
สถานศึกษา
ได้มากยิ่งขึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
ฝุายการศึกษา
นอกระบบและ
ตามอัธยาศัย
ส้านักการศึกษา

แบบ ผ.02

-3/419ที่

โครงการ
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เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

38

ส่งเสริม สนับสนุน เพื่อให้ประชาชนของ
การจัดการเรียนรู้ เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้
ตลอดชีวิต
เข้าถึงโอกาสในการเรียนรู้
ที่ตอบสนองความต้องการ
ในการด้ารงชีวิตอย่างมี
คุณภาพยิ่งขึ้น

จัดกิจกรรมการอบรม/ศึกษา
ดูงาน ส้าหรับประชาชนที่
ตรงตามความต้องการ และ
ตอบโจทย์การพัฒนา
คุณภาพชีวิต เช่น การสอน
ภาษาในการสื่อสาร การสอน
e-commerce เบื้องต้น
ฯลฯ

39

เตรียมความ
พร้อมเพื่อเป็น
เจ้าภาพจัดการ
แข่งขันกีฬา
นักเรียนองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นแห่ง
ประเทศไทย รอบ
ชิงชนะเลิศ
ระดับประเทศ
ครั้งที่ 36
ประจ้าปี
การศึกษา 2561

เตรียมความพร้อมในการเป็น
เจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา
นักเรียนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นฯ ได้แก่
- การเตรียมการรับไฟพระ
ฤกษ์
- การเตรียมสนามแข่งขัน
- การจัดท้าปูายชื่อผู้เข้าร่วม
แข่งขันและปูาย
ประชาสัมพันธ์
- การจัดท้าโล่หรือถ้วย
รางวัลและของรางวัล
- การตกแต่งสถานที่
- การจัดซื้อวัสดุส้านักงานใน
การจัดท้าเอกสารต่างๆ
- การแถลงข่าวการจัดงานฯ
ฯลฯ

เพื่อเตรียมความพร้อมใน
การเป็นเจ้าภาพจัดการ
แข่งขันกีฬานักเรียน
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแห่งประเทศไทย
รอบชิงชนะเลิศ
ระดับประเทศ ครั้งที่ 36
ประจ้าปีการศึกษา
2561

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

4,000,000

-

-

2564
(บาท)
100,000

2565
(บาท)
100,000

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

-ผู้เข้ารับการ
อบรม/
ศึกษาดูงาน
มีความรู้
ความเข้าใจ
เพิ่มขึ้น
-ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
นักเรียนต่อ
การเตรียม
ความพร้อม
ในการเป็น
เจ้าภาพ
จัดการ
แข่งขันกีฬา
นักเรียน
องค์กร
ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
แห่งประเทศ
ไทยฯ

ประชาชนของ
เทศบาลนคร
เชียงใหม่ สามารถ
เข้าถึงโอกาสใน
การเรียนรู้ ที่
ตอบสนองความ
ต้องการในการ
ด้ารงชีวิตได้อย่าง
มีคุณภาพยิ่งขึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานการศึกษา
นอกระบบและ
ตามอัธยาศัย
ส้านักการศึกษา

การจัดการแข่งขัน ฝุายกิจกรรม
กีฬานักเรียน
เด็กและเยาวชน
องค์กรปกครอง
ส้านักการศึกษา
ส่วนท้องถิ่นแห่ง
ประเทศไทย รอบ
ชิงชนะเลิศ
ระดับประเทศ
ครั้งที่ 36
ประจ้าปี
การศึกษา 2561
เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยสมบูรณ์

แบบ ผ.02
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โครงการ
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ก่อสร้างสนาม
วอลเล่ย์บอล
ชายหาดพร้อม
อุปกรณ์ประจ้า
สนาม

เพื่อก่อสร้างสนาม
วอลเล่ย์บอลชายหาด
พร้อมอุปกรณ์ประจ้า
สนาม

41

จัดท้าปูายชื่อ
อาคารต่างๆ
ภายในสนามกีฬา
เทศบาลนคร
เชียงใหม่

เพื่ออ้านวยความสะดวก
แก่ประชาชนผู้มาใช้
บริการ

42

ปรับปรุงพื้นสนาม เพื่ออ้านวยความสะดวก
และรั้วสนามฟุตซอล แก่ประชาชนผู้มาใช้
ด้านทิศตะวันออก บริการ
สนามกีฬา
เทศบาลนคร
เชียงใหม่
ปรับปรุงระบบ
เพื่ออ้านวยความสะดวก
ไฟฟูาส่องสว่าง
แก่ประชาชนผู้มาใช้
สนามฟุตบอล 1 บริการ

43

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,200,000 1,200,000
(1 สนาม)
(1 สนาม)

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

-

-

-

-

-

-

-

ก่อสร้างสนามวอลเล่ย์บอล
ชายหาด จ้านวน 2 สนาม
พื้นสนามเป็นทรายตาม
มาตรฐาน กกท. ความหนา
ไม่น้อยกว่า 0.40 ม. พื้นที่
ไม่น้อยกว่า 550 ตร.ม.
พร้อมรั้วอุปกรณ์ประจ้า
สนาม และไฟฟูาส่องสว่าง
จัดท้าปูายชื่ออาคารต่างๆ ภายใน 466,000
สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
จ้านวน 7 ปูาย ได้แก่
- โรงพลศึกษา 1 , 2 , 3
- สนามฟุตบอล 1 , 2
- สนามฟุตซอล
- สนามยิงปืน
ปรับปรุงพื้นสนามและรั้ว
4,500,000
สนามฟุตซอลด้านทิศ
ตะวันออก พื้นที่ไม่น้อยกว่า
924 ตร.ม.
ปรับปรุงระบบไฟฟูาส่อง
สว่างสนามฟุตบอล 1 ดังนี้
-ติดตั้งโคมไฟสนามและ
ระบบไฟฟูา
-ติดตั้งระบบควบคุมการเปิดปิด

5,000,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ ประชาชนผู้มาใช้
พึงพอใจของ บริการมีความพึง
ประชาชน
พอใจมากขึ้น
ผู้ใช้บริการ

ฝุายกิจกรรม
เด็กและเยาวชน
ส้านักการศึกษา

-

ร้อยละความ ประชาชนผู้มาใช้
พึงพอใจของ บริการมีความพึง
ประชาชน
พอใจมากขึ้น
ผู้ใช้บริการ

ฝุายกิจกรรม
เด็กและเยาวชน
ส้านักการศึกษา

-

-

ร้อยละความ ประชาชนผู้มาใช้
พึงพอใจของ บริการมีความพึง
ประชาชน
พอใจมากขึ้น
ผู้ใช้บริการ

ฝุายกิจกรรม
เด็กและเยาวชน
ส้านักการศึกษา

-

-

ร้อยละความ ประชาชนผู้มาใช้
พึงพอใจของ บริการมีความพึง
ประชาชน
พอใจมากขึ้น
ผู้ใช้บริการ

ฝุายกิจกรรม
เด็กและเยาวชน
ส้านักการศึกษา

แบบ ผ.02

-3/421ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

44

ปรับปรุงพื้นสนาม เพื่อปรับปรุงพื้นสนามเด็ก
เด็กเล่นสนามกีฬา เล่น ภายในสนามกีฬา
เทศบาลนคร
เทศบาลนครเชียงใหม่
เชียงใหม่

45

ก่อสร้างราง
ระบายน้้าบริเวณ
โรงพลศึกษา 2
และสนามยิงปืน
สนามกีฬา
เทศบาลนคร
เชียงใหม่

เพื่อแก้ปัญหาน้้าท่วมขัง
บริเวณโรงพลศึกษา 2
และสนามยิงปืน สนาม
กีฬาเทศบาลนคร
เชียงใหม่

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ปรับปรุงพื้นสนามเด็กเล่น
สนามกีฬาเทศบาลนคร
เชียงใหม่ ได้แก่
- งานรื้อถอนและติดตั้ง
เครื่องเล่นสนาม
-งานก่อสร้างพื้น
-งานติดตั้งคันหิน โดยรอบ
สนามทั้ง 2 แห่ง
-งานติดตั้งพื้นสนามเด็กเล่น
ชนิดพื้นสังเคราะห์
ก่อสร้างรางระบายน้้าบริเวณ
โรงพลศึกษา 2 และสนามยิง
ปืน สนามกีฬาเทศบาลนคร
เชียงใหม่ ความยาวไม่น้อย
กว่า 300 ม. (ตามแบบ
แปลนของเทศบาลฯ)

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
1,800,000

-

3,000,000

-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ ประชาชน
ฝุายกิจกรรมเด็ก
พึงพอใจของ ผู้ใช้บริการมีความ และเยาวชน
ประชาชน
พึงพอใจมากขึน้
ส้านักการศึกษา
ผู้ใช้บริการ

ร้อยละความ ประชาชนผู้มาใช้
พึงพอใจของ บริการมีความพึง
ประชาชน
พอใจมากขึ้น
ผู้ใช้บริการ

ฝุายกิจกรรม
เด็กและเยาวชน
ส้านักการศึกษา

แบบ ผ.02

-3/422ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

46

ปรับปรุงห้องน้้า
บริเวณใกล้สนาม
ยิงปืน สนามกีฬา
เทศบาลนคร
เชียงใหม่

เพื่อปรับปรุงห้องน้้า
บริเวณใกล้สนามยิงปืนให้
อยู่ในสภาพดี ถูก
สุขลักษณะ รองรับผู้มาใช้
บริการ

47

ติดตั้งแผงกัน
กระสุนระยะยิง
50 ม. และถมดิน
แนวกันกระสุน
ระยะ 50 ม.
บริเวณสนามยิง
ปืน
จ้างเหมาดูแลและ
บ้ารุงรักษาพื้น
หญ้าภายในสนาม
ฟุตบอล

เพื่อให้ความปลอดภัยของ
สนามยิงปืนเป็นไปตาม
มาตรฐาน

48

49

ก่อสร้างราง
ระบายน้้าบริเวณ
โดยรอบภายใน
สนามกีฬา
เทศบาลนคร
เชียงใหม่

เพื่อให้สนามฟุตบอลมี
สภาพพร้อมใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ปรับปรุงห้องน้้าบริเวณใกล้
สนามยิงปืน ได้แก่ เปลี่ยน
กระเบื้องหลังคา ปูกระเบื้อง
พื้น เปลี่ยนประตูหน้าต่าง
เปลี่ยนสุขภัณฑ์ เปลี่ยน
ระบบสุขาภิบาลใหม่ ทาสี
ปรับปรุงระบบไฟฟูาใหม่
ฯลฯ (ตามแบบแปลนของ
เทศบาลฯ)
ติดตั้งแผงกันกระสุนระยะยิง
50 ม. และถมดินแนวกัน
กระสุนระยะ 50 ม. บริเวณ
สนามยิงปืน สนามกีฬา
เทศบาลนครเชียงใหม่

จ้างเหมาดูแลและบ้ารุงรักษา
พื้นหญ้าภายในสนาม
ฟุตบอล ความกว้างไม่น้อย
กว่า
67.5 ม. ความยาวไม่น้อย
กว่า 104 ม.
เพื่อก่อสร้างรางระบายน้้า ก่อสร้างรางระบายน้้าบริเวณ
บริเวณโดยรอบภายใน
โดยรอบภายในสนามกีฬา
สนามกีฬาเทศบาลนคร
เทศบาลนครเชียงใหม่
เชียงใหม่

2561
(บาท)
500,000

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-

2,450,000

-

-

480,000

800,000

800,000

-

-

-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ ประชาชนผู้มาใช้
พึงพอใจของ บริการมีความพึง
ประชาชน
พอใจมากขึ้น
ผู้ใช้บริการ

ฝุายกิจกรรม
เด็กและเยาวชน
ส้านักการศึกษา

-

ร้อยละความ ประชาชนผู้มาใช้
พึงพอใจของ บริการมีความพึง
ประชาชน
พอใจมากขึ้น
ผู้ใช้บริการ

ฝุายกิจกรรม
เด็กและเยาวชน
ส้านักการศึกษา

800,000

800,000

ร้อยละความ ประชาชนผู้มาใช้
พึงพอใจของ บริการมีความพึง
ผู้ใช้บริการ พอใจมากขึ้น

ฝุายกิจกรรม
เด็กและเยาวชน
ส้านักการศึกษา

5,000,000

-

ร้อยละความ ประชาชน
ฝุายกิจกรรมเด็ก
พึงพอใจของ ผู้ใช้บริการมีความ และเยาวชน
ผู้ใช้บริการ พึงพอใจมากขึน้
ส้านักการศึกษา

แบบ ผ.02

-3/423เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

50

ปรับปรุงห้องน้้า
ใต้ถุนอัฒจันทร์มี
หลังคา และ
สนามเปตอง
ภายในสนามกีฬา
เทศบาลนคร
เชียงใหม่
ปรับปรุง
ส้านักงานศูนย์
เยาวชนประชาชนภายใน
สนามกีฬา
เทศบาลนคร
เชียงใหม่
ปรับปรุงระบบ
ไฟฟูาส่องสว่าง
ภายในสนามกีฬา
เทศบาลนคร
เชียงใหม่

เพื่อปรับปรุงห้องน้้าใต้ถุน
อัฒจันทร์มีหลังคา และ
สนามเปตองภายในสนาม
กีฬาเทศบาลนคร
เชียงใหม่

ปรับปรุงห้องน้้าใต้ถุน
อัฒจันทร์มีหลังคา และ
สนามเปตองภายในสนาม
กีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่

เพื่อปรับปรุงส้านักงาน
ศูนย์เยาวชน – ประชาชน
ภายในสนามกีฬาเทศบาล
นครเชียงใหม่

ปรับปรุงส้านักงานศูนย์
เยาวชน – ประชาชนภายใน
สนามกีฬาเทศบาลนคร
เชียงใหม่

51

52

เพื่อให้สามารถให้บริการผู้ ปรับปรุงระบบไฟฟูาส่อง
มาใช้บริการได้อย่างมี
สว่างภายในสนามกีฬา
ประสิทธิภาพ
เทศบาลนครเชียงใหม่

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
1,000,000

-

-

500,000

-

-

ร้อยละความ ประชาชน
ฝุายกิจกรรมเด็ก
พึงพอใจของ ผู้ใช้บริการมีความ และเยาวชน
ผู้ใช้บริการ พึงพอใจมากขึน้
ส้านักการศึกษา

-

-

2,000,000

-

-

ร้อยละความ ประชาชน
ฝุายกิจกรรมเด็ก
พึงพอใจของ ผู้ใช้บริการมีความ และเยาวชน
ผู้ใช้บริการ พึงพอใจมากขึน้
ส้านักการศึกษา

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ ประชาชน
ฝุายกิจกรรมเด็ก
พึงพอใจของ ผู้ใช้บริการมีความ และเยาวชน
ผู้ใช้บริการ พึงพอใจมากขึน้
ส้านักการศึกษา

แบบ ผ.02

-3/424ที่

โครงการ

53

จัดการจราจร
ภายในบริเวณ
สนามกีฬา
เทศบาลนคร
เชียงใหม่

54

ติดตั้งระบบพ่น
หมอกไอน้้าเพื่อ
ลดหมอกควันและ
ฝุุนละลอง ภายใน
บริเวณสนามกีฬา
เทศบาลนคร
เชียงใหม่

วัตถุประสงค์
เพื่อให้การจัดการจราจร
ภายในบริเวณสนามกีฬา
เทศบาลนครเชียงใหม่
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

-เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
นโยบายจังหวัดเชียงใหม่
และรัฐบาล
-เพื่อลดปัญหาหมอกควัน
และฝุุนละออง ภายใน
สนามกีฬาเทศบาลนคร
เชียงใหม่

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ด้าเนินการจัดซื้อ
1. แผงกั้นจราจร ขนาด 1.5
เมตร จ้านวน 150 อัน
2. ปูายจราจรสแตนเลส
ขาตั้งแบบแนวตั้ง พร้อม
ปูายขนาด 60x80 ซ.ม.
แบบล้อหมุน จ้านวน 20 อัน
3. ปูายจราจรสแตนเลส
ขาตั้งแบบโค้ง พร้อมปูาย
ขนาด45 ซ.ม. และปูาย
แนวนอนขนาด 20
x45 ซ.ม.
จ้านวน 20 อัน
จัดซื้อและติดตั้งระบบพ่น
หมอกไอน้้า จ้านวน 3 จุด
โดยมีครุภัณฑ์และอุปกรณ์
ต่อพ่วงต่างๆ เช่น
- ปั๊มน้้า 8L 2.0 HP
จ้านวน 3 ตัว
- ถังน้้าแบบพลาสติก
ขนาดความจุ 2,000ลิตร
จ้านวน 3 ถัง
- ตัวกรองน้้า จ้านวน 9 ตัว
- หัวพ่นหมอกทองเหลือง
มีไส้กรอง จ้านวน 300 หัว

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
422,500
(322,500)

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-

(50,000)

-

-

-

-

(50,000)

-

-

-

-

370,000

-

-

-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ การจัดการจราจร ฝุายกิจกรรม
พึงพอใจของ ภายในบริเวณ
เด็กและเยาวชน
ผู้ใช้บริการ สนามกีฬา
ส้านักการศึกษา
เทศบาลนคร
เชียงใหม่เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

ร้อยละความ -หมอกควันและ
พึงพอใจของ ฝุุนละอองบริเวณ
ผู้ใช้บริการ สนามกีฬา
เทศบาลนคร
เชียงใหม่ มี
ปริมาณลดลง
-ประชาชน
ผู้ใช้บริการสนาม
กีฬาเทศบาลนคร
เชียงใหม่ อยู่ใน
สภาวะอากาศที่
เอื้อต่อการออก
ก้าลังกาย

ฝุายกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน
ส้านักการศึกษา

แบบ ผ.02

-3/2/425ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

55 จัดซื้อเต็นท์นอน
ฝุายกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน
ส้านักการศึกษา

เพื่อใช้ในการเดินทางไป
นอกสถานที่ของครูและ
นักกีฬาสังกัดเทศบาลฯ

56 จัดซื้อเก้าอี้
พลาสติก
ฝุายกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน
ส้านักการศึกษา

เพื่อให้บริการประชาชน
ในสนามกีฬาเทศาบล
นครเชียงใหม่

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- ชุดตู้ควบคุมระบบ
จ้านวน 3 ชุด
- ท่อ HDPE 3/8”
จ้านวน 350 ม.
- ข้อต่อตรงเกลียวนอก
(ท่อ+ท่อ) จ้านวน 300 ตัว
- ข้อต่อตรงเกลียวนอก
(ปั๊ม+ท่อ) จ้านวน 18 ตัว
- ปิดปลายขันน็อต
จ้านวน 5 ตัว
- ข้องอข้อน็อต จ้านวน
25 ตัว
- อุปกรณ์อื่นที่จ้าเป็น
พร้อมค่าแรง ฯลฯ
มีเต็นท์นอน ขนาด 2 คน
นอน จ้านวน 10 หลัง

มีเก้าอี้พลาสติกแบบมีพนัก
พิง จ้านวน 400 ตัว

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)

-

25,000

-

-

-

40,000
(200 ตัว)

40,000
(200 ตัว)

-

-

-

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ครูและ
นักกีฬาต่อ
สิ่งอ้านวย
ความสะดวก
ในการเดินทาง
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ

ครูและนักกีฬามี
ความ
สะดวกสบาย ใน
การเดินทางไป
นอกสถานที่เพื่อ
แข่งขันกีฬา และ
ร่วมกิจกรรมต่างๆ
ประชาชนมีความ
สะดวกสบาย ต่อ
การมาใช้บริการ
สนามกีฬา
เทศบาล
นครเชียงใหม่

ฝุายกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน
ส้านักการศึกษา

ฝุายกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน
ส้านักการศึกษา

แบบ ผ.02

-3/426ที่

โครงการ

57

จัดซื้อเก้าอี้บุนวม
ฝุายกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน
ส้านักการศึกษา

58

จัดซื้อเก้าอี้ไฟ
เบอร์กลาส
ฝุายกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน
ส้านักการศึกษา

59

วัตถุประสงค์
เพื่อให้บริการประชาชน
ในสนามกีฬาเทศบาล
นครเชียงใหม่

-เพื่อให้บริการประชาชน
ในสนามกีฬาเทศบาล
นครเชียงใหม่
-เพื่อรองรับการให้บริการ
ประชาชนที่มาใช้บริการ
บนอัฒจรรย์มีหลังคา
และอัฒจรรย์ไม่มีหลังคา
ภายในสนามกีฬาเทศบาล
นครเชียงใหม่
จัดซื้อ
เพื่อให้ผู้ใช้บริการ
เครื่องปรับอากาศ ห้องสมุดศาลาแดง
แบบติดผนัง ขนาด มีความสะดวกสบาย
24,000 บีทียู
และพร้อมในการ
ฝุายการศึกษา
ให้บริการประชาชนอย่าง
นอกระบบและ
มีประสิทธิภาพ
ตามอัธยาศัย
ส้านักการศึกษา

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
มีเก้าอี้บุนวม จ้านวน 100
ตัว

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

มีเก้าอี้ไฟเบอร์กลาส จ้านวน 4,700,000 4,700,000
6,141 ตัว
(2,000 ตัว) (2,000 ตัว)

มีเครื่องปรับอากาศ
แบบติดผนัง ขนาด
24,000 บีทียู จ้านวน
2 เครื่อง

-

-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
40,000
(50 ตัว)

2565
(บาท)
40,000
(50 ตัว)

-

5,031,350
(2,141 ตัว)

-

28,000

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ ประชาชนมีความ
พึงพอใจของ สะดวกสบาย ต่อ
ผู้ใช้บริการ การมาใช้บริการ
สนามกีฬา
เทศบาล
นครเชียงใหม่
ร้อยละความ ประชาชนมีความ
พึงพอใจของ สะดวกสบาย ต่อ
ผู้ใช้บริการ การมาใช้บริการ
สนามกีฬา
เทศบาล
นครเชียงใหม่

ฝุายกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน
ส้านักการศึกษา

ร้อยละความ -ผู้ใช้บริการ
พึงพอใจของ ห้องสมุดศาลา
ผู้ใช้บริการ แดงมีความ
สะดวกสบาย
ห้องสมุดศาลา
แดงมีความพร้อม
ในการให้บริการ
ประชาชนอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ฝุายการศึกษา
นอกระบบและ
ตามอัธยาศัย
ส้านักการศึกษา

ฝุายกิจกรรมเด็ก
และเยาวชนส้านัก
การศึกษา

แบบ ผ.02

-3/4272561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
13,000

มีปั๊มน้้าอัตโนมัติ ขนาด
มอเตอร์ 150 วัตต์ จ้านวน
2 ชุด

46,000

-

-

-

-

มีถังเก็บน้้า ขนาด 1,000
ลิตร จ้านวน 2 ชุด

90,000

-

-

-

-

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

60

จัดซื้อตู้เหล็ก
เอนกประสงค์
ฝุายการศึกษา
นอกระบบและ
ตามอัธยาศัย
ส้านักการศึกษา
จัดซื้อและติดตั้ง
ปั๊มน้้าอัตโนมัติ
ขนาดมอเตอร์
150 วัตต์
ฝุายกิจกรรม
เด็กและเยาวชน
ส้านักการศึกษา
จัดซื้อและติดตั้ง
ถังเก็บน้้า ขนาด
1,000 ลิตร
ฝุายกิจกรรม
เด็กและเยาวชน
ส้านักการศึกษา

เพื่อให้การจัดเก็บเอกสาร
ข้อมูลเกี่ยวกับ
ผู้ด้อยโอกาส เป็นไปอย่าง
ถูกต้อง เป็นระเบียบและ
ง่ายต่อการสืบค้น

มีตู้เหล็กเอนกประสงค์
จ้านวน 2 ตู้

เพื่อให้บริการผู้มาใช้
บริการ

เพื่อให้บริการผู้มาใช้
บริการ

61

62

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการ
ปฏิบัติงาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

การจัดเก็บ
เอกสารข้อมูล
ต่างๆ มีความ
เป็นระเบียบ
และง่ายต่อการ
สืบค้น
ร้อยละความ ประชาชนผู้มาใช้
พึงพอใจของ บริการมีความพึง
ผู้ใช้บริการ พอใจมากขึ้น

ฝุายการศึกษา
นอกระบบและ
ตามอัธยาศัย
ส้านักการศึกษา

ร้อยละความ ประชาชนผู้มาใช้
พึงพอใจของ บริการมีความพึง
ผู้ใช้บริการ พอใจมากขึ้น

ฝุายกิจกรรม
เด็กและเยาวชน
ส้านักการศึกษา

ฝุายกิจกรรม
เด็กและเยาวชน
ส้านักการศึกษา

แบบ ผ.02

-3/428ที่

โครงการ

63

จัดซื้อรถบรรทุก
(ดีเซล) ขนาด 1
ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่้า
กว่า 2,400 ซีซี
ขับเคลื่อน 4 ล้อ
แบบดับเบิ้ลแคบ
ฝุายกิจกรรม
เด็กและเยาวชน
ส้านักการศึกษา
จัดซื้อรถยนต์
บรรทุก (ดีเซล)
ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ
ฝุายกิจกรรม
เด็กและเยาวชน
ส้านักการศึกษา

64

65

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
896,000

2565
(บาท)
-

เพื่อใช้ในการบรรทุก
ขนส่งสิ่งของ อุปกรณ์
ส้าหรับจัดกิจกรรมของ
ฝุายกิจกรรมเด็กและ
เยาวชนส้านักการศึกษา

มีรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1
ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่
ต่้ากว่า 2,400 ซีซี
ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบ
ดับเบิ้ลแคบ
จ้านวน 1 คัน

เพื่อใช้ในการบรรทุก
ขนส่งสิ่งของ อุปกรณ์
ส้าหรับจัดกิจกรรมของ
ฝุายกิจกรรมเด็กและ
เยาวชนส้านักการศึกษา

มีรถยนต์บรรทุก (ดีเซล)
ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่้ากว่า
4,000 ซีซี หรือก้าลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่้ากว่า
105 กิโลวัตต์ จ้านวน 1 คัน

-

-

1,375,000

-

-

มีรถจักรยานยนต์ ขนาด
110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา
จ้านวน 1 คัน

-

-

40,800

-

-

จัดซื้อ
เพื่อใช้ในการออก
รถจักรยานยนต์ ให้บริการแก่ประชาชน
ขนาด 110 ซีซี ในพืน้ ที่
แบบเกียร์ธรรมดา
ฝุายการศึกษา
นอกระบบและ
ตามอัธยาศัย
ส้านักการศึกษา

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการ
ปฏิบัติงาน

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการ
ปฏิบัติงาน

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-ประชาชนมีความ ฝุายกิจกรรมเด็ก
พึงพอใจต่อการ
และเยาวชนส้านัก
ปฏิบัติงาน
การศึกษา
-การขนส่งวัสดุ
อุปกรณ์ ส้าหรับ
ใช้ในการจัด
กิจกรรมต่างๆ
มีประสิทธิภาพ

-ประชาชนมีความ
พึงพอใจต่อการ
ปฏิบัติงาน
-การขนส่งวัสดุ
อุปกรณ์ ส้าหรับ
ใช้ในการจัด
กิจกรรมต่างๆ
มีประสิทธิภาพ
ร้อยละความ การการออก
พึงพอใจของ ให้บริการแก่
ประชาชน
ประชาชนในพื้นที่
ต่อการ
มีความคล่องตัว
ปฏิบัติงาน และประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น

ฝุายกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน
ส้านักการศึกษา

ฝุายการศึกษา
นอกระบบและ
ตามอัธยาศัย
ส้านักการศึกษา

แบบ ผ.02

-3/429ที่

โครงการ

66

จัดซื้อโทรทัศน์
LED แบบSmart TV
ฝุายกิจกรรม
เด็กและเยาวชน
ส้านักการศึกษา
จัดซื้อชุดเครื่อง
เสียงเคลื่อนที่
ฝุายการศึกษา
นอกระบบและ
ตามอัธยาศัย
ส้านักการศึกษา

67

68

69

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใช้ติดตั้งในห้องฟิตเนส มีโทรทัศน์ LED แบบ Smart
ชายและหญิง ให้
TV ระดับความ 40 นิว้
ประชาชนได้รับชม
จ้านวน 4 เครื่อง
ระหว่างออกก้าลังกาย

2561
(บาท)
35,400
(2 เครื่อง)

2562
(บาท)
35,400
(2 เครื่อง)

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

-เพื่อให้การปฏิบัติร่วมกับ
ชุมชน ในการจัดกิจกรรม
ภายนอกสถานที่เป็นไป
อย่างมีประสิทธิมากยิ่งขึ้น
-เพื่อให้การเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร มีความ
ชัดเจน กระจายเสียงได้
อย่างทั่วถึง
จัดซื้อเครื่องเสียง เพื่อใช้ประกาศ เผยแพร่
พร้อมติดตั้งในโรง ประชาสัมพันธ์
พลศึกษา 2
ข้อมูลข่าวสาร มีความ
ฝุายกิจกรรม
ชัดเจน กระจายเสียง
เด็กและเยาวชน
ภายในโรงพลศึกษา 2
ส้านักการศึกษา
ได้อย่างทั่วถึง

มีชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่
แบบลากจูง 15" 2 ทาง
แบบเคลื่อนที่ พร้อมไมค์ลอย
450 วัตต์ PA Speaker
System 450W
จ้านวน 1 ชุด

-

-

10,000

-

-

มีเครื่องเสียงพร้อมติดตั้ง
จ้านวน 1 ชุด

-

-

500,000

-

-

จัดซื้อเครื่อง
เพื่อรองรับการให้บริการ
กระตุกหัวใจไฟฟูา ประชาชนที่มาออก
ชนิดอัตโนมัติ
ก้าลังกาย
(AED)
ฝุายกิจกรรม
เด็กและเยาวชน
ส้านักการศึกษา

มีเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟูา
ชนิดอัตโนมัติ (AED) จ้านวน
5 เครื่อง

-

650,000

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละความ ประชาชนผู้มาใช้
พึงพอใจของ บริการมีความพึง
ผู้ใช้บริการ พอใจในสิ่งอ้านวย
ความสะดวกใน
ห้องฟิตเนส
ร้อยละ
การเผยแพร่
ความพึง
ประชาสัมพันธ์
พอใจของ
ความรู้ และ
ประชาชน
กิจกรรมต่างๆ
ต่อเนื้อหาที่ ให้แก่ประชาชน
เผยแพร่
มีความทั่วถึง
ประชาสัมพันธ์ ชัดเจน
และให้ความรู้
ร้อยละ
การเผยแพร่
ความพึง
ประชาสัมพันธ์
พอใจของ
ความรู้ และ
ประชาชน
กิจกรรมต่างๆ
ต่อเนื้อหาที่ ให้แก่ประชาชน
เผยแพร่
มีความทั่วถึง
ประชาสัมพันธ์ ชัดเจน
และให้ความรู้
ร้อยละความ ประชาชนที่มาใช้
พึงพอใจของ บริการมีความพึง
ประชาชน
พอใจในการ
ผู้ใช้บริการต่อ ให้บริการ
สิ่งอ้านวยความ ของสนามกีฬา
สะดวกภายใน เทศบาลนคร
สนามกีฬาฯ เชียงใหม่

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
ฝุายกิจกรรม
เด็กและเยาวชน
ส้านักการศึกษา
ฝุายการศึกษา
นอกระบบและ
ตามอัธยาศัย
ส้านักการศึกษา

ฝุายกิจกรรม
เด็กและเยาวชน
ส้านักการศึกษา

ฝุายกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน
ส้านักการศึกษา

แบบ ผ.02

-3/430ที่
70

71

72

73

74

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
60,000
(2 ชุด)

มีกล่องอลูมิเนียมขอบลู่วิ่ง
กรีฑา ความยาวประมาณ
400 ม. จ้านวน 1 ชุด

-

500,000

-

-

มีรถตัดหญ้าแบบนั่งขับ
จ้านวน 1 คัน

-

-

-

จัดซื้อโต๊ะปิงปอง เพื่อให้บริการประชาชน
พร้อมเน็ต
ฝุายกิจกรรม
เด็กและเยาวชน
ส้านักการศึกษา
จัดซื้อกล่อง
เพื่อให้บริการประชาชน
อลูมิเนียมขอบลู่
วิ่งกรีฑา
ฝุายกิจกรรม
เด็กและเยาวชน
ส้านักการศึกษา
จัดซื้อรถตัดหญ้า เพื่อบ้ารุงรักษาสนามหญ้า
แบบนั่งขับ
ให้อยู่ในสภาพดี
ฝุายกิจกรรม
เด็กและเยาวชน
ส้านักการศึกษา
จัดซื้อเตียงเหล็ก เพื่อใช้ในการเก็บตัวนักกีฬา
2 ชั้น ขนาด 3.5 ฟุต สังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่
ฝุายกิจกรรม
เด็กและเยาวชน
ส้านักการศึกษา

มีโต๊ะปิงปองพร้อมเน็ต
จ้านวน 4 ชุด

มีเตียงเหล็ก 2 ชั้น ขนาด
3.5 ฟุต จ้านวน 40 หลัง

-

-

จัดซื้อเสาประตู
ฟุตซอล
ฝุายกิจกรรม
เด็กและเยาวชน
ส้านักการศึกษา

มีเสาประตูฟุตซอล
5 คน เหล็กเหลี่ยม 3 นิ้ว
ขนาด 3x2 ม. จ้านวน
1 ชุด

-

28,000

เพื่อให้นักกีฬาใช้ในการ
ฝึกซ้อม

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ ประชาชนผู้มาใช้
พึงพอใจของ บริการมีความพึง
ผู้ใช้บริการ พอใจมากขึ้น

ฝุายกิจกรรม
เด็กและเยาวชน
ส้านักการศึกษา

-

ร้อยละความ ประชาชนผู้มาใช้
พึงพอใจของ บริการมีความพึง
ผู้ใช้บริการ พอใจมากขึ้น

ฝุายกิจกรรม
เด็กและเยาวชน
ส้านักการศึกษา

4,000,000

-

ร้อยละความ ประชาชนผู้มาใช้
พึงพอใจของ บริการมีความพึง
ผู้ใช้บริการ พอใจมากขึ้น

ฝุายกิจกรรม
เด็กและเยาวชน
ส้านักการศึกษา

150,000
(20 หลัง)

150,000
(20 หลัง)

-

นักกีฬามีอุปกรณ์
อ้านวยความ
สะดวกในการ
ฝึกซ้อม ครบครัน
และมีคุณภาพ

ฝุายกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน
ส้านักการศึกษา

-

-

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
นักกีฬาต่อ
สิ่งอ้านวย
ความสะดวก
ในการฝึกซ้อม
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
นักกีฬาต่อ
สิ่งอ้านวย
ความสะดวก
ในการ
ฝึกซ้อม

นักกีฬามีอุปกรณ์
อ้านวยความ
สะดวกในการ
ฝึกซ้อม ครบครัน
และมีคุณภาพ

ฝุายกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน
ส้านักการศึกษา

แบบ ผ.02

-3/4312561
(บาท)
-

2562
(บาท)
45,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

มีเสาประตูโกว์ฟุตบอล
จูเนียร์ (7) จ้านวน 2 ประตู

-

90,000

-

-

-

จัดซื้อเบาะรองรับ เพื่อให้นักกีฬาใช้ในการ
กระโดดสูง (เบาะ ฝึกซ้อม
ฟองน้้าหุ้มผ้าใบ)
ฝุายกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน
ส้านักการศึกษา

มีเบาะรองรับกระโดดสูง
(เบาะฟองน้้าหุ้มผ้าใบ)
จ้านวน 1 ชุด

-

120,000

-

-

-

จัดซื้อเครื่องออก เพื่อรองรับการให้บริการ
ก้าลังกายภายในร่ม ประชาชนที่มาออกก้าลัง
ฝุายกิจกรรมเด็ก กาย
และเยาวชน
ส้านักการศึกษา

มีเครื่องออกก้าลังกาย
ในร่ม จ้านวน 26 รายการ

-

-

1,500,000

-

-

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

75

จัดซื้อเสา
วอลเล่ย์บอล
ฝุายกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน
ส้านักการศึกษา

เพื่อให้นักกีฬาใช้ในการ
ฝึกซ้อม

มีเสาวอลเล่ย์บอลเหล็กกลม3
นิ้ว หนา 3 ม.ม. ปรับระดับความ
สูงได้ 4 ระดับ พร้อเส้มนสนาม
วอลเล่ย์บอลชายหาดไนล่อน
ความกว้าง 5-8 ซม. จ้านวน
1 ชุด

76

จัดซื้อเสาประตู
โกว์ฟุตบอล
จูเนียร์ (7)
ฝุายกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน
ส้านักการศึกษา

เพื่อให้นักกีฬาใช้ในการ
ฝึกซ้อม

77

78

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
นักกีฬาต่อ
สิ่งอ้านวย
ความสะดวก
ในการ
ฝึกซ้อม
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
นักกีฬาต่อ
สิ่งอ้านวย
ความสะดวก
ในการ
ฝึกซ้อม
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
นักกีฬาต่อ
สิ่งอ้านวย
ความสะดวก
ในการ
ฝึกซ้อม
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ

นักกีฬามีอุปกรณ์
อ้านวยความ
สะดวกในการ
ฝึกซ้อม ครบครัน
และมีคุณภาพ

ฝุายกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน
ส้านักการศึกษา

นักกีฬามีอุปกรณ์
อ้านวยความ
สะดวกในการ
ฝึกซ้อม ครบครัน
และมีคุณภาพ

ฝุายกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน
ส้านักการศึกษา

นักกีฬามีอุปกรณ์
อ้านวยความ
สะดวกในการ
ฝึกซ้อม ครบครัน
และมีคุณภาพ

ฝุายกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน
ส้านักการศึกษา

ประชาชนที่มาใช้
บริการมีความพึง
พอใจในการ
ให้บริการของ
สนามกีฬา
เทศบาลนคร
เชียงใหม่

ฝุายกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน
ส้านักการศึกษา

แบบ ผ.02

-3/432ที่

โครงการ

79

จัดซื้ออัฒจันทร์
พับเก็บได้
ฝุายกิจกรรมเด็ก
และเยาวชนส้านัก
การศึกษา
80 จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์
ส้าหรับส้านักงาน
ประมวลผลแบบที่ 1
ฝุายการศึกษา
นอกระบบและ
ตามอัธยาศัย
ส้านักการศึกษา
81 จัดซื้อโต๊ะม้านั่ง
หินอ่อน
ฝุายการศึกษา
นอกระบบและ
ตามอัธยาศัย
ส้านักการศึกษา

รวม

81 โครงการ

วัตถุประสงค์
เพื่อให้บริการผู้มาใช้
บริการ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
มีอัฒจันทร์พับเก็บได้
ขนาด 6 ม. ความสูง 4 ชั้น
จ้านวน 8 ชุด

เพื่อให้บริการสืบค้นข้อมูล มีคอมพิวเตอร์ส้าหรับงาน
และให้บริการด้าน ICT
ประมวลผล แบบที่ 1
ภายในห้องสมุดศาลาแดง จ้านวน 2 เครื่อง

เพื่อเพิ่มพื้นที่แห่งการ
มีโต๊ะม้านั่งหินอ่อน
เรียนรู้ และพื้นที่ในการจัด จ้านวน 4 ชุด
กิจกรรมให้แก่เด็กด้อย
โอกาสบริเวณ
สวนสาธารณะด้านหลัง
ตลาดต้นล้าไย และเพื่อ
เพิ่มพื้นที่พักผ่อนให้แก่
ประชาชน

-

-

2561
(บาท)
2,000,000

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-

-

44,000

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละความ ประชาชนผู้มาใช้
พึงพอใจของ บริการมีความพึง
ผู้ใช้บริการ พอใจมากขึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
ฝุายกิจกรรมเด็ก
และเยาวชนส้านัก
การศึกษา

ร้อยละความ ห้องสมุดศาลา
ฝุายการศึกษา
พึงพอใจของ แดงมีความพร้อม นอกระบบและ
ผู้ใช้บริการ ในด้านการสืบค้น ตามอัธยาศัย
ข้อมูล และการ
ส้านักการศึกษา
ให้บริการด้าน ICT
มีประสิทธิภาพ
พร้อมให้บริการ
ประชาชน
10,000
ร้อยละความ เด็กและเยาวชน ฝุายการศึกษา
พึงพอใจของ ด้อยโอกาสรวมถึง นอกระบบและ
ผู้ใช้บริการ ประชาชนมีพื้นที่ ตามอัธยาศัย
ในการจัดกิจกรรม ส้านักการศึกษา
อย่างเหมาะสม
สามารถใช้ประโยชน์
จากพื้นที่
สวนสาธารณะ
หลังตลาดต้น
ล้าไยในการเป็น
แหล่งเรียนรู้และ
แหล่งพักผ่อน
ได้มากขึ้น
74,548,060 48,401,800 27,882,200 41,483,750 13,106,400
-

-3/433รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลนครเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ที่ 3 การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพคงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตสานึกด้านศิลปวัฒนธรรม
3.10 แผนงานงบกลาง
งบประมาณ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
2564
2565
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 สมทบเงินเข้า
เพื่อสมทบเงินเข้ากองทุน ปี 2561-2562 :
4,050,000 4,050,000 3,375,000 3,375,000 3,375,000 ร้อยละของ
กองทุน
หลักประกันสุขภาพ
สมทบเงินเข้ากองทุน
จานวนเงินที่
หลักประกัน
ท้องถิ่นเทศบาลนคร
หลักประกันสุขภาพท้องถิ่น
สมทบเข้า
สุขภาพท้องถิ่น
เชียงใหม่
เทศบาลนครเชียงใหม่
กองทุน
เทศบาล
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของ
หลักประกัน
นครเชียงใหม่
ค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับ
สุขภาพ
จากกองทุนหลักประกัน
ท้องถิน่ ตาม
สุขภาพแห่งชาติ
เกณฑ์ที่
ปี 2563-2565 :
กาหนด
สมทบเงินเข้ากองทุน
หลักประกันสุขภาพท้องถิ่น
เทศบาลนครเชียงใหม่
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5๐ ของ
ค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับ
จากกองทุนหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ

แบบ ผ.02

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-การสมทบเงินเข้า
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพท้องถิ่น
เทศบาลนคร
เชียงใหม่เป็นไป
ตามประกาศ
คณะกรรมการ
หลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติฯ
-การพัฒนาและ
สนับสุนนโครงการ
ด้านสาธารณสุข
ของเทศบาล
นครเชียงใหม่
มีประสิทธิภาพ

งานวิชาการและ
แผนงาน
สาธารณสุข
สานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

แบบ ผ.02

-3/434ที่

โครงการ

2

สงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพสาหรับบุคคล
ซึ่งไม่สามารถ
ช่วยเหลือตนเอง
ได้ในสังคมในเขต
เทศบาลนคร
เชียงใหม่

3

กองทุนสวัสดิการ
ชุมชนเทศบาล
นครเชียงใหม่

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
2564
2565
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เพื่อให้ความช่วยเหลือและ ผู้สูงอายุและผู้พิการที่ขึ้น
184,564,000192,358,800202,918,800213,418,800235,892,400 -จานวน
แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายใน ทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพทุก
ผู้สูงอายุ
แต่ละเดือนแก่ผู้สูงอายุ
คนในเขตเทศบาลนคร
และผู้พิการ
และคนพิการที่ไม่สามารถ เชียงใหม่ได้รับเบี้ยยังชีพ
ที่ได้รับเบี้ย
ช่วยเหลือตนเองได้ให้
ทุกคน
ยังชีพ
สามารถดารงชีวิตอยู่ใน
-ร้อยละความ
สังคมได้ตามสมควรแก่
พึงพอใจของ
อัตภาพตามนโยบายของ
ประชาชน
รัฐบาล
ต่อการดาเนิน
โครงการ
เพื่อสมทบงบประมาณแก่ สมทบงบประมาณแก่กองทุน 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละความ
กองทุนสวัสดิการชุมชน
สวัสดิการชุมชนเทศบาลนคร
พึงพอใจของ
เทศบาลนครเชียงใหม่
เชียงใหม่
ประชาชน
สาหรับใช้ในการสร้าง
ต่อการดาเนิน
หลักประกันความมั่นคง
โครงการ
ของชุมชน และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของกองทุน
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในชุมชนให้
ดียิ่งขึ้น
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผู้สูงอายุและคน งานสังคม
พิการได้รับความ สงเคราะห์
ช่วยเหลือให้
กองสวัสดิการสังคม
สามารถดารงชีวิต
อยู่ในสังคมได้ตาม
สมควรแก่อัตภาพ
ตามนโยบายของ
รัฐบาล
กองทุนสวัสดิการ
ชุมชนเทศบาล
นครเชียงใหม่มี
ความเข้มแข็ง
และสามารถให้
ความช่วยเหลือผู้
ที่ต้องได้รับการ
ดูแลในชุมชนให้มี
คุณภาพชีวิตให้ดี
ขึ้น

งานสังคม
สงเคราะห์
กองสวัสดิการสังคม

แบบ ผ.02

-3/435ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

4

สงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพผู้ติดเชื้อ/
ผู้ป่วยเอดส์

เพื่อให้ความช่วยเหลือและ
แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายใน
แต่ละเดือนแก่ผู้ติดเชื้อ/
ผู้ป่วยเอดส์ให้สามารถ
ดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้
ตามสมควรแก่อัตภาพ

รวม

4 โครงการ

-

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ทขี่ ึ้น
ทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพ
ทุกคนในเขตเทศบาลนคร
เชียงใหม่ได้รับเบี้ยยังชีพ
ทุกคน

-

2561
(บาท)
900,000

2562
(บาท)
900,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
900,000

2564
(บาท)
900,000

2565
(บาท)
900,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

-จานวนผู้ติด
เชื้อ/ผู้ป่วย
เอดส์ที่ได้รับ
เบี้ยยังชีพ
-ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการดาเนิน
โครงการ
189,814,000 197,608,800 207,493,800 217,993,800 240,467,400
-

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วย
งานสังคม
เอดส์ได้รับความ สงเคราะห์
ช่วยเหลือให้
กองสวัสดิการสังคม
สามารถดารงชีวิต
อยู่ในสังคมได้ตาม
สมควรแก่อัตภาพ

-

-

แบบ ผ.02

-3/436รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลนครเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ที่ 5 การเสริมสร้างความ มั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ที่ 6 การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบ
4. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความปลอดภัยและบรรเทาสาธารณภัย
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
งบประมาณ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 จ้างเหมาบริการ เพื่อจ้างเหมาดาเนินการ
จ้างเหมาเอกชนดาเนินการ
360,000 360,000 360,000 940,800
ยามรักษาความ
รักษาความปลอดภัยใน
รักษาความปลอดภัย จานวน
(3 คน)
(3 คน)
(3 คน)
(4 คน)
ปลอดภัย (รปภ.) ชีวิตและทรัพย์สินของ
17 คน
สานักงานเทศบาล บุคลากรเทศบาลฯ
นครเชียงใหม่
ประชาชนที่มาติดต่อ
ราชการ และอาคาร
สถานที่
2

จัดซื้อและติดตั้ง
ระบบกล้อง
โทรทัศน์วงจรปิด
บริเวณลานจอด
รถชั้น B อาคาร
5 สานักงาน
เทศบาลนคร
เชียงใหม่

เพื่อป้องกันและรักษา
ความปลอดภัย
ยานพาหนะของทาง
ราชการและประชาชน
ที่มาติดต่อราชการ
สานักงานเทศบาลนคร
เชียงใหม่

จัดซื้อและติดตั้งระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิด
เครือข่ายแบบมุมมองคงที่
สาหรับติดตั้งภายในอาคาร
บริเวณลานจอดรถชั้น B
อาคาร 5 สานักงานเทศบาล
นครเชียงใหม่ จานวน 1
ระบบ

-

500,000

-

-

2565
(บาท)
940,800
(4 คน)

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ผู้มาใช้
บริการ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ทาให้ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
ของบุคลากร
ประชาชนที่มา
ติดต่อราชการ
และอาคาร
สถานที่
ร้อยละความ ทาให้เกิดความ
พึงพอใจของ ปลอดภัยในชีวิต
ประชาชน
และทรัพย์สินของ
ผู้มาใช้
ทางราชการ
บริการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานธุรการ
ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป
สานักปลัด
เทศบาล

ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป
สานักปลัดเทศบาล

แบบ ผ.02

-3/437ที่

โครงการ

3

จัดซื้อและติดตั้ง
ระบบ
กล้องโทรทัศน์
วงจรปิดบริเวณ
ลานจอดรถชั้น
B1 อาคาร 5
สานักงานเทศบาล
นครเชียงใหม่
จัดซื้อและติดตั้ง
ระบบ
กล้องโทรทัศน์
วงจรปิด ชนิด
เครือข่าย

4

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อป้องกันและรักษา
ความปลอดภัยของ
ยานพาหนะของทาง
ราชการและประชาชน
ที่มาติดต่อสานักงาน
เทศบาลนครเชียงใหม่

จัดซื้อและติดตั้งระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิด
เครือข่ายแบบมุมมองคงที่
สาหรับติดตั้งภายในอาคาร
บริเวณลานจอดรถชั้น B1
อาคาร 5 สานักงานเทศบาล
นครเชียงใหม่ จานวน 1 ระบบ

เพื่อป้องกันและรักษา
ความปลอดภัยของ
ประชาชนและอุปกรณ์
เชื่อมโยงคอมพิวเตอร์
พร้อมทั้งข้อมูลเอกสาร
สาคัญต่างๆ ที่เกี่ยวกับ
งานทะเบียนราษฎรและ
งานบัตรประจาตัว
ประชาชน ภายในอาคาร
ทั้งในส่วนห้องทางานงาน
ทะเบียนราษฎร และห้อง
บัตรประจาตัวประชาชน

จัดซื้อและติดตั้งระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิด
เครือข่าย แบบมุมมองคงที่
สาหรับติดตั้งภายในอาคาร
ทั้งในส่วนห้องทางานงาน
ทะเบียนราษฎร และห้อง
บัตรประจาตัวประชาชน
จานวน 1 ชุด (16 จุด)

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
500,000

-

492,000

-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ผู้มาใช้
บริการ

ทาให้เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของ
ทางราชการ

งานธุรการ
ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป
สานัก
ปลัดเทศบาล

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ผู้มาใช้
บริการ

การรักษาความ
ปลอดภัยของ
ประชาชนและ
อุปกรณ์เชื่อมโยง
คอมพิวเตอร์
พร้อมทั้งข้อมูล
เอกสารสาคัญ
ต่างๆ ที่เกี่ยวกับ
งานทะเบียน
ราษฎรและงาน
บัตรประจาตัว
ประชาชน เป็นไป
อย่างมี
ประสิทธิภาพ

งานทะเบียน
ราษฎร
ฝ่ายปกครอง
สานักปลัด
เทศบาล

แบบ ผ.02

-3/438ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
2561
2562
2563
2564
2565
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,067,850 1,121,250 1,177,350 1,236,170 1,236,170 ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ผู้มาใช้
บริการ

5

จ้างเหมาบริการ
ยามรักษาความ
ปลอดภัย

เพื่อรักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนและอาคาร
สถานที่

จ้างเหมาพนักงานรักษา
ความปลอดภัย บริเวณ
-หอศิลปวัฒนธรรมเมือง
เชียงใหม่
-หอประวัติศาสตร์เมือง
เชียงใหม่
-พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา

6

ติดตั้งระบบ
กล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV)
ห้องแสดงนิทรรศการ
หอศิลปวัฒนธรรม
เมืองเชียงใหม่

เพื่อรักษาความปลอดภัย
ในทรัพย์สินของทาง
ราชการและประชาชน /
นักท่องเที่ยว

จัดซื้อและติดตั้งระบบ
500,000
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
(CCTV) ภายในห้อง
นิทรรศการและส่วนเชื่อมต่อ
ภายในอาคารหอ
ศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่
1 ระบบ จานวน 40 จุด
ประกอบด้วย
- เครื่องบันทึกภาพ 3 เครื่อง
- กล้องวงจรปิด ความละเอียดไม่
น้อยกว่า 2 ล้านพิกเซล แบบปรับ
เลนส์ได้ 19 ชุด
- กล้องวงจรปิด ความ
ละเอียดไม่น้อยกว่า 2 ล้าน
พิกเซล 21 ชุด
- หน่วยจัดเก็บข้อมูล (HDD)
รองรับระบบ CCTV 3 ชุด
- จอแสดงผล LED TV ขนาด
ไม่น้อยกว่า 40 นิ้ว พร้อม
ชุดติดตั้ง 1 ชุด

-

-

-

-

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

-ประชาชนผู้มาใช้
บริการได้รับความ
ปลอดภัย
-ทรัพย์สินของทาง
ราชการได้รับการ
ดูแลรักษาและเฝ้า
ระวังป้องกันมิให้
เกิดความเสียหาย
หรือสูญหาย
ร้อยละความ สถานที่ราชการ
พึงพอใจของ และทรัพย์สินของ
ประชาชน
ทางราชการ และ
ผู้มาใช้
นักท่องเที่ยวได้รับ
บริการ
การดูแลรักษา
อย่างปลอดภัย

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กลุ่มงานส่งเสริม
การพัฒนาเมือง
กองวิชาการ
และแผนงาน

กลุ่มงานส่งเสริม
การพัฒนาเมือง
กองวิชาการ
และแผนงาน

แบบ ผ.02

-3/439ที่

รวม

โครงการ

6 โครงการ

วัตถุประสงค์

-

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

- เครื่องสารองไฟฟ้าและ
ปรับแรงดันไฟฟ้า 2 เครื่อง
- ตู้ RACK สาหรับเก็บเครื่อง
บันทึก DVR พร้อมระบบ 1 ตู้
- สายสัญญาณภาพกล้อง
วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ 1
ระบบ
1,927,850 2,473,250 2,037,350 2,176,970 2,176,970

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-

-

-

-3/440รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลนครเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ที่ 5 การเสริมสร้างความ มั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ที่ 6 การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบ
4. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความปลอดภัยและบรรเทาสาธารณภัย
4.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งบประมาณ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 อบรมการรักษา
-เพื่อเตรียมความพร้อมใน จัดอบรมให้กับเจ้าหน้าที่งาน 150,000 150,000
30,000
30,000
ความสงบ
การป้องกันและรักษา
รักษาความสงบเรียบร้อย
(100 คน) (100 คน)
(60 คน)
(60 คน)
เรียบร้อยและ
ความปลอดภัยในชีวิตและ และความมั่นคง ประชาชน
ความมั่นคง
ทรัพย์สิน
ทั่วไป และผู้ที่เกี่ยวข้อง
-เพื่อเตรียมความพร้อมใน
การป้องกันการก่อการร้าย
2 ออกกาลังกาย
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ และผู้ที่ จัดกิจกรรมออกกาลังกาย
เพื่อพัฒนาการ
เกี่ยวข้องมีสุขภาพร่างกาย ให้แก่เจ้าหน้าที่งานรักษา
การทางาน
แข็งแรงพร้อมปฏิบัติงาน ความสงบเรียบร้อยและ
และสร้างความสัมพันธ์อัน ความมั่นคง และผู้ที่เกี่ยวข้อง
ดี และความสามัคคีใน
จากหน่วยงานอื่นๆ
หน่วยงาน
3 จัดระเบียบการค้า -เพื่อจัดระเบียบบนทาง
จัดประชุมผู้ประกอบการค้า 300,000 300,000
50,000
50,000
ในที่สาธารณะ
เท้าสาธารณะของ
บนทางเท้าสาธารณะบริเวณ
ผู้ประกอบการค้าภายใน ศูนย์การค้าไนท์บาซาร์ ตลาด
เขตเทศบาลฯ
ต้นลาไย ตลาดวโรรส และ
-เพื่อรักษาความสงบ
ถนนคนเดิน ฯลฯ
เรียบร้อยและความมั่นคง

แบบ ผ.02

2565
(บาท)
30,000
(60 คน)

-

50,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
ผู้เข้ารับการ
อบรมมี
ความรู้ความ
เข้าใจ
มากขึ้น

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ทาให้เจ้าหน้าที่
และผู้ที่เกี่ยวข้องมี
มีความรู้ความ
เข้าใจและมีความ
พร้อมในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น
ร้อยละความ เจ้าหน้าที่มีสุขภาพ
พึงพอใจของ ร่างกายที่แข็งแรง
ผู้ที่เข้าร่วม มีความพร้อมใน
กิจกรรม
การปฏิบัติงาน
ออกกาลังกายฯ และเกิดความ
สามัคคีในหน่วยงาน
ผู้เข้ารับการ ผู้ประกอบการค้า
อบรมมี
บนทางเท้า
ความรู้ความ สาธารณะผู้มี
เข้าใจ
ความรู้ความ
มากขึ้น
เข้าใจในการจัด
ระเบียบบนทาง
เท้าสาธารณะ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานรักษาความ
สงบเรียบร้อยและ
ความมั่นคง
ฝ่ายปกครอง
สานักปลัด
เทศบาล
งานรักษาความ
สงบเรียบร้อยและ
ความมั่นคง
ฝ่ายปกครอง
สานักปลัด
เทศบาล
งานรักษาความ
สงบเรียบร้อยและ
ความมั่นคง
ฝ่ายปกครอง
สานักปลัด
เทศบาล

แบบ ผ.02

-3/4412561
(บาท)
132,000

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

ฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่และ
บุคลากรด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

๕0,000

๕0,000

๕0,000

๕0,000

๕0,000

ฝึกอบรมและสาธิตการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยให้แก่บุคลากร
ของเทศบาลฯ หน่วยงานของ
รัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และ
ประชาชนทั่วไป

5๐,000

5๐,000

5๐,000

5๐,000

๕0,000

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ติดตั้งระบบ
กล้องโทรทัศน์
วงจรปิด

เพื่อรักษาความปลอดภัย
แก่สถานที่ราชการ และ
ทรัพย์สินของทางราชการ
ตลอดจนทรัพย์สินที่ได้รับ
การตรวจยึดจับกุม

จัดซื้อและติดตั้งระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด
เครือข่าย แบบมุมมองคงที่
สาหรับติดตั้งภายนอกอาคาร
จานวน 4 ชุด

5

ฝึกอบรมสัมมนา
และส่งเสริม
สมรรถภาพของ
เจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย

เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ
วิทยาการสมัยใหม่ในด้าน
การดับเพลิงและกู้ภัยการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

6

ฝึกอบรมและ
สาธิตการป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย

เพื่อเป็นการเผยแพร่
ความรู้ความเข้าใจในการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยให้ประชาชน
ตระหนักถึงภยันตราย
ความสูญเสียทั้งชีวิตและ
ทรัพย์สินที่เกิดจาก
สาธารณภัย

ที่

โครงการ

4

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ที่มาติดต่อ
ราชการ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

สถานที่ราชการและ งานรักษาความ
ทรัพย์สินของทาง สงบเรียบร้อยฯ
ราชการ ตลอดจน ฝ่ายปกครอง
ทรัพย์สิน
สานักปลัด
ที่ได้รับการตรวจยึด เทศบาล
จับกุมได้รับการดูแล
รักษาความปลอดภัย
ผู้เข้ารับการ เจ้าหน้าที่มีความรู้ งานป้องกัน
อบรมมี
ความชานาญ และ และบรรเทา
ความรู้ความ ปฏิบัติงานป้องกัน สาธารณภัย
เข้าใจ
และบรรเทา
ฝ่ายปกครอง
มากขึ้น
สาธารณภัยได้
สานักปลัด
อย่างมี
เทศบาล
ประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
ผู้เข้ารับการ ผู้เข้ารับการ
งานป้องกัน
อบรมมี
ฝึกอบรมมีความรู้ และบรรเทา
ความรู้ความ ความเข้าใจการ
สาธารณภัย
เข้าใจ
ป้องกันและ
ฝ่ายปกครอง
มากขึ้น
บรรเทา
สานักปลัด
สาธารณภัย และ เทศบาล
สามารถช่วยเหลือ
ตนเองจาก
สาธารณภัยได้

แบบ ผ.02

-3/442วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

7

ฝึกอบรม
อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน

เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ อบรมอาสาสมัครป้องกันภัย
ในการป้องกันและบรรเทา ฝ่ายพลเรือน จานวน 50 คน
สาธารณภัย การระงับ
อัคคีภัย การปฐมพยาบาล
เบื้องต้น การสงเคราะห์
ผู้ประสบภัย

8

เฝ้าระวังป้องกัน
และลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม่ (7
วันอันตราย)

เพื่อป้องกันและลด
อุบัติเหตุที่เกิดจากการใช้
รถใช้ถนน ประชาชน
เดินทางสัญจรอย่าง
ปลอดภัยในช่วงเทศกาลปี
ใหม่

จัดตั้งจุดตรวจในการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุจากการใช้
รถใช้ถนน

2561
(บาท)
20,000

2562
(บาท)
20,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
20,000

-

-

20,000

2564
(บาท)
20,000

2565
(บาท)
20,000

20,000

20,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผู้เข้ารับการ
อบรมมี
ความรู้ความ
เข้าใจ
มากขึ้น

ทาให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมได้รับ
ความรู้ และเป็น
กาลังสนับสนุน
ช่วยเหลือทาง
ราชการในการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

งานป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย
ฝ่ายปกครอง
สานักปลัด
เทศบาล

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการ
ปฏิบัติงาน

-การปฏิบัติงานใน
การเฝ้าระวัง
ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลปีใหม่
(7 วันอันตราย)
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
-ประชาชน
เดินทางสัญจร
อย่างปลอดภัย
และมีความสุข
ในช่วงเทศกาลปี
ใหม่

งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
ฝ่ายปกครอง
สานัก
ปลัดเทศบาล

แบบ ผ.02

-3/443ที่

โครงการ

9

ก่อสร้างสถานี
ดับเพลิง

10

ปรับปรุงอาคาร
สถานีดับเพลิง
หน่วยบ้านเด่น

11

ปรับปรุงอาคาร
สถานีดับเพลิง
หน่วยประตู
เชียงใหม่

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
2,000,000

2565
(บาท)
-

เพื่อให้มีสถานีดับเพลิง
ครอบคลุมพื้นที่เทศบาล
นครเชียงใหม่ และรองรับ
พื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการ
เกิดสาธารณภัย และช่วย
ผู้ประสบภัยได้อย่าง
รวดเร็ว
เพื่อปรับปรุงอาคาร
ดับเพลิงที่ชารุดเสียหายให้
สามารถใช้งานได้
ตลอดเวลา

ก่อสร้างสถานีดับเพลิง
ภายในเขตเทศบาลนคร
เชียงใหม่ จานวน 1 สถานี
(ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)

ปรับปรุงอาคารสถานี
ดับเพลิงหน่วยบ้านเด่น เช่น
เปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคา
บุผนังใหม่ ติดตั้งประตู
หน้าต่าง ทาสีภายใน
ภายนอกและฝ้าเพดาน
ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ฯลฯ
(ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)

-

461,200

-

-

-

เพื่อปรับปรุงอาคาร
ดับเพลิงที่ชารุดเสียหายให้
สามารถใช้งานได้
ตลอดเวลา

ปรับปรุงอาคารสถานี
ดับเพลิงหน่วยประตู
เชียงใหม่ ได้แก่ ปรับปรุง
ห้องน้า ปรับปรุงพื้น ค.ส.ล.
ทาสีภายในภายนอก
ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ฯลฯ
(ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)

-

-

400,000

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการ
ป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการ
ป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย

มีสถานีเพื่อการ
ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัยครอบคลุมและ
ปลอดภัย

อาคารสถานี
ดับเพลิงหน่วย
บ้านเด่น สามารถ
ใช้ปฏิบัติงานได้
ตลอดเวลา ทาให้
การปฏิบัติงานใน
การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
ร้อยละความ อาคารสถานี
พึงพอใจของ ดับเพลิงหน่วย
ประชาชน
ประตูเชียงใหม่
ต่อการ
สามารถใช้
ป้องกันและ ปฏิบัติงานได้
บรรเทาสา ตลอดเวลา ทาให้
ธารณภัย
การปฏิบัติงานใน
การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย
ฝ่ายปกครอง
สานักปลัด
เทศบาล
งานป้องกัแนละ
บรรเทาสาธารณภัย
ฝ่ายปกครอง
สานักปลัด
เทศบาล

งานป้องกัแนละ
บรรเทาสาธารณภัย
ฝ่ายปกครอง
สานักปลัด
เทศบาล

แบบ ผ.02

-3/444ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

12

ปรับปรุงอาคาร
สถานีดับเพลิง
หน่วยช้างเผือก

เพื่อปรับปรุงอาคาร
ดับเพลิงที่ชารุดเสียหายให้
สามารถใช้งานได้
ตลอดเวลา

ปรับปรุงอาคารสถานี
ดับเพลิงหน่วยช้างเผือก
ได้แก่ เปลี่ยนกระเบื้อง
หลังคา บุติดตั้งรางน้าฝน
สาเร็จรูป ทาสีรั้ว ปรับปรุง
ห้องน้า ปรับปรุงพื้น ค.ส.ล.
ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ฯลฯ
(ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)

13

ปรับปรุงอาคาร
ดับเพลิงหน่วย
เทศบาลฯ

เพื่อปรับปรุงอาคาร
ปรับปรุงอาคารดับเพลิง
ดับเพลิงที่ชารุดเสียหายให้ หน่วยเทศบาลฯ
สามารถใช้งานได้
(ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)
ตลอดเวลา

14

จัดซื้ออุปกรณ์ใน เพื่อให้พื้นที่เสี่ยงภัย
การดับเพลิงและ ภายในเขตเทศบาลนคร
บรรเทาสาธารณภัย เชียงใหม่มีอุปกรณ์ที่ใช้ใน
การป้องกันและระงับ
อัคคีภัยและบรรเทาสา
ธารณภัย

มีอุปกรณ์ถังเคมีและอุปกรณ์
บรรเทาสาธารณภัย สาหรับ
ติดตั้งในพื้นที่เสี่ยงภัยภายใน
เขตเทศบาลนครเชียงใหม่

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
311,300

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

-

1,500,000

-

-

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการ
ป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย

400,000

400,000

400,000

400,000

400,000

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการ
ป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการ
ป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย

อาคารสถานี
ดับเพลิงหน่วย
ช้างเผือกสามารถ
ใช้ปฏิบัติงานได้
ตลอดเวลา ทาให้
การปฏิบัติงานใน
การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัยมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
อาคารสถานี
ดับเพลิงหน่วย
เทศบาลฯ
สามารถใช้
ปฏิบัติงานได้
ตลอดเวลา ทาให้
การปฏิบัติงานใน
การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
การป้องกันและ
ระงับอัคคีภัยใน
ชุมชนมี
ประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น

งานป้องกัแนละ
บรรเทาสาธารณภัย
ฝ่ายปกครอง
สานักปลัด
เทศบาล

งานป้องกัแนละ
บรรเทาสาธารณภัย
ฝ่ายปกครอง
สานักปลัด
เทศบาล

งานป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย
ฝ่ายปกครอง
สานักปลัด
เทศบาล

แบบ ผ.02

-3/445ที่
15

16

17

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อซ่อมแซมรถยนต์ไฟฟ้า ปรับปรุงรถยนต์ไฟฟ้าส่อง
ส่องสว่างใช้ในการปฏิบัติ สว่าง จานวน 6 คัน ดังนี้
งานด้านบรรเทาสาธารณ 1. โตโยต้า กท 2ฒ 3964
ภัยและกู้ภัย
(สถานีหน่วยเทศบาลฯ)
2. อีซูซุ ชม 82-0712
(สถานีหน่วยสันป่าข่อย)
3. โตโยต้า กท 2ฒ 3954
(สถานีหน่วยช้างเผือก)
4. อีซูซุ ชม 82-0711
(สถานีหน่วยประตูเชียงใหม่)
5. มิตซูบิชิ ชม 82-0867
(สถานีหน่วยบ้านเด่น)
6. มิตซูบิชิ ชม 82-0866
(สถานีหน่วยป่าตัน)
จัดซื้อรถยนต์กู้ภัย เพื่อให้การปฏิบัติงานด้าน มีรถยนต์กู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว
เคลื่อนที่เร็ว
ดับเพลิงและกู้ภัยเป็นไป 4x4 พร้อมเครื่องดับเพลิง
งานป้องกันและ ด้วยความสะดวก รวดเร็ว แรงดันสูง และอุปกรณ์กู้ภัย
บรรเทาสาธารณภัย
จานวน 2 คัน

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ปรับปรุงรถยนต์
ไฟฟ้าส่องสว่าง

จัดซื้อเรือ
ท้องแบน พร้อม
อุปกรณ์กู้ภัย
งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ด้านป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยและ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทาง
น้า

มีเรือท้องแบน พร้อม
อุปกรณ์กู้ภัย จานวน 6 ลา

-

-

-

3,500,000

-

-

-

-

3,500,000

-

-

-

-

3,500,000

-

-

3,500,000

-

-

-

-

3,500,000

-

-

-

-

3,500,000

-

-

-

-

-

5,000,000 5,000,000
(1 คัน)
(1 คัน)

-

-

-

5,968,500 5,968,500
(3 ลา)
(3 ลา)

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละของ
จานวน
รถยนต์
ไฟฟ้าส่อง
สว่างที่ได้รับ
การปรับปรุง
(ไม่น้อยกว่า
1 คัน)

รถไฟฟ้าส่องสว่าง
มีสภาพดีพร้อมใช้
งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

งานป้องกันฯ
สานักปลัด
เทศบาล
ฝ่ายปกครอง
สานัก
ปลัดเทศบาล

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการ
ป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการ
ป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย

การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย การกู้ภัย
เป็นไปด้วยความ
รวดเร็ว ทันต่อ
เหตุการณ์ และมี
ประสิทธิภาพ
การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาอุทกภัย
และช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยทางน้า
มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น

งานป้องกันฯ
ฝ่ายปกครอง
สานักปลัด
เทศบาล

งานป้องกันฯ
ฝ่ายปกครอง
สานักปลัด
เทศบาล

แบบ ผ.02

-3/446ที่

โครงการ

18

จัดซื้อรถบรรทุก
(ดีเซล) แบบ
ดับเบิ้ลแคบ
งานรักษาความ
สงบเรียบร้อยและ
ความมั่นคง

19

20

วัตถุประสงค์
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบความสงบ
เรียบร้อยในเขตเทศบาล
นครเชียงใหม่

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

มีรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1
ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่
ต่ากว่า 2,400 ซีซี หรือ
กาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่า
กว่า 110 กิโลวัตต์
ขับเคลื่อน 2 ล้อ
แบบดับเบิ้ลแค็บ
จานวน 2 คัน
จัดซื้อรถบรรทุก เพื่อใช้ในการตรวจการณ์ มีรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1
(ดีเซล) แบบ
และบรรทุกอุปกรณ์ในการ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่
ดับเบิ้ลแคบ
ดับเพลิงและกู้ภัยเข้าไป
ต่ากว่า 2,400 ซีซี หรือ
งานป้องกันและ สถานที่เกิดสาธารณภัยที่ กาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่า
บรรเทาสาธารณภัย รถยนต์ดับเพลิงและ
กว่า 110 กิโลวัตต์
รถยนต์ขนาดใหญ่ไม่
ขับเคลื่อน 2 ล้อ
สามารถเข้าไปได้
แบบดับเบิ้ลแค็บ
จานวน 2 คัน จานวน 4 คัน
จัดซื้อรถบรรทุก เพื่อบรรทุกอุปกรณ์ในการ มีรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1
(ดีเซล) แบบ
ดับเพลิงและกู้ภัยเข้าไป
ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่
ธรรมดา
สถานที่เกิดสาธารณภัยที่ ต่ากว่า 2,400 ซีซ.ี หรือ
งานป้องกันและ รถยนต์ดับเพลิงและ
กาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่า
บรรเทาสาธารณภัย รถยนต์ขนาดใหญ่ไม่
กว่า 110 กิโลวัตต์
สามารถเข้าไปได้
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบ
ธรรมดา จานวน 4 คัน

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-

868,000
(1 คัน)

-

575,000
(1 คัน)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการ
ป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย

ทาให้การออกไป
ปฏิบัติงานมีความ
สะดวกรวดเร็ว
มากขึ้น

งานรักษาความ
สงบเรียบร้อยและ
ความมั่นคง
ฝ่ายปกครอง
สานักปลัด
เทศบาล

868,000
(1 คัน)

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการ
ป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
ออกปฏิบัติงาน
ด้านสาธารณภัย

งานป้องกันฯ
ฝ่ายปกครอง
สานักปลัด
เทศบาล

575,000
(1 คัน)

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการ
ป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
ออกปฏิบัติงาน
ด้านสาธารณภัย

งานป้องกันฯ
ฝ่ายปกครอง
สานักปลัด
เทศบาล

2564
(บาท)
868,000
(1 คัน)

2565
(บาท)
868,000
(1 คัน)

868,000
(1 คัน)

868,000
(1 คัน)

575,000
(1 คัน)

575,000
(1 คัน)

แบบ ผ.02

-3/447ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

21

จัดซื้อรถบรรทุก เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ติดเครนชนิด 6
กู้ภยั และการป้องกันและ
ล้อ
บรรเทาสาธารณภัย
งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

มีรถบรรทุกติดเครนชนิด 6
ล้อ จานวน 1 คัน

22

จัดซื้อ
เพื่อใช้ในการออก
รถจักรยานยนต์ ปฏิบัติงานนอกสถานที่
งานรักษาความ
ของเจ้าหน้าที่
สงบเรียบร้อยและ
ความมั่นคง

มีรถจักรยานยนต์ ขนาด
110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา
จานวน 2 คัน

23

จัดซื้อรถยนต์
บรรทุกน้า
งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

มีรถยนต์บรรทุกน้า จานวน
8 คัน

24

จัดซื้อรถกู้ภัย
เพื่อใช้ในการกู้ภัยงาน
อเนกประสงค์
สาธารณภัย และอุบัติภัย
ขนาดใหญ่ 10
ต่างๆ
ล้อ
งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

เพื่อใช้ในการบรรทุกน้า
ดับเพลิงและปฏิบัติงาน
ด้านการบรรเทา
สาธารณภัย

มีรถกู้ภัยอเนกประสงค์ขนาด
ใหญ่ 10 ล้อ จานวน 1 คัน

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

-

-

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
7,000,000

81,600

-

12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000
(2 คัน)
(2 คัน)
(2 คัน)
(2 คัน)

-

-

25,000,000

-

2565
(บาท)
-

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการ
ป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการ
ป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการ
ป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการ
ป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
ออกปฏิบัติงาน
ด้านสาธารณภัย

งานป้องกันฯ
ฝ่ายปกครอง
สานักปลัด
เทศบาล

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
ออกปฏิบัติงาน
ด้านสาธารณภัย

งานรักษาความ
สงบเรียบร้อยฯ
ฝ่ายปกครอง
สานักปลัด
เทศบาล

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
ออกปฏิบัติงาน
ด้าน
สาธารณภัย

งานป้องกันฯ
ฝ่ายปกครอง
สานักปลัด
เทศบาล

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
ออกปฏิบัติงาน
ด้าน
สาธารณภัย

งานป้องกันฯ
สานักปลัด
เทศบาล

แบบ ผ.02

-3/448วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

25

จัดซื้อรถยนต์
ดับเพลิงอาคาร
งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

26

จัดซื้อรถยนต์
เพื่อใช้ในการดับเพลิงและ
ดับเพลิงชนิดหอ กู้ภยั ที่เกิดเหตุในที่สูง
น้าพร้อมบันได
โดยเฉพาะอาคารสูง
งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

มีรถยนต์ดับเพลิงชนิดหอน้า
พร้อมบันได จานวน 1 คัน

27

จัดซื้อรถยนต์กู้ภัย เพื่อใช้ในการกู้ภัยที่เกิด
งานป้องกันและ จากสาธารณภัยและ
บรรเทาสาธารณภัย อุบตั ิภัยต่างๆ

มีรถยนต์กู้ภัย จานวน 2 คัน

28

จัดซื้อรถยนต์
ดับเพลิงกระเช้า
กู้ภัยเอนกประสงค์
งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

เพื่อใช้ในการดับเพลิงที่
เกิดขึ้นในอาคาร
โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
อาคารสูง

มีรถยนต์ดับเพลิงอาคาร
จานวน 4 คัน

เพื่อใช้ในการดับเพลิง การ มีรถยนต์ดับเพลิงกระเช้า
กู้ภัย การช่วยชีวิต
กู้ภยั เอนกประสงค์ จานวน
ผู้ประสบภัยในที่สูงและ
๑ คัน
การบริการประชาชน

2561
(บาท)
8,500,000
(1 คัน)

2562
(บาท)
-

-

-

15,000,000
(1 คัน)

-

-

-

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
2563
2564
2565
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
8,500,000 8,500,000 8,500,000 ร้อยละความ
(1 คัน)
(1 คัน)
(1 คัน)
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการ
ป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย
84,000,000 ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการ
ป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย
15,000,000
ร้ร้อยละ
(1 คัน)
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ต่อการ
ป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย
๑๒,๐๐๐,000 ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการ
ป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
ออกปฏิบัติงาน
ด้าน
สาธารณภัย

งานป้องกันฯ
ฝ่ายปกครอง
สานักปลัด
เทศบาล

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
ออกปฏิบัติงาน
ด้าน
สาธารณภัย

งานป้องกันฯ
ฝ่ายปกครอง
สานักปลัด
เทศบาล

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
ออกปฏิบัติงาน
ด้าน
สาธารณภัย

งานป้องกันฯ
ฝ่ายปกครอง
สานักปลัด
เทศบาล

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
ออกปฏิบัติงาน
ด้าน
สาธารณภัย

งานป้องกันฯ
ฝ่ายปกครอง
สานักปลัด
เทศบาล

แบบ ผ.02

-3/449เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

29

จัดซื้อรถยนต์
ดับเพลิงชนิด
บันไดเลื่อน
อัตโนมัติ
งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
การดับเพลิงและกู้ภัย
รวมทั้งการป้องกันภัยในที่
สูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
อาคารสูง

30

จัดซื้อรถยนต์
ดับเพลิง
อเนกประสงค์
พร้อมชุดยานยนต์
ดับเพลิงฉีดหมอก
น้า/โฟมด้วย
ระบบควบคุม
ระยะไกล
งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
จัดซื้อเรือดับเพลิง
งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
การดับเพลิง กู้ภัย และ
การแก้ไขปัญหาหมอก
ควันและมลพิษในอากาศ

มีรถยนต์ดับเพลิง
อเนกประสงค์พร้อมชุดยาน
ยนต์ดับเพลิงฉีดหมอกน้า/โฟ
มด้วยระบบควบคุมระยะไกล
จานวน 2 คัน

-

เพื่อใช้ในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาสาธารณภัย
การช่วยเหลือชีวิต
ผู้ประสบภัย และภารกิจ
ของเทศบาล

มีเรือดับเพลิง จานวน 1 ลา

-

31

32

2561
(บาท)
มีรถยนต์ดับเพลิงชนิดบันได 35,000,000
เลื่อนอัตโนมัติ จานวน 2 คัน
(1 คัน)

จัดซื้อเบาะลม
เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหา มีเบาะลม จานวน 2 ชุด
งานป้องกันและ และช่วยเหลือผู้ประสบภัย
บรรเทาสาธารณภัย ในที่สูง โดยเฉพาะอาคาร
สูง ฯลฯ

-

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

26,000,000 26,000,000
(1 คัน)
(1 คัน)

-

-

3,000,000 3,000,000
(1 ชุด)
(1 ชุด)

2564
(บาท)
-

-

-

-

ตัวชี้วัด
2565
(KPI)
(บาท)
35,000,000 ร้อยละความ
(1 คัน) พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการ
ป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการ
ป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
ออกปฏิบัติงาน
ด้าน
สาธารณภัย

งานป้องกันฯ
ฝ่ายปกครอง
สานักปลัด
เทศบาล

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
ออกปฏิบัติงาน
ด้าน
สาธารณภัย

งานป้องกันฯ
ฝ่ายปกครอง
สานักปลัด
เทศบาล

20,000,000 ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับ
พอใจของ
ความสะดวก
ประชาชนต่อ รวดเร็วในการ
การป้องกัน ออกปฏิบัติงาน
และบรรเทา ด้าน
สาธารณภัย สาธารณภัย
ร้อยละความ การป้องกันและ
พึงพอใจของ บรรเทาสาธารณ
ประชาชนต่อ ภัยมีประสิทธิภาพ
การป้องกัน มากยิ่งขึ้น
และบรรเทา
สาธารณภัย

งานป้องกันฯ
ฝ่ายปกครอง
สานักปลัด
เทศบาล
งานป้องกันฯ
ฝ่ายปกครอง
สานักปลัด
เทศบาล

แบบ ผ.02

-3/450ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
910,000
(7 เครื่อง)

งบประมาณ
2563
(บาท)
910,000
(7 เครื่อง)

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

33

จัดซื้อเครื่อง
เพื่อเตรียมความพร้อม
กระตุกหัวใจไฟฟ้า และการให้บริการในการ
แบบอัตโนมัติ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

มีเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า
แบบอัตโนมัติ จานวน 14
เครื่อง

34

จัดซื้อเครื่อง
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ดับเพลิง-โฟม
การดับเพลิงและกู้ภัย
แบบสะพายหลัง
ช่วยเหลือกู้ภัย
งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

มีเครื่องดับเพลิง-โฟมแบบ
สะพายหลังช่วยเหลือกู้ภัย
จานวน 7 ชุด

-

-

5,617,500

-

-

35

จัดซื้อชุดประดา เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
น้า
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทาง
งานป้องกันและ น้า
บรรเทาสาธารณภัย

มีชุดประดาน้า จานวน 3 ชุด

-

-

450,000

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการ
ป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการ
ป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการ
ป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย

ผู้ประสบภัยที่อยู่
ในภาวะหัวใจหยุด
เต้นได้รับการ
ช่วยเหลือให้หัวใจ
กลับมาเต้นได้
ตามปกติและมี
ความปลอดภัย
การปฏิบัติงาน
ดับเพลิงเป็นไป
อย่างมี
ประสิทธิภาพ

งานป้องกันฯ
ฝ่ายปกครอง
สานักปลัด
เทศบาล

การปฏิบัติงาน
กู้ภัยทางน้าเป็นไป
อย่างมี
ประสิทธิภาพ

งานป้องกันฯ
ฝ่ายปกครอง
สานักปลัด
เทศบาล

งานป้องกันฯ
ฝ่ายปกครอง
สานักปลัด
เทศบาล

แบบ ผ.02

-3/451ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
3,430,000

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

36

จัดซื้อชุดไฟ
เพื่อใช้ส่องสว่างในการ
บอลลูนส่องสว่าง ปฏิบัติงาน
งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

มีชุดไฟบอลลูนส่องสว่าง
จานวน 7 ชุด

37

จัดซื้อถังน้า
เพื่อใช้ไปติดตั้งตาม
งานป้องกันและ สถานที่ต่างๆ เป็นการ
บรรเทาสาธารณภัย ชั่วคราว ในการให้บริการ
ประชาชนที่ประสบภัย
แล้ง และเพื่อใช้ในการ
บริการด้านอื่นๆ
จัดซื้อเรือ
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ท้องแบนไฟเบอร์ ป้องกันและแก้ไขปัญหา
งานป้องกันและ อุทกภัยและช่วยเหลือ
บรรเทาสาธารณภัย ผู้ประสบภัยทางน้า

มีถังน้า จานวน 2๐ ชุด

-

-

๑๐๐,000
(10 ชุด)

๑๐๐,000
(10 ชุด)

-

มีเรือท้องแบนไฟเบอร์
จานวน 2 ลา

-

-

500,000
(1 ลา)

500,000
(1 ลา)

-

43,500
(5 เครื่อง)

43,500
(5 เครื่อง)

43,500
(5 เครื่อง)

43,500
(5 เครื่อง)

43,500
(5 เครื่อง)

38

39

จัดซื้อปั๊มแช่(ไดโว่) เพื่อใช้ในการสูบน้าท่วมขัง มีปั๊มแช่ (ไดโว่)
งานป้องกันและ จากอุทกภัย และ
จานวน 25 เครื่อง
บรรเทาสาธารณภัย สนับสนุนการบรรเทาสา
ธารณภัย

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย

การปฏิบัติงานใน
การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัยต่างๆ เป็นไป
อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ทาให้ประชาชน
ได้รับการช่วยเหลือ
และบริการด้าน
สาธารณภัย

งานป้องกันฯ
ฝ่ายปกครอง
สานักปลัด
เทศบาล

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการออก
ปฏิบัติงานด้าน
สาธารณภัย

งานป้องกันฯ
ฝ่ายปกครอง
สานักปลัด
เทศบาล

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
ออกปฏิบัติงาน
ด้านสาธารณภัย

งานป้องกันฯ
ฝ่ายปกครอง
สานักปลัด
เทศบาล

งานป้องกันฯ
ฝ่ายปกครอง
สานักปลัด
เทศบาล

แบบ ผ.02

-3/452ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
90,000
(2 เครื่อง)

มีเครื่องสูบน้าดับเพลิง ชนิด
หาบหาม จานวน 10 เครื่อง

780,000
(2 เครื่อง)

780,000
(2 เครื่อง)

780,000
(2 เครื่อง)

780,000
(2 เครื่อง)

มีปั๊มสูบน้าไฟฟ้า จานวน 4
ชุด

-

-

-

372,000

มีปั๊มลมอัดอากาศ จานวน 8
เครื่อง

60,000
(2 เครื่อง)

60,000
(2 เครื่อง)

60,000
(2 เครื่อง)

60,000
(2 เครื่อง)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

40

จัดซื้อเครื่องสูบน้า เพื่อใช้ในการสูบน้าท่วมขัง มีเครื่องสูบน้า จานวน 6
งานป้องกันและ จากอุทกภัยและสนับสนุน เครือ่ ง
บรรเทาสาธารณภัย การบรรเทาสาธารณภัย

41

จัดซื้อเครื่องสูบน้า
ดับเพลิง ชนิด
หาบหาม
งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

42

จัดซื้อปั๊มสูบน้า
ไฟฟ้า
งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

43

เพื่อใช้สูบน้าในการ
ดับเพลิงสนับสนุนน้า
ดับเพลิงและการบรรเทา
สาธารณภัย

เพื่อใช้ในการสูบน้าให้กับ
รถยนต์ดับเพลิง รถยนต์
บรรทุกน้า และรถยนต์
อื่นๆ สาหรับใช้ในการ
บรรเทาสาธารณภัยและ
อื่นๆ
จัดซื้อปั๊มลมอัด
เพื่อใช้เติมลมยางรถยนต์
อากาศ
ดับเพลิง รถยนต์อื่นๆ และ
งานป้องกันและ อุปกรณ์ที่ใช้ในการ
บรรเทาสาธารณภัย บรรเทาสาธารณภัยอื่นๆ
ประจาสถานีดับเพลิง

2564
(บาท)
90,000
(2 เครื่อง)

2565
(บาท)
90,000
(2 เครื่อง)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย
780,000 ร้อยละความ
(2 เครื่อง) พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
ออกปฏิบัติงาน
ด้านสาธารณภัย

งานป้องกันฯ
ฝ่ายปกครอง
สานักปลัด
เทศบาล

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
ออกปฏิบัติงาน
ด้านสาธารณภัย

งานป้องกันฯ
ฝ่ายปกครอง
สานักปลัด
เทศบาล

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
ออกปฏิบัติงาน
ด้านสาธารณภัย

งานป้องกันฯ
ฝ่ายปกครอง
สานักปลัด
เทศบาล

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วปฏิบัติงาน
ด้านสาธารณภัย

งานป้องกันฯ
ฝ่ายปกครอง
สานักปลัด
เทศบาล

แบบ ผ.02

-3/453ที่

โครงการ

44

จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุสื่อสาร
ชนิดประจาที่ 40
วัตต์
งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุสื่อสาร
ชนิดมือถือ
งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

45

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใช้ในการติดต่อ
ประสานงานในการ
ปฏิบัติงาน

มีเครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสาร
ชนิดประจาที่ 40 วัตต์
จานวน 10 เครื่อง

เพื่อใช้ในการติดต่อ
ประสานงานในการ
ปฏิบัติงาน

งบประมาณ
2563
(บาท)
60,000
(2 เครื่อง)

2564
(บาท)
60,000
(2 เครื่อง)

2561
(บาท)
60,000
(2 เครื่อง)

2562
(บาท)
60,000
(2 เครื่อง)

มีเครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสาร
ชนิดมือถือ
จานวน 30 เครื่อง

-

-

120,000
(10 เครื่อง)

120,000
(10 เครื่อง)

46

จัดซื้อเครื่องรับ- เพื่อความสะดวกในการ
ส่งวิทยุ ติดรถยนต์ ติดต่อประสานนอก
งานป้องกันและ สถานที่
บรรเทาสาธารณภัย

มีเครื่องรับ-ส่งวิทยุ
ติดรถยนต์
จานวน 15 เครื่อง

-

-

120,000
(5 เครื่อง)

120,000
(5 เครื่อง)

47

จัดซื้อเครื่องรับ- เพื่อความสะดวกในการ
ส่งวิทยุ ติดรถยนต์ ติดต่อประสานนอก
งานรักษาความ
สถานที่
สงบเรียบร้อยและ
ความมั่นคง

มีเครื่องรับ-ส่งวิทยุ
ติดรถยนต์
จานวน 6 เครื่อง

72,000
(3 เครื่อง)

72,000
(3 เครื่อง)

-

-

2565
(บาท)
60,000
(2 เครื่อง)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย
120,000 ร้อยละความ
(10 เครื่อง) พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย
120,000 ร้อยละความ
(5 เครื่อง) พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ทาให้การ
ประสานงานด้าน
สาธารณภัยได้
อย่างรวดเร็วและ
แม่นยา

งานป้องกันฯ
ฝ่ายปกครอง
สานักปลัด
เทศบาล

ทาให้การ
ประสานงานด้าน
สาธารณภัยได้
อย่างรวดเร็วและ
แม่นยา

งานป้องกันฯ
ฝ่ายปกครอง
สานักปลัด
เทศบาล

ทาให้การ
ประสานงานด้าน
สาธารณภัยได้
อย่างรวดเร็วและ
แม่นยา

งานป้องกันฯ
ฝ่ายปกครอง
สานักปลัด
เทศบาล

ทาให้การ
ประสานงานด้าน
สาธารณภัยได้
อย่างรวดเร็วและ
แม่นยา

งานรักษาความ
สงบเรียบร้อยฯ
ฝ่ายปกครอง
สานัก
ปลัดเทศบาลฯ

แบบ ผ.02

-3/4542561
(บาท)
-

2562
(บาท)
750,000
(5 ชุด)

งบประมาณ
2563
(บาท)
750,000
(5 ชุด)

มีถังอากาศเครื่องช่วยหายใจ
จานวน 40 ถัง

-

500,000
(10 ถัง)

500,000
(10 ถัง)

มีเครื่องอัดอากาศ จานวน 1
เครื่อง

-

-

-

เพื่อใช้ในการสวมใส่และ มีชุดป้องกันสารเคมี จานวน
ออกปฏิบัติหน้าที่ดับเพลิง 8 ชุด
และกู้ภัย ที่เกิดจาก
สารเคมีและวัตถุอันตราย
ต่างๆ ที่เป็นพิษต่อร่างกาย
ในขณะปฏิบัติหน้าที่
ดับเพลิงและกู้ภัย

-

2,600,000
(4 ชุด)

-

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

48

จัดซื้อเครื่องช่วย
หายใจแบบอัด
อากาศ
งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

มีเครื่องช่วยหายใจแบบอัด
อากาศ จานวน 20 ชุด

49

จัดซื้อถังอากาศ
เครื่องช่วยหายใจ
งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

เพื่อใช้สาหรับช่วยในการ
หายใจ เพื่อป้องกันก๊าซ
พิษควันไฟ การช่วยชีวิต
ผู้ประสบภัยที่ติดอยู่ในที่
เกิดเหตุเพลิงไหม้ และใน
ที่อับอากาศ ฯลฯ
เพื่อใช้กับเครื่องช่วย
หายใจแบบอัดอากาศ

50

จัดซื้อเครื่องอัด
อากาศ
งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

เพื่อใช้อัดอากาศให้กับ
เครื่องช่วยหายใจ เพื่อ
สวมใส่สาหรับหายใจ เพื่อ
ป้องกันก๊าซพิษ ควันไฟ

51

จัดซื้อชุดป้องกัน
สารเคมี
งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

2564
(บาท)
750,000
(5 ชุด)

2565
(บาท)
750,000
(5 ชุด)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย
500,000 500,000 ร้อยละความ
(10 ถัง)
(10 ถัง) พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการ
ป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย
2,๐๐0,000 ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการ
ป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย
2,600,000
ร้อยละความ
(4 ชุด)
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการ
ป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ทาให้การ
ปฏิบัติงานมีความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยของผู้
ประสบสาธารณภัย

งานป้องกันฯ
ฝ่ายปกครอง
สานักปลัด
เทศบาล

ทาให้การ
ปฏิบัติงานมีความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยของผู้
ประสบสาธารณภัย

งานป้องกันฯ
ฝ่ายปกครอง
สานักปลัด
เทศบาล

ทาให้การ
ปฏิบัติงานมีความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยของผู้
ประสบสาธารณภัย

งานป้องกันฯ
ฝ่ายปกครอง
สานักปลัด
เทศบาล

ทาให้การ
ปฏิบัติงานมีความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยของ
ผู้ปฏิบัติงานด้าน
สาธารณภัย

งานป้องกันฯ
ฝ่ายปกครอง
สานักปลัด
เทศบาล

แบบ ผ.02

-3/455เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

52

จัดซื้อชุดไฟเดรส
(ชุดผจญเพลิง)
งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

เพื่อใช้ในการป้องกัน
อันตรายที่เกิดจากความ
ร้อน เปลวเพลิงและวัตถุ
อันตรายต่างๆ ในการ
ปฏิบัติหน้าที่

มีชุดไฟเดรส (ชุดผจญเพลิง)
จานวน 120 ชุด

53

จัดซื้อกล้อง
ตรวจจับรังสีความ
ร้อน
งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

เพื่อใช้ตรวจค้นหา
ผู้ประสบภัยที่ตกอยู่ใน
อันตรายหรือในพื้นที่
ประสบภัย

มีกล้องตรวจจับรังสีความ
ร้อน จานวน 7 เครื่อง

54

จัดซื้อพัดลม
เพื่อใช้ระบายอากาศ ควัน
ระบายควัน
และแก๊สพิษในที่เกิดเหตุ
งานป้องกันและ สาธารณภัย
บรรเทาสาธารณภัย

รวม

54 โครงการ

-

มีพัดลมระบายควัน จานวน
17 เครื่อง

-

งบประมาณ
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000
(30 ชุด)
(30 ชุด)
(30 ชุด)
(30 ชุด)

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการ
ป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย
890,000 890,000 890,000 1,780,000 1,780,000 ร้อยละความ
(1 เครื่อง)
(1 เครื่อง)
(1 เครื่อง)
(2 เครื่อง)
(2 เครื่อง) พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการ
ป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย
1,550,000 930,000 930,000 930,000 930,000 ร้อยละความ
(5 เครื่อง)
(3 เครื่อง)
(3 เครื่อง)
(3 เครื่อง)
(3 เครื่อง) พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการ
ป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย
79,557,500 68,281,000 107,864,100 82,185,000 169,604,500
-

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ทาให้การ
ปฏิบัติงานมีความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยของ
ผู้ปฏิบัติงานด้าน
สาธารณภัย

งานป้องกันฯ
ฝ่ายปกครอง
สานักปลัด
เทศบาล

ทาให้การ
ปฏิบัติงานมีความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยของ
ผู้ปฏิบัติงานด้าน
สาธารณภัย

งานป้องกันฯ
ฝ่ายปกครอง
สานักปลัด
เทศบาล

ทาให้การ
ปฏิบัติงานมีความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยของ
ผู้ปฏิบัติงานด้าน
สาธารณภัย

งานป้องกันฯ
ฝ่ายปกครอง
สานักปลัด
เทศบาล

-

-

-3/456-

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลนครเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ที่ 5 การเสริมสร้างความ มั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ที่ 6 การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบ
4. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความปลอดภัยและบรรเทาสาธารณภัย
4.3 แผนงานการศึกษา
งบประมาณ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 ติดตั้งระบบ
เพื่อดูแลและรักษา
ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์
1,089,000 1,089,000
กล้องโทรทัศน์
ทรัพย์สินของทางราชการ วงจรปิด (CCTV) ในโรงเรียน (12 จุด)
(12 จุด)
วงจรปิด (CCTV) และความปลอดภัยใน
สังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่
ในโรงเรียนสังกัด โรงเรียนสังกัดเทศบาล
จานวน 11 แห่งๆละ
เทศบาลนคร
นครเชียงใหม่
12 จุด
เชียงใหม่ จานวน
11 แห่ง
2

จัดซื้อและติดตั้ง
ระบบกล้อง
โทรทัศน์วงจรปิด
(CCTV) ภายใน
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก เทศบาลนคร
เชียงใหม่

รวม

2 โครงการ

-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ด้านความปลอดภัยให้เด็ก
นักเรียน
-เพื่อให้ผู้ปกครองเกิด
ความเชื่อมั่นในมาตรการ
รักษาความปลอดภัยของ
เด็กนักเรียน
-เพื่อใช้ตรวจตราและ
รักษาความปลอดภัยของ
สถานที่ราชการ
-

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง
จานวน 1 ระบบ (17 จุด)

-

-

-

2565
(บาท)
-

180,000

-

-

1,089,000 1,089,000 180,000

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ผู้ปกครองต่อ
การจัดการ
ด้านความ
ปลอดภัยใน
โรงเรียนฯ

การดูแลและ
รักษาทรัพย์สิน
ของทางราชการ
และความปลอดภัย
ของนักเรียนใน
โรงเรียนสังกัด
เทศบาลนคร
เชียงใหม่มี
ประสิทธิภาพ
ร้อยละความ ศูนย์พัฒนาเด็ก
พึงพอใจของ เล็กมีระบบการ
ผู้ปกครองต่อ ดูแล รักษาความ
การจัดการด้าน ปลอดภัยในชีวิต
ความปลอดภัย และทรัพย์สินของ
ในศูนย์
สถานที่ราชการที่
พัฒนาเด็ก มีประสิทธิภาพ
เล็กฯ
-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
โรงเรียนสังกัด
เทศบาล11 แห่ง
สานักการศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลนคร
เชียงใหม่
สานักการศึกษา

-

-3/457-

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลนครเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ที่ 5 การเสริมสร้างความ มั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ที่ 6 การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบ
4. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความปลอดภัยและบรรเทาสาธารณภัย
4.4 แผนงานสาธารณสุข
งบประมาณ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 จ้างเหมาบริการ เพื่อจ้างเหมาบริการรักษา จ้างเหมาพนักงานรักษา
540,000 540,000 540,000 540,000
รักษาความ
ความปลอดภัยของ
ความปลอดภัย จานวน
ปลอดภัยของ
โรงพยาบาลมิให้เกิดความ 3 คน
โรงพยาบาล
เสียหายหรือสูญหายใดๆ
เทศบาลนคร
เชียงใหม่

2

จ้างเหมาบริการ
รักษาความ
ปลอดภัยของศูนย์
สุขภาพชุมชน
หนองหอย

เพื่อจ้างเหมาบริการรักษา จ้างเหมาพนักงานรักษา
ความ ปลอดภัยของศูนย์ ความปลอดภัย จานวน
สุขภาพชุมชนหนองหอยมิ 2 คน
ให้เกิดความเสียหายหรือ
สูญหายใดๆ

360,000

360,000

360,000

360,000

2565
(บาท)
540,000

360,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ทีม่ าใช้การ
บริการ
โรงพยาบาล
เทศบาลนคร
เชียงใหม่

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-ทาให้ประชาชนผู้ งานธุรการ
มาใช้บริการได้รับ โรงพยาบาล
ความปลอดภัย
เทศบาลนคร
-ทรัพย์สินของทาง เชียงใหม่
ราชการได้รับการ สานักการ
ดูแลรักษาและเฝ้า สาธารณสุข
ระวังป้องกันมิให้ และสิ่งแวดล้อม
เกิดความเสียหาย
หรือสูญหาย
ร้อยละความ -ทาให้ประชาชนผู้ กลุ่มงานสุขภาพ
พึงพอใจของ มาใช้บริการได้รับ ชุมชน
ประชาชน
ความปลอดภัย
โรงพยาบาล
ทีม่ าใช้การ -ทาให้ทรัพย์สินของ เทศบาลนคร
บริการศูนย์ ทางราชการได้รับการ เชียงใหม่
สุขภาพ
ดูแลรักษาและเฝ้า สานักการ
ชุมชนหนอง ระวังป้องกันมิให้เกิด สาธารณสุข
หอย
ความเสียหายหรือ และสิ่งแวดล้อม
สูญหาย

-3/458เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

3

จัดซื้อ
กล้องโทรทัศน์
วงจรปิด พร้อม
อุปกรณ์และติดตั้ง

เพื่อจัดซื้อกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด พร้อมอุปกรณ์
และติดตั้งในศูนย์สุขภาพ
ชุมชนศรีวิชัย งานส่งเสริม
สุขภาพชุมชน งานแพทย์
แผนไทย สาหรับดูแล
ทรัพย์สินของทางราชการ
และดูแลความปลอดภัย
ของสถานที่และประชาชน
ผู้มาใช้บริการ

มีกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง
จานวน 3 แห่งๆละ 8 จุด
(รวมจานวน 24 จุด)

4

จัดซื้อและติดตั้ง
ระบบกล้อง
วงจรปิด
ศูนย์สาธารณสุข
บ้านเด่น

-เพื่อจัดซื้อและติดตั้ง
ระบบกล้องวงจรปิด
ทั้งภายในและภายนอก
ศูนย์สาธารณสุขบ้านเด่น
-เพื่อเฝ้าระวังความ
ปลอดภัยของสถานที่และ
ทรัพย์สินศูนย์สาธารณสุข
บ้านเด่น

รวม

4 โครงการ

-

แบบ ผ.02

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

2561
(บาท)
80,000
(8 จุด)

2562
(บาท)
160,000
(16 จุด)

จัดซื้อและติดตั้งกล้องวงจร
ปิด ทั้งภายในและภายนอก
ศูนย์สาธารณสุขบ้านเด่น
จานวน 16 จุด

-

480,000

-

-

-

-

980,000

1,540,000

900,000

900,000

900,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ทีม่ าใช้การ
บริการศูนย์
สุขภาพ
ชุมชนศรี
วิชัย งาน
ส่งเสริม
สุขภาพ
ชุมชน งาน
แพทย์แผน
ไทย
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ทีม่ าใช้การ
บริการศูนย์
สาธารณสุข
บ้านเด่น

ทรัพย์สินของทาง
ราชการ สถานที่
และประชาชนผู้
มาใช้บริการได้รับ
การดูแลและเฝ้า
ระวังความ
ปลอดภัย

งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลนคร
เชียงใหม่
สานักการ
สาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

-สามารถเฝ้าระวัง
ทรัพย์สินของศูนย์
สาธารณสุขบ้าน
เด่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
-ทรัพย์สินไม่เกิด
การสูญหาย หรือ
หากมีเหตุสูญหาย
ภาพกล้องวงจร
ปิดสามารถใช้เป็น
หลักฐานได้
-

ฝ่ายบริการ
สิ่งแวดล้อม
สานักการ
สาธารณสุขฯ

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-

-3/459รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลนครเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ที่ 5 การเสริมสร้างความ มั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ที่ 6 การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบ
4. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความปลอดภัยและบรรเทาสาธารณภัย
4.6 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
2564
2565
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 ติดตั้งเครื่อง
เพื่อเป็นการอานวยความ ติดตั้งเครื่องติดต่อกรณี
1,530,000 1,530,000 1,530,000 1,530,000 ร้อยละความ
ติดต่อกรณีฉุกเฉิน สะดวกและความปลอดภัย ฉุกเฉิน (EMERGENCY
(10 เครื่อง) (10 เครื่อง) (10 เครื่อง) (10 เครื่อง) พึงพอใจของ
(EMERGENCY
ในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ CALL) ภายในเขตเทศบาล
ประชาชน
CALL) ภายใน
ประชาชนและนักท่องเที่ยว นครเชียงใหม่ จานวน 40
ต่อการดาเนิน
เขตเทศบาล
ได้สามารถแจ้งเหตุฉุกเฉิน เครื่อง
โครงการ
นครเชียงใหม่
ได้ทันท่วงที
2

ติดตั้งระบบ
กล้องวงจรปิด
ในสวนสาธารณะ
ในเขตเทศบาล
นครเชียงใหม่

เพื่อใช้ในการเฝ้าระวัง
ป้องกันการเกิดเหตุ การ
ลักขโมย และตรวจสอบ
เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น
ภายในสวนสาธารณะ ใน
เขตเทศบาลนครเชียงใหม่

ติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อม
อุปกรณ์ในสวนสาธารณะ
ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
จานวน 4 แห่ง ได้แก่
-สวนสาธารณะหนองบวกหาด
-สวนกาญจนาภิเษก
-สวนสาธารณะล้านนา ร.9
-สวนสุขภาพบ้านเด่น รวม
จานวนทั้งสิ้น 96 กล้อง

-

9,994,000

-

-

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการดาเนิน
โครงการ

แบบ ผ.02

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนและ
ฝ่ายวิศวกรรมจราจร
นักท่องเที่ยว
ส่วนการโยธา
ได้รับความสะดวก สานักการช่าง
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
ประชาชนและ
ฝ่ายวิศวกรรมจราจร
นักท่องเที่ยวที่มา ส่วนการโยธา
ใช้บริการภายใน สานักการช่าง
สวน สาธารณะใน
เขตเทศบาลฯ
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

แบบ ผ.02

-3/460ที่

โครงการ

3

Chiangmai
Smart Security

4

วัตถุประสงค์

-เพื่อเฝ้าระวังการกระทา
ผิดกฎหมายจราจรและ
การก่ออาชญากรรม
-เพื่อให้ประชาชนและ
นักท่องเที่ยวได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
-เพื่อพัฒนาเมืองให้มี
มาตรฐานความปลอดภัย
ในระดับสากล
-เพื่อนาเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ของกล้องโทรทัศน์วงจร
ปิดมาใช้เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิต
จ้างเหมาดูแลและ -เพื่อดูแลและบารุงรักษา
บารุงรักษาระบบ ระบบกล้องวงจรปิดและ
กล้องวงจรปิดและ ระบบควบคุมกล้องภายใน
ระบบควบคุม
ศูนย์ควบคุม CCTV ให้
กล้องภายในศูนย์ สามารถใช้งานได้อย่างมี
ควบคุม CCTV
ประสิทธิภาพ
-เพื่อให้ประชาชนและ
นักท่องเที่ยวได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
46,000,000
-

2565
(บาท)
-

-ติดตั้งกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด จานวน 110 กล้อง
พร้อมอุปกรณ์อื่นครบชุด
ประกอบด้วย
--กล้องตรวจจับใบหน้า
--กล้องตรวจจับป้ายทะเบียน
--ตู้แจ้งเหตุฉุกเฉิน
--กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 4 จุด
-ปรับปรุงและตกแต่งห้อง
ควบคุมภายในศูนย์ควบคุม
CCTV
-ฝึกอบรมบุคลากรพร้อม
เอกสารประกอบ
-จ้างเหมาดูแลและบารุงรักษา 6,263,600 6,263,600 6,263,600 6,263,600 6,263,600
ระบบกล้องวงจรปิดแบบ IP
จานวน 167 ตัว (เฟสที่ 1)
และ (เฟสที่ 2) และระบบ
ควบคุมและบันทึกภาพ
ภายในห้องศูนย์ควบคุมCCTV
-จ้างเหมาดูแลและบารุงรักษา 1,900,000 3,800,000 3,800,000 3,800,000 3,800,000
ระบบกล้องวงจรปิดแบบ IP
จานวน 122 ตัว (เฟสที3่ และ
)
ระบบควบคุมและบันทึก ภาพ
ภายในห้องศูนย์ควบคุมCCTV
-จ้างเหมาดูแลและบารุงรักษา
1,631,000 2,447,000 2,447,000 2,447,000
ระบบกล้องวงจรปิดแบบ IP
จานวน 109 ตัว (เฟสที่ 4)
และระบบควบคุมและบันทึก
ภาพภายในห้องศูนย์ควบคุม
CCTV

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการดาเนิน
โครงการ

-ผู้กระทาผิด
ฝ่ายวิศวกรรมจราจร
กฎหมายและ
ส่วนการโยธา
อาชญากรรมลด สานักการช่าง
น้อยลง
-ประชาชนและ
นักท่องเที่ยว
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการดาเนิน
โครงการ

-ระบบกล้องวงจร ฝ่ายวิศวกรรมจราจร
ปิดและระบบ
ส่วนการโยธา
ควบคุมและ
สานักการช่าง
บันทึก ภาพ
ภายในห้องศูนย์
ควบคุม CCTV
ทางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
มีอายุการใช้งาน
นานขึ้น
-ประชาชนและ
นักท่องเที่ยว
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

แบบ ผ.02
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โครงการ

5

จ้างเหมาเชื่อมโยง
สัญญาณภาพ
กล้อง CCTV
จากสถานีขนส่ง
ผู้โดยสารไปยัง
ห้องควบคุม
เทศบาลนคร
เชียงใหม่
จ้างเหมารักษา
ความปลอดภัย
และดูแลทรัพย์สิน
ศูนย์ฝึกอบรมและ
ควบคุมสัญญาณ
ไฟจราจร

6

7

วัตถุประสงค์

-เพื่อรวมศูนย์การรักษา
ความปลอดภัย สถานี
ขนส่งผู้โดยสารที่ 1, 2
และ 3 ไปยังห้องควบคุม
เทศบาลนครเชียงใหม่
-เพื่อดูแลรักษาความ
เรียบร้อยภายในสถานี
ขนส่งผู้โดยสาร
เพื่อดูแลรักษาความ
ปลอดภัยและเฝ้าระวัง
ทรัพย์สินของศูนย์ฝึก
อบรมและควบคุม
สัญญาณไฟจราจรบริเวณ
(ข้างสานักงานแขวงเม็ง
รายถนนประชาสัมพันธ์)
มิให้เกิดความเสียหายหรือ
สูญหายใดๆ
จ้างเหมารักษา
เพื่อดูแลรักษาความ
ความปลอดภัย
ปลอดภัยและเฝ้าระวัง
และดูแลทรัพย์สิน ทรัพย์สินของโรงผสมยาง
โรงผสมยาง
แอสฟัลท์ ถนนเชียงใหม่แอสฟัลท์
ลาพูน หลังสุสานบ้านเด่น
มิให้เกิดความเสียหายหรือ
สูญหายใดๆ

2561
(บาท)
2,200,000

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)

จ้างเหมาพนักงานรักษา
ความปลอดภัย
จานวน 1 คน

180,000

180,000

180,000

180,000

180,000

จ้างเหมาพนักงานรักษา
ความปลอดภัย
จานวน 1 คน

180,000

180,000

180,000

180,000

180,000

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จ้างเหมาเชื่อมโยงสัญญาณ
ภาพกล้อง CCTV จากสถานี
ขนส่งมาที่ 1, 2 และ 3 ไป
ยังห้องควบคุมเทศบาลนคร
เชียงใหม่

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการดาเนิน
โครงการ

ประชาชนและ
ฝ่ายวิศวกรรมจราจร
นักท่องเที่ยวที่มา ส่วนการโยธา
ใช้บริการภายใน สานักการช่าง
สถานีขนส่ง
ผู้โดยสารได้รับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
เจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติงาน
ภายในศูนย์
ฝึกอบรม
และควบคุม
สัญญาณไฟ
จราจร
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
เจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติงาน
ภายในโรง
ผสมยาง
แอสฟัลท์

ทรัพย์สินของทาง ฝ่ายวิศวกรรมจราจร
ราชการได้รับการ ส่วนการโยธา
ดูแลรักษาและเฝ้า สานักการช่าง
ระวังป้องกันมิให้
เกิดความเสียหาย
หรือสูญหาย

ทรัพย์สินของทาง ฝ่ายสาธารณูปโภค
ราชการได้รับการ ส่วนการโยธา
ดูแลรักษาและเฝ้า สานักการช่าง
ระวังป้องกันมิให้
เกิดความเสียหาย
หรือสูญหาย

แบบ ผ.02
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โครงการ

8

จ้างเหมารักษา
ความปลอดภัย
โรงงานปรับปรุง
คุณภาพน้า
เทศบาลนคร
เชียงใหม่

รวม

8 โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อดูแลรักษาความ
จ้างเหมาพนักงานรักษา
ปลอดภัยและเฝ้าระวัง
ความปลอดภัย
ทรัพย์สินของโรงงาน
จานวน 3 คน
ปรับปรุงคุณภาพน้า
บ้านท่าใหม่อิ ต.ป่าแดด
อ.เมือง จ.เชียงใหม่
มิให้เกิดความเสียหายหรือ
สูญหายใดๆ
-

2561
(บาท)
550,000

2562
(บาท)
550,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
738,000

2564
(บาท)
738,000

2565
(บาท)
738,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
เจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติงาน
ภายใน
โรงงาน
ปรับปรุง
คุณภาพน้า
21,267,600 14,134,600 61,138,600 15,138,600 15,138,600
-

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ทรัพย์สินของทาง
ราชการได้รับการ
ดูแลรักษาและเฝ้า
ระวังป้องกันมิให้
เกิดความเสียหาย
หรือสูญหาย

งานควบคุมและ
ตรวจสอบการ
บาบัดน้าเสีย
ฝ่ายจัดการ
คุณภาพน้า
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง

-

-

-3/463-

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลนครเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ที่ 5 การเสริมสร้างความ มั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ที่ 6 การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบ
4. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความปลอดภัยและบรรเทาสาธารณภัย
4.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งบประมาณ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 รักษาความ
เพื่อให้เกิดความปลอดภัย จ้างเหมาพนักงานรักษา
224,840 233,600 233,600 233,600
ปลอดภัยสนาม
ในชีวิตและทรัพย์สินของ ความปลอดภัย จานวน 2 คน
กีฬาเทศบาลนคร พนักงานเทศบาลฯ และ
เชียงใหม่
ประชาชนที่มาใช้บริการ
สนามกีฬาเทศบาลนคร
เชียงใหม่

๒

จัดซื้อและติดตั้ง
ระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV)
เพิ่มเติมบริเวณ
สนามกีฬาเทศบาล
นครเชียงใหม่

เพื่อดูแลและรักษา
ทรัพย์สินทางราชการและ
ความปลอดภัยสถานที่
ราชการ และความ
ปลอดภัยของประชาชน
ผู้มาใช้บริการ

จัดซื้อและติดตั้งระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
(CCTV) เพิ่มเติมบริเวณ
สนามกีฬาเทศบาลนคร
เชียงใหม่ จานวน 16 จุด/ปี

500,000
(16 จุด)

-

-

500,000
(16 จุด)

2565
(บาท)
233,600

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ผู้มาใช้
บริการ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

-ประชาชนผู้มาใช้
บริการได้รับความ
ปลอดภัย
-ทรัพย์สินของทาง
ราชการได้รับการ
ดูแลรักษาและเฝ้า
ระวังป้องกันมิให้
เกิดความเสียหาย
หรือสูญหาย
ร้อยละความ สถานที่ราชการ
พึงพอใจของ และทรัพย์สินของ
ประชาชน
ทางราชการ ได้รับ
ผู้มาใช้
การดูแลรักษาอย่าง
บริการ
ปลอดภัย
-ประชาชน ผู้มาใช้
บริการมีความ
ปลอดภัย

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
ฝ่ายกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน
สานักการศึกษา

ฝ่ายกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน
สานักการศึกษา

แบบ ผ.02
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โครงการ

3

จัดซื้อกล้อง
CCTV พร้อม
อุปกรณ์ทั้งระบบ
สาหรับห้องสมุด
ประชาชนศาลา
แดง

รวม

3 โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน มีกล้อง CCTV จานวน 2 จุด
การให้บริการและการ
พร้อมอุปกรณ์ทั้งระบบ
รักษาความปลอดภัยให้แก่
สถานที่ราชการและผู้มา
ใช้บริการห้องสมุด
ประชาชนศาล่าแดง
-

-

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

724,840

233,600

233,600

2564
(บาท)
50,000

2565
(บาท)
-

783,600

233,600

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนผู้มา
ใช้บริการ

-

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

สามารถเพิ่ม
ฝ่ายการศึกษา
ประสิทธิภาพใน นอกระบบฯ
การให้บริการใน สานักการศึกษา
ด้านความ
ปลอดภัยแก่ผู้มา
ใช้บริการห้องสมุด
ประชาชนศาลา
แดงได้ดียิ่งขึ้น
-

-3/465รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลนครเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ที่ 6 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ที่ 7 : การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
งบประมาณ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
2564
2565
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 จัดงานเฉลิมพระ -เพื่อถวายความจงรักภักดี จัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่อง
1,370,000 1,370,000 1,370,000 1,370,000 -ร้อยละ
เกียรติเนื่องใน
ต่อสถาบัน
ในโอกาสวันเฉลิมพระ
ความพึง
โอกาสวันเฉลิม
พระมหากษัตริย์
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พอใจของ
พระชนมพรรษา -เพื่อน้อมสํานึกในพระ
พระปรเมนทรรามาธิบดี
ประชาชน
พระบาทสมเด็จ
มหากรุณาธิคุณของ
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
ต่อการเข้า
พระปรเมนทร
พระบาทสมเด็จพระ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ร่วมงาน
รามาธิบดีศรีสิน
เจ้าอยู่หัว
ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่
เฉลิมพระ
ทรมหาวชิรา
-เพื่อเผยแพร่พระราช
ทั้งชาวไทยและชาว
เกียรติฯ
ลงกรณพระวชิร กรณียกิจให้ประชาชนและ ต่างประเทศ จํานวน 2,000
-จํานวน
เกล้าเจ้าอยู่หัว
ผู้สนใจทุกหมู่เหล่า
คน
ผู้เข้าร่วมงาน
-เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็ง
ในการถวาย
ให้สถาบันครอบครัว
ความจงรัก
-เพื่อสร้างความสามัคคี
ภักดีต่อ
ปรองดอง และร่วมใจอัน
สถาบันพระ
เป็นหนึ่งเดียว
มหากษัตริย์

แบบ ผ.02

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
-ประชาชนได้
ถวายความ
จงรักภักดี ต่อ
สถาบัน
พระมหากษัตริย์
-ประชาชนได้น้อม
สํานึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว
-ได้เผยแพร่พระ
ราชกรณียกิจให้
ประชาชนฯ
-เกิดพลังสามัคคี
ร่วมแรงร่วมใจซึ่ง
กันและกัน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานรัฐพิธีฯ
ฝ่ายบริหาร
งานทั่วไป
สํานักปลัด
เทศบาล

แบบ ผ.02

-3/466วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

2

จัดงานเฉลิมพระ
เกียรติเนื่องใน
โอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา
สมเด็จพระนาง
เจ้าสุทิดาพัชร
สุธาพิมลักษณ
พระบรมราชินี

-เพื่อถวายความจงรักภักดี ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่
ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ
-เพื่อเผยแพร่พระราช
จํานวนประมาณ 1,000 คน
ประวัติของสมเด็จพระ
ราชินีให้ประชาชนและผู้
สนในใจทุกหมู่เหล่า
-เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็ง
ให้สถาบันครอบครัว

3

จัดงานเฉลิมพระ
เกียรติเนื่องใน
โอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา
สมเด็จพระบรม
ราชชนนีพันปี
หลวงและวันแม่
แห่งชาติ

-เพื่อถวายความจงรักภักดี
ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
-เพื่อน้อมสํานึกในพระ
มหากรุณาธิคุณของสมเด็จ
พระบรมราชชนนีพันปี
หลวง
-เพื่อเผยแพร่พระราช
กรณียกิจให้ประชาชนและ
ผู้สนใจทุกหมู่เหล่า
-เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็ง
ให้สถาบันครอบครัว

ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่
และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย
และชาวต่างประเทศ
จํานวนประมาณ 2,000 คน

2561
(บาท)
-

-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
500,000

2564
(บาท)
500,000

2565
(บาท)
500,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

-ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ต่อการเข้า
ร่วมงาน
เฉลิมพระ
เกียรติฯ
-จํานวน
ผู้เข้าร่วมงาน
ในการถวาย
ความจงรัก
ภักดีต่อ
สถาบันพระ
มหากษัตริย์
1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 -ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ต่อการเข้า
ร่วมงาน
เฉลิมพระ
เกียรติฯ
-จํานวน
ผู้เข้าร่วมงาน
ในการถวาย
ความจงรัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-ประชาชนได้ถวาย งานรัฐพิธีฯ
ความจงรักภักดีต่อ ฝ่ายบริหารงาน
สถาบันพระมหากษัตริยทั์ ่วไป
-ได้เผยแพร่พระราช สํานัก
ประวัติให้ประชาชน ปลัดเทศบาล
และผู้สนใจทุกหมู่
เหล่าทราบโดยทั่วกัน
-สถาบันครอบครัว
เกิดความรักความ
อบอุ่น

-ประชาชนได้ถวาย งานรัฐพิธีฯ
ความจงรักภักดี ต่อ ฝ่ายบริหาร
สถาบันพระมหากษัตริยงานทั
์ ่วไป
-ประชาชนได้น้อม สํานักปลัด
ลํานึกในพระมหา เทศบาล
กรุณาธิคุณของ
สมเด็จพระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง
-ได้เผยแพร่พระราช
กรณียกิจให้
ประชาชนฯ
-สถาบันครอบครัว
เกิดความรักความ

แบบ ผ.02

-3/467ที่

4

โครงการ

จัดงานวันคล้าย
วันสวรรคต
พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกา
ธิเบศรมหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร

วัตถุประสงค์

-เพื่อแสดงความอาลัยแด่
พระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศรมหาภูมิพล
อดุลเดชมหาราชบรมนาถ
บพิตร
-เพื่อน้อมรําลึกถึงพระ
มหากรุณาธิคุณอันหาที่สุด
มิได้
-เพื่อเผยแพร่พระราช
ประวัติและพระราชกรณีย
กิจให้ประชาชนและ
ผู้สนใจทุกหมู่เหล่า
-เพื่อถวายเป็นพระราช
กุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศรฯ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่
และนักท่องเที่ยวชาวไทย
และชาวต่างประเทศ จํานวน
2,000 คน

2561
(บาท)

-

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ภักดีต่อ
อบอุ่น ลูกรู้คุณ
สถาบันพระ แสดงออกซึ่งกตัญญู
มหากษัตริย์ ต่อมารดา
-เกิดพลังสามัคคี
ร่วมแรงร่วมใจซึ่ง
กันและกัน
1,130,000 1,130,000 1,130,000 1,130,000 -ร้อยละ
-ประชาชนได้ร่วม งานรัฐพิธีฯ
ความพึง
ถวายความอาลัย
ฝ่ายบริหารงาน
พอใจของ เนื่องในวันคล้ายวัน ทั่วไป
ประชาชน สวรรคตพระบาท สํานักปลัด
ต่อการเข้า สมเด็จพระบรมเทศบาล
ร่วมจัดงาน ราชนกาธิเบศรมหา
-จํานวน
ภูมิพลอดุลยเดช
ผู้เข้าร่วม
มหาราชบรมนาถบพิตร
แสดงความ -ประชาชนได้น้อม
อาลัยแด่
สํานึกในพระมหา
พระบาทสมเ กรุณาธิคุณของ
ด็จพระบรม พระบาทสมเด็จ
ชนกาธิเบศร พระบรมชนกาธิเบศรฯ
มหาภูมิพล -ได้เผยแพร่พระราช
อดุลเดช
กรณียกิจให้
มหาราชบรม ประชาชนและ
นาถบพิตร ผู้สนใจทุกหมู่เหล่า
ได้ทราบโดยทั่วกัน

แบบ ผ.02

-3/468ที่

โครงการ

5

จัดงานวันคล้าย
วันพระบรมราช
สมภพของพระบาท
สมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช
มหาราชบรมราช
บพิตร วันชาติ
และวันพ่อ
แห่งชาติ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อเทิดทูนพระเกียรติคุณ ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่
ของพระบาทสมเด็จพระ และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย
บรมชนกาธิเบศรฯ
และชาวต่างประเทศ
-เพื่อเทิดทูนพระคุณของพ่อ ประมาณ 1,500 คน
และยกย่องบทบาทของพ่อที่มี
ต่อครอบครัวและสังคม
-เพื่อให้ลูกได้แสดงความ
กตัญญูต่อพ่อ
-เพื่อให้ผู้เป็นพ่อได้สํานึก
ให้หน้าที่และความ
รับผิดชอบของตน

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
850,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
850,000

2564
(บาท)
850,000

2565
(บาท)
850,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

-ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ต่อการเข้า
จัดงาน
-จํานวน
ผู้เข้าร่วมเพื่อ
เทิดพระเกียรติ
คุณพระบาท
สมเด็จพระ
บรมชนกาธิ
เบศรมหาภูมิ
พล อดุลย
เดชมหาราช
บรมราช
บพิตร

-ได้เทิดทูนพระ
เกียรติคุณของ
พระบาทสมเด็จพระ
บรมราชกาธิเบศรฯ
-ลูกได้เทิดทูน
พระคุณของพ่อ
และยกย่องบทบาท
ของพ่อที่มีต่อ
ครอบครัวและ
สังคม
-ลูกได้แสดงความ
กตัญญูต่อพ่อและ
สถาบันครอบครัว
เกิดความเข้มแข็ง
-พ่อได้สํานึกใน
หน้าที่และความ
รับผิดชอบของตน
และปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างให้คนรุ่น
หลัง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานรัฐพิธีฯ
ฝ่ายบริหาร
งานทั่วไป
สํานักปลัด
เทศบาล

แบบ ผ.02

-3/469ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

6

จัดกิจกรรมพิเศษ
หรือโครงการ
พิเศษตาม
นโยบายรัฐบาล
จังหวัด และ
เทศบาล

7

ส่งเสริมและ
บูรณาการ
ขับเคลื่อนระบบ
ราชการ ร่วมกับ
จังหวัดเชียงใหม่
และรัฐบาล

-เพื่อเตรียมความพร้อมใน
การส่งเสริมโครงการพิเศษ
หรือกิจกรรมพิเศษตาม
นโยบายรัฐบาล จังหวัด
เชียงใหม่และเทศบาลฯ
-เพื่อให้เกิดความรักสมัคร
สมานสามัคคีใน
ความเป็นชนชาติไทยที่มี
พระมหากษัตริย์เป็นศูนย์
รวมจิตใจ
เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
ประโยชน์ของทางราชการ
เพื่อให้สามารถบรรลุ
เป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ที่กําหนด

8

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ดําเนินการหรือสนับสนุนการ
จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ
หรือกิจกรรมพิเศษตาม
นโยบายรัฐบาลจังหวัด
เชียงใหม่และของเทศบาล
เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ฯลฯ โดยมี
บุคลากรของเทศบาลและ
ประชาชนทั่วไป

จัดกิจกรรมดังนี้
-จัดงานหรือกิจกรรมต่างๆ
ตามที่ได้รับมอบหมาย สั่งการ
จากจังหวัดเชียงใหม่และ
รัฐบาล (จํานวน 3 ครั้ง )
-จัดอบรม สัมมนา ตามที่ได้รับ
มอบหมาย สั่งการ จากจังหวัด
เชียงใหม่และรัฐบาล
(จํานวน 2
ครั้ง)
จัดนิทรรศการงาน เพื่อเผยแพร่พระราชประวัติ -จัดนิทรรศการเผยแพร่พระ
ฤดูหนาว และงาน และพระราชกรณียกิจ
ราชประวัติและพระราช
OTOP ของดีเมือง ของพระบาทสมเด็จพระ กรณียกิจของพระบาท
เชียงใหม่ประจําปี เจ้าอยู่หัวฯ และพระบรมวงศาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และ
นุวงศ์ ส่งเสริมให้ประชาชนคนพระบรมวงศานุวงศ์
ไทยและนักท่องเที่ยวนํา -เข้าร่วมงาน OTOP ของดี
ความรู้ไปใช้ในการดําเนินชีวิต เมืองเชียงใหม่
และส่งเสริมกระตุ้นเศรษฐกิจ
การท่องเที่ยวของจังหวัด
เชียงใหม่

2561
(บาท)
8,000,000

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

-

1,000,000 500,000

500,000

500,000

-

500,000

500,000

500,000

500,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละความพึง ทําให้เกิดความรัก
พอใจของ
ความสามัคคีและ
ประชาชนต่อ เทิดทูลสถาบัน
การจัดกิจกรรม พระมหากษัตริย์
พิเศษหรือ
โครงการ
พิเศษตาม
นโยบายรัฐบาล
จังหวัดและ
เทศบาล
ร้อยละความ ทําให้เกิดการ
พึงพอใจของ บูรณาการในการ
ประชาชน
ขับเคลื่อน
ต่อการเข้า กิจกรรม/การจัด
ร่วม
งาน/การอบรมข
กิจกรรม/
ชองจังหวัด
การจัดงาน/ เชียงใหม่
อบรม
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนที่
เข้าร่วม
กิจกรรมการ
เผยแพร่พระ
ราชกรณีย
กิจฯ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานธุรการ
ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป
สํานักปลัด
เทศบาล

งานธุรการ
ฝ่ายบริหาร
งานทั่วไป
สํานักปลัด
เทศบาล

ประชาชนได้เข้าถึง งานธุรการ
พระราชประวัติและ ฝ่ายบริหาร
พระราชกรณียกิจ งานทั่วไป
ของพระบาทสมเด็จ สํานักปลัด
พระเจ้าอยู่หัวฯ และ เทศบาล
พระบรมวงศานุวงค์
และน้อมนําไปเป็น
แบบอย่างในการ
ดําเนินชีวิตฯ

แบบ ผ.02

-3/470ที่

โครงการ
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ศูนย์ปรองดอง
สมานฉันท์
เทศบาลนคร
เชียงใหม่

วัตถุประสงค์
-เพื่อให้การดําเนินงาน
สอดคล้องและเป็น
แนวทางเดียวกันกับ
นโยบายเร่งด่วนของคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ
(คสช.) ,กระทรวงมหาดไทย
-เพื่อเป็นการสร้าง
บรรยากาศของความ
ปรองดองให้ประชาชนทุก
หมู่เหล่ารู้รักและสามัคคี
กัน
-เพื่อสนับสนุน
กระบวนการปลูกฝัง
ค่านิยม อุดมการณ์ ความ
จงรักภักดี การปกป้อง
และเทิดทูนสถาบันสําคัญ
ของชาติให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันทั่วทั้ง
ประเทศ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
-จัดประชุม อบรม หรือจัด
กิจกรรม โดยกลุ่มเป้าหมาย
คือ หัวหน้าหน่วยงาน ส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้อง
สถาบันการศึกษา ผู้นํา
ศาสนา ภาคเอกชนและ
องค์กรเอกชน ฯลฯ
-จัดเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ความรู้ ความเข้าใจในการ
สร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ อาทิ แผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์ CD ป้าย
ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ

2561
(บาท)
100,000

2562
(บาท)
100,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
50,000

2564
(บาท)
50,000

2565
(บาท)
50,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการ
ดําเนินงาน
ศูนย์
ปรองดองฯ

-การขับเคลื่อน
นโยบายของ
รัฐบาลเป็น
รูปธรรม
-ทําให้ประชาชน
ทุกหมู่เหล่าได้มี
ส่วนร่วม เกิด
ความรัก ความ
สามัคคี การให้
ความร่วมมือกับ
ภาคราชการ เพื่อ
ความสงบสุขอย่าง
ยั่งยืน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานธุรการ
ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป
สํานักปลัด
เทศบาล

แบบ ผ.02

-3/471ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

10

เทศบาลพบ
ประชาชน

เพื่อให้เทศบาลรับทราบ
ปัญหาความต้องการของ
ชุมชน พร้อมทั้งให้ความรู้
และบริการชุมชนในด้าน
ต่างๆ

11

สัมมนาองค์กร
แห่งการเรียนรู้

เพื่อเสริมสร้างความรู้
ทักษะ ประสบการณ์
วิชาการ เทคนิค
เทคโนโลยีต่างๆ รวมถึง
การเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์และความ
สามัคคีกับหน่วยงาน
ภายนอก

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดกิจกรรมตรวจเยี่ยมชุมชน
ในวันราชการปกติ และ
เทศบาลฯ เคลื่อนที่บริการ
ประชาชนในวันหยุดราชการ
เช่น
-การตรวจสุขภาพร่างกาย
-การให้บริการตัดผม, นวด
แผนไทย, ฉีดยาคุมกําเนิด
และยาป้องกันเห็บแก่สัตว์
เลี้ยง
-การให้บริการงานทะเบียน
ราษฎร, บริการด้านงานช่าง
(แบบบ้านเพื่อประชาชนการ
ขออนุญาตต่างๆ รวมถึง การ
ซ่อมแซมท่อระบายน้ํา ไฟฟ้า
สาธารณะ)
-การให้บริการรับเรื่องราว
ร้องทุกข์ ฯลฯ
จัดให้มีการประชุม อบรม
สัมมนา ศึกษาดูงาน หรือ
ร่วมแข่งขันกีฬากับหน่วยงาน
ภายนอก ของผู้บริหาร
สมาชิกสภาฯ พนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง
ประชาคมเมือง ภาคเอกชน
ฯลฯ

2561
(บาท)
300,000

2562
(บาท)
300,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
100,000

100,000

100,000

50,000

2564
(บาท)
100,000

50,000

ตัวชี้วัด
2565
(KPI)
(บาท)
100,000 ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการ
ให้บริการ
ของเทศบาล

50,000

จํานวน
ผู้เข้าร่วม
ประชุม/
อบรม/
สัมมนาฯ นํา
ความรู้มา
พัฒนาและ
การ
ปฏิบัติงาน

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-ประชาชนในเขต
เทศบาลได้รับ
บริการอย่างทั่วถึง
-สามารถ
ให้บริการแก่
ประชาชนที่มี
ความจําเป็นและ
ไม่สามารถติดต่อ
ได้ในวันทําการ
ปกติ
-เทศบาลฯ ได้รับ
ทราบปัญหาของ
ประชาชน

งานธุรการ
ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป
สํานักปลัด
เทศบาล

-บุคลากรได้รับ
การพัฒนาตนเอง
ตนเอง
-เกิดความร่วมมือ
ความเป็นน้ําหนึ่ง
ใจเดียวกันส่งผล
ให้การปฏิบัติงาน
มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

งานธุรการ
ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป
สํานักปลัด
เทศบาล

แบบ ผ.02

-3/472เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์
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จ้างเหมาเอกชน
ดูแลความสะอาด
ภายในอาคาร
สํานักงานเทศบาล
นครเชียงใหม่

เพื่อให้อาคารสํานักงาน
เทศบาลนครเชียงใหม่มี
ความสะอาดเรียบร้อย
เหมาะสําหรับเป็นสถานที่
ในการปฏิบัติงานและการ
ให้บริการประชาชน

จ้างเหมาเอกชนดูแลความ
สะอาดภายในอาคาร
สํานักงานเทศบาลฯ

13

จ้างเหมาเอกชน
ดูแลกําจัดปลวก
สํานักงานเทศบาล
นครเชียงใหม่

เพื่อให้อาคารสํานักงาน
เทศบาลนครเชียงใหม่มี
ความพร้อมในการบริการ
ประชาชน

14

จ้างเหมาเอกชน เพื่อบริการติดต่อราชการ
ดูแลและรักษา
ของประชาชนได้อย่างมี
ระบบโทรศัพท์
ประสิทธิภาพ
ภายในของ
สํานักงานเทศบาล
นครเชียงใหม่

2561
(บาท)
936,000

2562
(บาท)
936,000

จ้างเหมาเอกชนดูแลกําจัด
ปลวกสํานักงานเทศบาลฯ

100,000

100,000

จ้างเหมาเอกชนดูแลและ
รักษาระบบโทรศัพท์ภายใน
ของเทศบาลฯ

120,000

120,000

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
2563
2564
2565
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
936,000 1,416,000 1,416,000 ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนผู้
มารับบริการ
ต่อสถานที่
สํานักงาน
เทศบาลนคร
เชียงใหม่
100,000 100,000 100,000 ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนผู้
มารับบริการ
ต่อสถานที่
สํานักงาน
เทศบาลนคร
เชียงใหม่
120,000 120,000 120,000 ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนที่
ได้รับบริการ
ต่อสิ่งอํานวย
ความสะดวก
ของเทศบาล
นคร
เชียงใหม่

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

อาคารสํานักงาน
เทศบาลนคร
เชียงใหม่มีความ
สะอาดเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
พร้อมบริการ
ประชาชน

งานธุรการ
ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป
สํานักปลัด
เทศบาล

อาคารสํานักงาน
เทศบาลนคร
เชียงใหม่มีความ
มั่นคงแข็งแรง
พร้อมบริการ
ประชาชน

งานธุรการ
ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป
สํานักปลัด
เทศบาล

ประชาชนได้รับ
บริการที่รวดเร็ว
ในการติดต่อ
ราชการ

งานธุรการ
ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป
สํานักปลัด
เทศบาล

แบบ ผ.02

-3/4732561
(บาท)
240,000

2562
(บาท)
240,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
240,000

จ้างเหมาเอกชนดูแลรักษา
ระบบลิฟท์อาคารสํานักงาน
เทศบาลฯ

40,000

40,000

40,000

40,000

40,000

จ้างเหมาเอกชนดูแลรักษา
เครื่องปรับอากาศอาคาร 5

240,000

-

-

-

-

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์
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จ้างเหมาเอกชน
ดูแลระบบ
น้ําประปาและ
ห้องสุขาภายใน
อาคารสํานักงาน
เทศบาลนคร
เชียงใหม่

เพื่อให้อาคารสํานักงาน
เทศบาลนครเชียงใหม่มี
ความสะดวกสบาย พร้อม
บริการประชาชน

จ้างเหมาเอกชนดูแลระบบ
น้ําประปาและห้องสุขา
ภายในอาคารสํานักงาน
เทศบาลฯ

16

จ้างเหมาเอกชน
ดูแลรักษาระบบ
ลิฟท์อาคาร
สํานักงานเทศบาล
นครเชียงใหม่

เพื่อให้อาคารสํานักงาน
เทศบาลนครเชียงใหม่มี
ความสะดวกสบาย พร้อม
บริการประชาชน

17

จ้างเหมาเอกชน
ดูแลรักษา
เครื่องปรับอากาศ
อาคาร ๕
สํานักงานเทศบาล
นครเชียงใหม่

เพื่อให้อาคารสํานักงาน
เทศบาลนครเชียงใหม่มี
บรรยากาศดี พร้อม
บริการประชาชน

2564
(บาท)
240,000

2565
(บาท)
240,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนผู้
มารับบริการ
ต่อสิ่งอํานวย
ความสะดวก
ของเทศบาล
นคร
เชียงใหม่
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนผู้
มารับบริการ
ต่อสิ่งอํานวย
ความสะดวก
ของเทศบาล
นครเชียงใหม่
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนผู้
มารับบริการ
ต่อสิ่งอํานวย
ความสะดวก
ของเทศบาล
นครเชียงใหม่

อาคารสํานักงาน
เทศบาลนคร
เชียงใหม่มีความ
สะดวกสบาย
พร้อมบริการ
ประชาชน

งานธุรการ
ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป
สํานักปลัด
เทศบาล

อาคารสํานักงาน
เทศบาลนคร
เชียงใหม่มีความ
สะดวกสบาย
พร้อมบริการ
ประชาชน

งานธุรการ
ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป
สํานักปลัด
เทศบาล

อาคารสํานักงาน
เทศบาลนคร
เชียงใหม่มี
บรรยากาศดี
พร้อมบริการ
ประชาชน

งานธุรการ
ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป
สํานักปลัด
เทศบาล

แบบ ผ.02

-3/474ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
25,000

18

ปรับปรุงห้อง
ทํางาน
ผู้อํานวยการ
สํานักการศึกษา

เพื่อทดแทนของเดิมที่ใช้
งานมาเป็นเวลานาน เกิด
การชํารุดฉีกขาด มีคราบ
สกปรกฝังแน่น เกิดกลิ่น
เหม็นอับชื้น

ปรับปรุงพื้นห้องทํางาน
ผู้อํานวยการสํานักการศึกษา
ดังนี้ รื้อพรมเดิม และติดตั้ง
พื้นกระเบื้องยางใหม่ พื้นที่ไม่
น้อยกว่า 41 ตร.ม.
(ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)

19

ปรับปรุงโรง
อาหารเทศบาล
นครเชียงใหม่

เพื่อปรับปรุงโรงอาหารให้
มีความสะอาด ถูกหลัก
สุขาภิบาล สามารถ
อํานวยความสะดวกแก่
ประชาชนผู้มาติดต่อ
ราชการ

ปรับปรุงโรงอาหารเทศบาล
450,000
นครเชียงใหม่ ดังนี้
-เปลี่ยนวัสดุมุงหลังเป็น
หลังคาเหล็ก พื้นที่ไม่น้อย
กว่า 60 ตร.ม.
-ติดตั้งโช๊คประตูห้องครัว
-ก่อสร้างรางระบายน้ําและ
ถังดักไขมันสําเร็จรูปบริเวณ
ลานซักล้าง
-ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
ขนาดไม่น้อยกว่า 36,000
BTU
-ติดตั้งงพัดลมดูดอากาศ
ชนิดติดผนัง
-ติดตั้งเครื่องดูดควัน
-ติดตั้งชั้นวางสแตนเลส
(ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

-

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อสถานที่
ทํางานที่
ได้รับการ
ปรับปรุง
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ผู้มาใช้
บริการโรง
อาหารที่
ได้รับการ
ปรับปรุง

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ห้องทํางานมี
บรรยากาศน่า
ทํางาน

งานธุรการ
ฝ่ายบริหาร
งานทั่วไป
สํานักปลัด
เทศบาล

โรงอาหารมีความ
สะอาด ถูกหลัก
สุขาภิบาล
สามารถอํานวย
ความสะดวกแก่
ประชาชนผู้มา
ติดต่อราชการ

งานธุรการ
ฝ่ายบริหาร
งานทั่วไป
สํานักปลัด
เทศบาล

แบบ ผ.02

-3/475ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

20

ปรับปรุงประตู
สํานักงานและ
ประตูห้องประชุม
2 สํานัก
การศึกษา

เพื่อทดแทนประตูเดิมที่
ชํารุด อาจเป็นอันตรายแก่
ผู้มาติดต่อราชการ และ
อํานวยความสะดวกและ
ความปลอดภัยแก่ผู้มา
ติดต่อราชการ

21

ต่อเติมหลังคา
ทางเดินเข้า-ออก
อาคาร 5
สํานักงานเทศบาล
นครเชียงใหม่
ปรับปรุงห้องน้ํา
ชั้น 2 และ ชั้น 3
อาคาร 6

เพื่ออํานวยความสะดวก
แก่ประชาชนผู้มาติดต่อ
ราชการ

22

เพื่ออํานวยความสะดวก
แก่ประชาชน/ชุมชนที่เข้า
ร่วมประชุม

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ปรับปรุงประตูสํานักงานและ
ประตูห้องประชุม 2 สํานัก
การศึกษา ดังนี้ ติดตั้งประตู
อลูมิเนียมบานเปิดคู่ กระจก
ความหนาไม่น้อยกว่า 10
มม. ขนาดไม่น้อยกว่า
1.80x2.00 ม. พร้อม
อุปกรณ์ จํานวน 3 ชุด (ตาม
แบบแปลนของเทศบาลฯ)
ต่อเติมหลังคาแผ่นอลูมิเนียม
คอมโพสิท พร้อมโครงเหล็ก
บริเวณทางเดินเข้า-ออก
อาคาร 5 สํานักงานเทศบาลฯ
(ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)
ปรับปรุงห้องน้ํา ชั้น 2 และ
ชั้น 3 อาคาร 6 ดังนี้
-รื้อถอนและติดตั้งพื้น
กระเบื้อง
-รื้อถอนและติดตั้งสุขภัณฑ์
-ปรับปรุงระบบไฟฟ้า
-ทาสี
-เปลี่ยนประตูบานเปิด
-ติดตั้งพัดลมระบายอากาศ
(ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)

2561
(บาท)
90,000

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-

201,000

-

-

-

-

499,800

-

-

-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละความ ผู้มาติดต่อราชการ
พึงพอใจของ ได้รับความสะดวก
ประชาชน
และปลอดภัย
ต่ออาคาร
สถานที่
ราชการที่
ได้รับการ
ปรับปรุง
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่ออาคาร
สถานที่
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อสิ่งอํานวย
ความสะดวก

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานธุรการ
ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป
สํานัก
ปลัดเทศบาล

ประชาชนผู้มาใช้ งานธุรการ
บริการได้รับความ ฝ่ายบริหาร
สะดวก
งานทั่วไป
สํานักปลัด
เทศบาล
ประชาชนผู้มาใช้ งานธุรการ
บริการได้รับความ ฝ่ายบริหาร
สะดวก
งานทั่วไป
สํานักปลัด
เทศบาล

แบบ ผ.02

-3/476ที่

โครงการ

23

ปรับปรุงห้อง
ประชุม 3

24

ปรับปรุงห้อง
ทํางานฝ่ายการ
เจ้าหน้าที่ สํานัก
ปลัดเทศบาล

25

ปรับปรุงห้อง
ทํางานกอง
วิชาการและ
แผนงาน

วัตถุประสงค์
เพื่ออํานวยความสะดวก
แก่ประชาชน/ชุมชนที่เข้า
ร่วมประชุม

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ปรับปรุงห้องประชุม 3 ดังนี้
-รื้อพรม และติดตั้งพื้น
กระเบื้องยางและพื้นขัดมัน
-ติดตั้งยิปซั่มบอร์ดและบุผนัง
ลามิเนท
-รื้อพื้นเวทีและติดตั้งใหม่
-รื้อถอนประตู และติดตั้งใหม่
-ปรับปรุงระบบไฟฟ้า
-ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
-ติดตั้งเฟอร์นิเจอร์
(ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)
-เพื่อให้เกิดความสะดวก รื้อถอนผนังห้องส่วนที่ติด
กับผู้มาติดต่อราชการ
ทางเดินภายในอาคาร พร้อม
เนื่องจากสถานที่เดิมคับ
ติดตั้งชุดบานประตูอลูมิเนียม
แคบ อยู่ในที่ลับตา เกิด
พร้อมช่องแสงกระจกติดตาย
ความสับสนในการติดต่อ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 7.5 ตร.ม.
ราชการ
(ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)
-เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการ ติดตั้งชุดบานประตูอลูมิเนียม
บริหารจัดการด้านเอกสาร พร้อมช่องแสงกระจกติดตาย
ต่างๆ ของกองวิชาการ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 19 ตร.ม.
และแผนงาน
(ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)
-เพื่อให้เกิดความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยและ
อํานวยความสะดวกให้กับ
ประชาชนผู้มาติดต่อ
ราชการ

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
2,670,700

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

-

78,800

-

-

-

-

140,000

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ ประชาชนผู้มาใช้ งานธุรการ
พึงพอใจของ บริการได้รับความ ฝ่ายบริหาร
ประชาชน
สะดวก
งานทั่วไป
ต่ออาคาร
สํานักปลัด
สถานที่ของ
เทศบาล
เทศบาลฯ
ได้รับการ
ปรับปรุง

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อสถานที่ท
งานที่ได้รับ
การปรับปรุง
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อสถานที่
ทํางานที่
ได้รับการ
ปรับปรุง

ผู้มาติดต่อราชการ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
เกิดความสะดวก สํานักปลัด
มากขึ้น
เทศบาล

-ทําให้มีสถานที่ใน งานธุรการ
การปฏิบัติงาน
กองวิชาการและ
ของกองวิชาการ แผนงาน
และแผนงานเป็น
สัดส่วน
-มีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
ของสถานที่

แบบ ผ.02

-3/477ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์
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ติดตั้งระบบพ่น
หมอกไอน้ําเพื่อ
ลดหมอกควันและ
ฝุ่นละออง ภายใน
บริเวณสํานักงาน
เทศบาลนคร
เชียงใหม่

-เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
นโยบายจังหวัดเชียงใหม่
และรัฐบาล
-เพื่อลดปัญหาหมอกควัน
และฝุ่นละออง ภายใน
สํานักงานเทศบาลนคร
เชียงใหม่

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดซื้อและติดตั้งระบบพ่น
หมอกไอน้ําบริเวณหน้า
อาคารสํานักงานเทศบาล
นครเชียงใหม่ โดยมีครุภัณฑ์
และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ
เช่น
- ปั๊มน้ํา 8L 2.0 HP
จํานวน 1 ตัว
- ถังน้ําแบบพลาสติก ขนาด
ความจุด 1,000
ลิตร จํานวน 1 ถัง
- ตัวกรองน้ํา จํานวน 3 ตัว
- หัวพ่นหมอกทองเหลือง
มีไส้กรอง จํานวน 133หัว
- ชุดตู้ควบคุมระบบ
จํานวน 1 ชุด
- ท่อ HDPE 3/8”
จํานวน 150 ม.
- ข้อต่อตรงเกลียวนอก
(ท่อ+ท่อ) จํานวน 133ตัว
- ข้อต่อตรงเกลียวนอก
(ปั๊ม+ท่อ) จํานวน 10 ตัว
- ปิดปลายขันน็อตจํานวน 2
ตัว
- ข้องอข้อน็อต จํานวน
20 ตัว
- อุปกรณ์อื่นที่จําเป็น
พร้อมค่าแรง
ฯลฯ

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
151,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนผู้
มาติดต่อ
ราชการต่อ
สถานที่
ราชการ

ช่วยลดปริมาณฝุ่น
ละอองและหมอก
ควันภายใน
สํานักงานเทศบาล
นครเชียงใหม่

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานธุรการ
ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป
สํานักปลัด
เทศบาล

แบบ ผ.02

-3/478ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์
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จ้างเหมาเอกชน
ดูแลรักษาคู่สาย
โทรศัพท์ท้องถิ่น
2wc(m) และค่า
เช่าวงจร DSL-VPN
(Non:Internet)
128 kbps/128
kbps
เชื่อมโยงข้อมูล
ถึงงานทะเบียน
ราษฎรระหว่าง
เทศบาลฯ กับ
สํานักงาน
ทะเบียนแขวงทั้ง
3 แขวง

-เพื่อจ้างเหมาเอกชนดูแล
รักษาคู่สายโทรศัพท์
ท้องถิ่นและค่าเช่าวงจร
สําหรับการบริการด้าน
การทะเบียนราษฎร ณ
งานทะเบียนทั้ง 3 แขวง
และสํานักงานเทศบาลฯ
-เพื่อเป็นการอํานวยความ
สะดวกแก่ประชาชนใน
การรับบริการด้าน
ทะเบียนราษฎรให้เกิด
ความรวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จ้างเหมาเอกชนในการดูแล
รักษาคู่สายโทรศัพท์ท้องถิ่น
และค่าเช่าวงจร

2561
(บาท)
200,000

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
200,000 200,000

2564
(บาท)
200,000

2565
(บาท)
200,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการ
ให้บริการ
ด้าน
ทะเบียน
ราษฎรของ
เทศบาลนคร
เชียงใหม่

-ระบบคู่สาย
โทรศัพท์ท้องถิ่น
และค่าเช่าวงจร
สําหรับการบริการ
ด้านการทะเบียน
ราษฎรระหว่าง
เทศบาลฯ และงาน
ทะเบียนทั้ง 3 แขวง
มีประสิทธิภาพ
พร้อมใช้งาน
ตลอดเวลา
-ประชาชนผู้มาใช้
บริการเกิดความ
ประทับใจในการ
ให้บริการของ
เทศบาลฯ

งานทะเบียน
ราษฎร,
งานบัตรประจําตัว
ประชาชน
ฝ่ายปกครอง
สํานักปลัด
เทศบาล

แบบ ผ.02

-3/479ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์
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จ้างเหมาเอกชน
บํารุงรักษาและ
ซ่อมแซมแก้ไข
ระบบคอมพิวเตอร์
(ON – LINE)
สําหรับการบริการ
ด้านงานทะเบียน
ราษฎรและ
ทะเบียนบัตร
ประจําตัว
ประชาชน

- เพื่อบํารุงรักษา และ
ซ่อมแซมแก้ไขระบบ
คอมพิวเตอร์ (ON- LINE)
สําหรับการบริการด้าน
งานทะเบียนราษฎรและ
ทะเบียนบัตรประจําตัว
ประชาชน ณ งานบัตร
ประจําตัวประจําตัว
ประชาชน เทศบาลนคร
เชียงใหม่ และเคาน์เตอร์
บริการประชาชน (GCS.)
ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล
แอร์พอร์ต เชียงใหม่
- เพื่อให้ประชาชนใน
จังหวัด เชียงใหม่ได้รับการ
อํานวยความสะดวก
รวดเร็วในการรับบริการ
ด้านงานทะเบียนราษฎร
และบัตรประจําตัว
ประชาชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จ้างเหมาเอกชนบํารุงรักษา
และซ่อมแซมแก้ไขระบบ
คอมพิวเตอร์ (ON – LINE)
และเครื่องพิมพ์สําหรับงาน
ทะเบียนราษฎรและงานบัตร
ประจําตัวประชาชน ณ งาน
บัตรประจําตัวประจําตัว
ประชาชน เทศบาลนคร
เชียงใหม่ และเคาน์เตอร์
บริการประชาชน (GCS.)
ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล
แอร์พอร์ต เชียงใหม่ โดยให้
สามารถใช้งานร่วมกับ
ฐานข้อมูลศูนย์ประมวลผล
การทะเบียน กรมการ
ปกครอง

2561
(บาท)
300,000

2562
(บาท)
300,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
300,000

2564
(บาท)
450,000

2565
(บาท)
450,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการ
ให้บริการ
ด้าน
ทะเบียน
ราษฎรและ
บัตร
ประจําตัว
ประชาชน
ของเทศบาล
นคร
เชียงใหม่

- ระบบ
คอมพิวเตอร์ (ON
– LINE) สําหรับ
การบริการด้าน
งานทะเบียน
ราษฎรและ
ทะเบียนบัตร
ประจําตัว
ประชาชน ณ
เคาน์เตอร์บริการ
ประชาชน GCS.)
มีความพร้อมที่จะ
ใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
- ประชาชนได้รับ
การอํานวย ความ
สะดวก รวดเร็วใน
การรับบริการด้าน
งานทะเบียน
ราษฎรและบัตร
ประจําตัว
ประชาชน

งานทะเบียนราษฎร,
งานบัตรประจําตัว
ประชาชน
ฝ่ายปกครอง
สํานักปลัด
เทศบาล

แบบ ผ.02

-3/480ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์
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การให้บริการ
จัดทําบัตร
ประจําตัว
ประชาชน
เคลื่อนที่ (Mobile
Unit)

30

พัฒนาพนักงาน
เทศบาล เทศบาล
นครเชียงใหม่

-เพื่อให้บริการด้านงาน
ทะเบียนราษฎรและงาน
บัตรประจําตัวประชาชน
ในการจัดทําบัตร
ประจําตัวประชาชน
เคลื่อนที่ (Mobile Unit)
ให้แก่ประชาชนในชุมชน
พื้นที่เทศบาลฯ
-เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทาง
ในการให้บริการประชาชน
เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว และ
ประทับใจในการรับบริการ
จัดทําบัตรประจําตัว
ประชาชน ซึ่งจะเป็นการ
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่
เทศบาลฯ
-เพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ
แบบแผนของทางราชการ
หลักและวิธีปฏิบัติราชการ
บทบาทและหน้าที่ของ
ข้าราชการ ฯลฯ
-เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะ
ทัศนคติที่ดีมีคุณธรรม
และจริยธรรม ฯลฯ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ออกหน่วยให้บริการ
ประชาชนในชุมชนพื้นที่
เทศบาลฯ

จัดอบรมพนักงานที่ได้รับการ
บรรจุใหม่, พนักงานที่รับ
โอน (ย้าย) มาสังกัดเทศบาล
ฯ หรือพนักงานเทศบาลที่ยัง
ไม่เคยผ่านการอบรม

2561
(บาท)
50,000

2562
(บาท)
50,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
50,000

๙๕,000

๙๕,000

70,000

2564
(บาท)
50,000

2565
(บาท)
50,000

70,000

70,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการ
ให้บริการ
จัดทําบัตร
ประชาชน
เคลื่อนที่

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็ว และ
ประทับใจในการ
ให้บริการทําบัตร
ประจําตัว
ประชาชน

งานบัตรประจําตัว
ประชาชน
ฝ่ายปกครอง
สํานักปลัด
เทศบาล

ร้อยละของ
จํานวนผู้เข้า
รับการอบรม
ฯ มีความรู้
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ
ระเบียบ
วิธีการ
ปฏิบัติงาน
ในหน้าที่
เพิ่มขึ้น

พนักงานเทศบาล
ได้รับความรู้
ทักษะ มีคุณธรรม
และจริยธรรม ที่
นําไปสู่การปฏิบัติ
ราชการที่ดีมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น

ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
สํานักปลัด
เทศบาล

แบบ ผ.02

-3/481ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

31

ประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ

-เพื่อเป็นการประเมินผล
การปฏิบัติงานของ
เทศบาลฯ
-เพื่อเป็นข้อมูลให้บุคลากร
ปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานในอนาคต

จ้างหน่วยงานหรือสถาบันที่
เป็นกลางทําการสํารวจความ
พึงพอใจผู้ใช้บริการจาก
หน่วยงานของเทศบาลฯ
วิเคราะห์ข้อมูล และสรุป
รายงานผล ฯลฯ

32

จัดตั้งสถาน
ธนานุบาล
เทศบาลนคร
เชียงใหม่ 5

-เพื่อให้ประชาชนมีเงินทุน
หมุนเวียนดอกเบี้ยต่ําไว้
แก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนเฉพาะหน้าและ
มีเงินทุนทําธุรกิจและ
ควบคุมการรับซื้อของโจร
ได้
-เพื่อขยายบริการไปพื้นที่
แขวงกาวิละฝั่งตะวันออก
ของแม่น้ําปิง
-เพื่อให้มีเงินทุนหมุนเวียน
และเงินทุนสํารองรับจํานํา
ไว้บริการประชาชนอย่าง
เพียงพอ

-จัดสรรและเบิกจ่ายเงินทุน
หมุนเวียนสําหรับรับจํานํา
ทรัพย์สินของประชาชน
-จัดสรรและเบิกจ่ายเงิน
สํารองเงินทุนหมุนเวียนรับ
จํานํา
-จัดสรรและจัดส่งค่าใช้จ่าย
เริ่มกิจการให้สํานักงาน
จ.ส.ท.
-จัดพิมพ์แบบพิมพ์ ตั๋วรับ
จํานํา ฯลฯ

2561
(บาท)
40,000

2562
(บาท)
40,000

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
40,000
40,000

2565
(บาท)
40,000

5,000,000

-

-

-

-

2,000,000

-

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
และผูม้ าใช้
บริการฯใน
หน่วยงานของ
เทศบาลฯ

สามารถนําข้อมูล
ที่ได้รับมา
ปรับปรุง
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานและ
วางแผนการ
บริหารงานบุคคล
ให้ดียิ่งขึ้น
ร้อยละความ ประชาชนได้รับ
พึงพอใจของ การบริการให้
ประชาชน
ความช่วยเหลือ
ต่อการจัดตั้ง ทางด้านการเงิน
สถานธนานุบาล

30,000

-

-

-

-

30,000

-

-

-

-

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

เทศบาลนคร
เชียงใหม่ 5

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
สํานักปลัด
เทศบาล

งานควบคุม
เทศพาณิชย์
ฝ่ายอํานวยการ
สํานักปลัด
เทศบาล

แบบ ผ.02

-3/482ที่

โครงการ
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จัดพิธีเปิดอาคาร
สถานธนานุบาล
เทศบาลนคร
เชียงใหม่ 5

34

ก่อสร้างอาคาร
สถานธนานุบาล
เทศบาลนคร
เชียงใหม่ 6

-เพื่อให้มีพิธีทางศาสนา
และพิธีเปิดอาคารสถาน
ธนานุบาลเทศบาลนคร
เชียงใหม่ 5
-เพื่อสร้างความประทับใจ
ความเป็นสิริมงคลและ
ความมั่นใจให้กิจการมี
ความเจริญก้าวหน้าและมี
ความมั่นคงตลอดไป
-เพื่อประชาสัมพันธ์ให้
หน่วยงานต่างๆ และ
ประชาชนได้รู้จักสถาน
ธนานุบาลฯ 5
-เพื่อให้ประชาชนมีเงินทุน
หมุนเวียนดอกเบี้ยต่ําไว้
แก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนเฉพาะหน้าและ
มีเงินทุนทําธุรกิจและ
ควบคุมการรับซื้อของโจรได้
-เพื่อขยายบริการไปพื้นที่
แขวงกาวิละฝั่งตะวันออก
ของแม่น้ําปิง
-เพื่อให้มีเงินทุนหมุนเวียน
และเงินทุนสํารองรับจํานํา
ไว้บริการประชาชนอย่าง
เพียงพอ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดพิธีทางศาสนา ทําบุญ
เลี้ยงพระ และจัดพิธีเปิด
อาคารสถานธนานุบาลฯ 5

ก่อสร้างอาคารสถาน
ธนานุบาลเทศบาลนคร
เชียงใหม่ 6 จํานวน 1 หลัง
(ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)

2561
(บาท)
37,000

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-

-

-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

10,000,000

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมงานฯ
ต่อพิธีเปิด
สถาน
ธนานุบาล
เทศบาลนคร
เชียงใหม่ 5

-สร้างขวัญกําลัง
ให้เจ้าหน้าที่และ
ประชาชนผู้มาใช้
บริการ
-สถานธนานุบาล
ฯ 5 เป็นที่รู้จัก
ของประชาชน
และหน่วยงาน
ต่างๆ

งานควบคุม
เทศพาณิชย์
ฝ่ายอํานวยการ
สํานักปลัด
เทศบาล

ร้อยละความ มีสถานธนานุบาล
พึงพอใจของ เพือ่ บริการ
ประชาชน
ประชาชนเพิ่มขึ้น
ต่อการจัดตั้ง
สถานธนานุ
บาล
เทศบาลนคร
เชียงใหม่ 6

งานควบคุม
เทศพาณิชย์
ฝ่ายอํานวยการ
สํานักปลัด
เทศบาล

แบบ ผ.02

-3/483วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ
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จ้างเหมาดูแล
ระบบแผนที่ภาษี
และทะเบียน
ทรัพย์สิน

เพื่อจ้างเหมาดูแลระบบ
แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน
และมีประสิทธิภาพ

จ้างเหมาเอกชนดูแลระบบ
แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

36

สํารวจข้อมูลแผน
ที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน
เทศบาลนคร
เชียงใหม่

-เพื่อจ้างออกสํารวจพื้นที่
และสํารวจข้อมูลแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินภายในเขต
เทศบาลนครเชียงใหม่ให้
เป็นปัจจุบัน
-เพื่อนําข้อมูลจากการ
สํารวจภาคสนามมาใช้ใน
การประเมินภาษีตามแบบ
บัญชีรายการที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง

-จ้างเหมาสํารวจข้อมูล
ภาคสนาม
-จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็น
ในการปฏิบัติงาน

2561
(บาท)
216,000

-

2562
(บาท)
216,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
216,000

2,880,000 2,880,000

2564
(บาท)
216,000

2565
(บาท)
216,000

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ระบบแผนที่
ภาษีและ
ทะเบียน
ทรัพย์สินมี
ประสิทธิภา
พต่อการใช้
ในการ
ปฏิบัติงาน
ร้อยละของ
จํานวน
ข้อมูลที่ได้
จากการ
สํารวจ
ภาคสนามไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ 85

ระบบแผนที่ภาษี
และทะเบียน
ทรัพย์สินมีความ
เป็นปัจจุบันและ
สามารถใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

งานแผนที่ภาษี
ฝ่ายแผนที่ภาษี
และทะเบียน
ทรัพย์สิน
สํานักการคลัง

-เทศบาลนคร
เชียงใหม่มีข้อมูล
แผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน
อย่างครบถ้วน
ถูกต้องและเป็น
ปัจจุบัน
-เทศบาลฯ ใช้
ข้อมูลที่ได้จากการ
สํารวจนํามาปรับ
ใช้เป็นฐานข้อมูล
ในการจัดเก็บภาษี
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
เป็นธรรม

งานแผนที่ภาษี
ฝ่ายแผนที่ภาษี
และทะเบียน
ทรัพย์สิน
สํานักการคลัง

แบบ ผ.02
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ปรับปรุงข้อมูล
แผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน
เทศบาลนคร
เชียงใหม่

-เพื่อปรับปรุงข้อมูลแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน
-เพื่อบันทึกข้อมูลในระบบ
โปรแกรมแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน (Ltax
3000) ให้ถูกต้อง
ครบถ้วน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี
ดังนี.้ -จ้างเหมาบันทึกข้อมูลลงใน
ระบบโปรแกรมแผนที่ภาษี
-จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1.เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับ
งานประมวลผลแบบที่ 2
จํานวน 2 เครื่อง
2.เครื่องสํารองไฟฟ้าขนาด
1kVA จํานวน 2 เครื่อง
3.เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก
สําหรับประมวลผล จํานวน
1 เครื่อง
4.สแกนเนอร์สําหรับงานเก็บ
เอกสารระดับศูนย์บริการ
แบบที่ 1 จํานวน 1 เครื่อง
5. เครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานสํานักงาน
จํานวน 8 เครื่อง
6.เครื่องสํารองไฟฟ้าขนาด
800VA จํานวน 8 เครื่อง
7.อุปกรณ์กระจายสัญญาณ
(L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง
จํานวน 1 ชุด
-จัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน
1.เครื่องถ่ายเอกสารระบบ
ดิจิตอล (ชนิดขาว-ดํา สี)
ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที
จํานวน 1 เครื่อง

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
1,670,400

-

-

(1,150,000)

-

-

-

-

(60,000)

-

-

-

-

(11,600)

-

-

-

-

(22,000)

-

-

-

-

(18,000)

-

-

-

-

(136,000)

-

-

-

-

(20,000)

-

-

-

-

(2,800)

-

-

-

-

(250,000)

-

-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละของ
การจัดเก็บ
และบันทึก
ข้อมูลใน
ระบบ
โปรแกรม
แผนที่ภาษี
และ
ทะเบียน
ทรัพย์สินมี
ความถูกต้อง
ครบถ้วน

-มีฐานข้อมูลด้าน
งานแผนที่ภาษี
และทะเบียน
ทรัพย์สินอย่าง
ครบถ้วน ถูกต้อง
และเป็นปัจจุบัน
-มีการบันทึก
ข้อมูลในระบบ
โปรแกรมแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน (Ltax
3000) เป็น
ปัจจุบันและ
ครบถ้วน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานแผนที่ภาษี
ฝ่ายแผนที่ภาษี
และทะเบียน
ทรัพย์สิน
สํานักการคลัง

แบบ ผ.02

-3/485ที่

โครงการ
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จ้างเหมาเอกชน
ดําเนินการจัดทํา
วีดีทัศน์และ
เผยแพร่ผ่าน
สถานีโทรทัศน์

39

จ้างเหมาเอกชน
ดําเนินการจัดทํา
สื่อประชาสัมพันธ์
ในรูปแบบต่างๆ

วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นการ
ประชาสัมพันธ์แนะนํา
เทศบาลฯ และกิจกรรม
ต่างๆ ของเทศบาลฯ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
500,000

2562
(บาท)
500,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
500,000

2564
(บาท)
500,000

ตัวชี้วัด
2565
(KPI)
(บาท)
500,000 ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการ
ดําเนินงาน
ด้านสื่อ
ประชาสัมพันธ์

จ้างเหมาเอกชนจัดทํา
วิดีทัศน์แนะนําเทศบาลฯ ใน
ด้านต่างๆ ทั้งในรูปแบบ
สปอตโฆษณา และสารคดีสั้น
ตามความเหมาะสม และ
เผยแพร่ผ่านทางสถานีโทรทัศน์
ต่างๆ และทางอินเตอร์เน็ต
ทั้งในส่วนท้องถิ่นและ
ส่วนกลาง
-เพื่อจัดทําสื่อ
จ้างเหมาเอกชนดําเนินการ
1,500,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 ร้อยละความ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ
พึงพอใจของ
ข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ
ทั้งในและนอกสถานที่ อาทิ
ประชาชน
ของเทศบาลนครเชียงใหม่ -ป้ายชนิดและขนาดต่างๆ
ต่อการ
ในรูปแบบที่หลากหลาย
-สื่อสิ่งพิมพ์ชนิดและขนาด
ดําเนินงาน
-เพื่อให้เกิดการสื่อสารที่ดี ต่างๆ
ด้านสื่อ
ระหว่างหน่วยงานทั้ง
-สปอตวิทยุ
ประชาสัมพันธ์
ภายในและภายนอก
-ซื้อหรือเช่าคอลัมน์ใน
หนังสือพิมพ์ นิตยสาร
วารสาร
-จ้างรถแห่ประชาสัมพันธ์
-สื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ
อื่นๆ ตามความเหมาะสม

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนได้
รับทราบข้อมูล
ข่าวสารผ่านสื่อ
โทรทัศน์ที่เข้าถึง
ประชาชนได้ทุก
ครัวเรือน

งานบริการและ
เผยแพร่วิชาการ
ฝ่ายบริการและ
เผยแพร่วิชาการ
กองวิชาการและ
แผนงาน

ประชาชได้
รับทราบข้อมูล
ข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมต่างของ
เทศบาลทุก
ช่องทาง

งานบริการและ
เผยแพร่วิชาการ
ฝ่ายบริการและ
เผยแพร่วิชาการ
กองวิชาการและ
แผนงาน

แบบ ผ.02

-3/486วัตถุประสงค์

2561
(บาท)
300,000

2562
(บาท)
500,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
500,000

จ้างเหมาออกแบบและ
จัดพิมพ์หนังสือรายงาน
ประจําปีเทศบาลนคร
เชียงใหม่

๖00,000

๖00,000

๖00,000

๖00,000

จ้างเหมาออกแบบและ
จัดพิมพ์วารสารเทศบาลฯ
(เวียงพิงค์) ฉบับรายเดือน

500,000

500,000

500,000

500,000

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

40

จ้างเหมาเอกชน
ดําเนินการ
ถ่ายทอดสดผ่าน
สถานีวิทยุ
สถานีโทรทัศน์
ทีวีอินเตอร์เน็ต
และจอโทรทัศน์
LED ขนาดใหญ่

เพื่อเป็นการ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ต่างๆ ของเทศบาลนคร
เชียงใหม่

จ้างเหมาถ่ายทอดสด
บรรยายทั้งภาพและเสียง
หรือเฉพาะเสียง การจัด
กิจกรรมต่างๆ ของเทศบาลฯ
ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น
สถานีวิทยุ สถานีโทรทัศน์
ทีวีอินเตอร์เน็ต และสื่อสังคม
On-Line จอโทรทัศน์ LED
ขนาดใหญ่

41

จ้างเหมาเอกชน
ดําเนินการจัดทํา
หนังสือรายงาน
ประจําปี

42

จ้างเหมา
ออกแบบและ
จัดพิมพ์วารสาร
เทศบาลฯ (เวียง
พิงค์)

-เพื่อเผยแพร่ข้อมูล
บทบาท ภารกิจด้านต่างๆ
รวมถึง ผลงาน ประวัติ
ของเทศบาลฯ ตั้งแต่แรก
ก่อตั้ง ให้ประชาชนทั่วไป
ได้รับทราบ
-เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
ขององค์กร
เพื่อให้วารสารเทศบาลฯ
(เวียงพิงค์) เป็นสื่อ
ประชาสัมพันธ์ที่สามารถ
เผยแพร่ผลการดําเนินงาน
ต่างๆ ในรอบหนึ่งเดือน
ของเทศบาลฯ ให้
หน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชน รวมถึงประชาชน
ในเขตเทศบาลฯ ได้รับ
ทราบ

2564
(บาท)
500,000

2565
(บาท)
500,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการ
ดําเนินงาน
ด้านสื่อ
ประชาสัมพันธ์

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนและนัก
ท่องเที่ยวได้
รับทราบบทบาท
หน้าที่และการ
ดําเนินงานด้าน
ต่างๆ
ของเทศบาลฯ อัน
จะทําให้เกิด
ภาพลักษณ์ที่ดีต่อ
เทศบาลฯ
600,000 ร้อยละความ ประชาชนได้
พึงพอใจของ รับทราบถึง
ประชาชนที่ บทบาท ภารกิจ
ได้รับข้อมูล และผลการ
ข่าวสารของ ดําเนินงานของ
เทศบาลฯ
เทศบาลฯ

งานบริการและ
เผยแพร่วิชาการ
ฝ่ายบริการและ
เผยแพร่วิชาการ
กองวิชาการและ
แผนงาน

500,000 ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนที่
ได้รับข้อมูล
ข่าวสารของ
เทศบาลฯ

งานบริการและ
เผยแพร่วิชาการ
ฝ่ายบริการและ
เผยแพร่วิชาการ
กองวิชาการและ
แผนงาน

ประชาชน
ได้รับขัอมูล
ข่าวสารของ
เทศบาลนคร
เชียงใหม่

งานบริการและ
เผยแพร่วิชาการ
ฝ่ายบริการและ
เผยแพร่วิชาการ
กองวิชาการและ
แผนงาน

แบบ ผ.02

-3/487ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

2561
(บาท)
300,000

2562
(บาท)
300,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
300,000

จ้างเหมาจัดทํานิทรรศการ
ประชาสัมพันธ์
เทิดพระเกียรติและ
นิทรรศการประชาสัมพันธ์
กิจกรรมต่างๆ ของเทศบาลฯ

200,000

200,000

200,000

200,000

จัดการแถลงข่าว โดยเชิญ
สื่อมวลชนจากแขนงต่างๆ
เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ
โทรทัศน์ และสื่อ
ประชาสัมพันธ์อื่นๆ ของ
ท้องถิ่นและส่วนกลางใน
จังหวัดเชียงใหม่ ผู้นําชุมชน
ใน 4 แขวง คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้า
ส่วนการงานของเทศบาลฯ
และผู้เกี่ยวข้อง

300,000

300,000

300,000

300,000

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

43

ประชาสัมพันธ์
กิจการของ
เทศบาลฯ ผ่าน
สถานีวิทยุ

เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูล จ้างเหมาประชาสัมพันธ์
ข่าวสาร แจ้งเตือนภัย โรค ข่าวสารต่างๆ ผ่านรายการ
ระบาดและงานประเพณี สถานีวิทยุ
ตลอดจนประชาสัมพันธ์
กิจกรรมต่างๆ ของ
เทศบาลฯ

44

จัดทํานิทรรศการ
เทิดพระเกียรติ
และนิทรรศการ
ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมต่างๆ
ของเทศบาลฯ

45

แถลงข่าว
สื่อมวลชน

เพื่อประชาสัมพันธ์
กิจกรรมเทิดพระเกียรติใน
โอกาสสําคัญต่างๆ และ
เผยแพร่ข้อมูลบทบาท
ภารกิจด้านต่างๆ รวมถึง
ผลงาน ประวัติ ของ
เทศบาลฯ ให้กับประชาชน
ได้รับทราบ
เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
นโยบายบริหารงาน และ
กิจกรรมการบริการของ
ทางเทศบาลฯ ให้
ประชาชนได้รับทราบผ่าน
สื่อมวลชน

2564
(บาท)
300,000

ตัวชี้วัด
2565
(KPI)
(บาท)
300,000 ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนที่
ได้รับข้อมูล
ข่าวสารของ
เทศบาลฯ
200,000 ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการจัด
นิทรรศการ
ของเทศบาล
นคร
เชียงใหม่
300,000 ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม
แถลงข่าวต่อ
การ
ดําเนินงาน
ของเทศบาลฯ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

การ
ประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับกิจการ
ของเทศบาลได้
อย่างทั่วถึงและ
แพร่หลาย

งานประชาสัมพันธ์
ฝ่ายบริการและ
เผยแพร่วิชาการ
กองวิชาการและ
แผนงาน

ประชาชนทั่วไป
ได้รับทราบข้อมูล
ในการจัดกิจกรรม
ต่างๆ ของเทศบาลฯ

งานประชาสัมพันธ์
ฝ่ายบริการและ
เผยแพร่วิชาการ
กองวิชาการและ
แผนงาน

ประชาชนและ
สื่อมวลชนทุก
แขนง ได้รับทราบ
นโยบายการ
บริหารงานและ
กิจกรรมการ
บริการของ
เทศบาลฯ

งานประชาสัมพันธ์
ฝ่ายบริการและ
เผยแพร่วิชาการ
กองวิชาการและ
แผนงาน

แบบ ผ.02

-3/488เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

46

จัดทําเทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจ่ายประจําปี
ของเทศบาลนคร
เชียงใหม่

เพื่อให้เทศบาลนคร
เชียงใหม่มีการวาง
แผนการใช้จ่าย
งบประมาณและ
ทรัพยากรต่างๆ ที่มีอยู่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

จัดทําเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี จํานวน
200 เล่ม แล้วเสร็จภายใน
กําหนด

47

เผยแพร่สรุป
แผนงาน/
โครงการที่ใช้จ่าย
ตามงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี

เพื่อเผยแพร่สรุปแผนงาน/
โครงการที่ใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีให้ประชาชน
ได้รับทราบอย่างทั่วถึง

48

จัดทําแผนชุมชน

เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการ
วางแผนพัฒนาท้องถิ่น
โดยให้ชุมชนในเขต
เทศบาลนครเชียงใหม่มี
การจัดทําและทบทวน
แผนชุมชนสําหรับใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนา
ชุมชนและเป็นข้อมูลใน
การจัดทําแผนพัฒนา
เทศบาลนครเชียงใหม่

เผยแพร่สรุปแผนงาน/
โครงการที่ใช้จ่ายตาม
งบประมาณประจําปี ผ่าน
ช่องทางต่างๆ เช่น
-ป้ายประชาสัมพันธ์ขนาด
ใหญ่หน้าเทศบาลฯ
-ป้ายประชาสัมพันธ์ติดบอร์ด
-แผ่นพับประชาสัมพันธ์
ฯลฯ
ชุมชนในเขตเทศบาลนคร
เชียงใหม่มีการจัดทําและ
ทบทวนแผนชุมชน

2561
(บาท)
120,000

2562
(บาท)
120,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
120,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

2564
(บาท)
120,000

2565
(บาท)
120,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

มีเทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจําปีของ
เทศบาลนคร
เชียงใหม่

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ทุกหน่วยงานมี
เทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจ่ายประจําปี
ใช้ประกอบในการ
เบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ
ประจําปี
ร้อยละความ ทําให้ประชาชนใน
พึงพอใจของ เขตเทศบาลฯ
ประชาชนที่ ได้รับทราบข้อมูล
ได้รับทราบ แผนงาน/
ข้อมูล
โครงการที่ใช้จ่าย
ข่าวสารด้าน ตามงบประมาณ
งบประมาณ รายจ่ายประจําปี
ของเทศบาลฯ

งานจัดทํา
งบประมาณ
ฝ่ายแผนงานฯ
กองวิชาการและ
แผนงาน

ร้อยละของ
จํานวน
ชุมชนที่
มีการจัดทํา
และทบทวน
แผนชุมชน

งานวิเคราะห์
นโยบายและแผน
ฝ่ายแผนงานฯ
กองวิชาการ
และแผนงาน

-ทําให้ประชาชน
ได้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการ
วางแผนพัฒนา
ท้องถิ่น
-ทําให้เทศบาลมี
ข้อมูลในการ
จัดทําแผนพัฒนา
เทศบาลนคร
เชียงใหม่

งานจัดทํา
งบประมาณ
ฝ่ายแผนงานฯ
กองวิชาการและ
แผนงาน

แบบ ผ.02
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จัดทําแผนการ
ดําเนินงาน
ประจําปี

50

รายงานการ
ติดตาม
ประเมินผลระบบ
ควบคุมภายใน
ของเทศบาลนคร
เชียงใหม่

51

จัดประชุมเพื่อ
เพิ่มเติม และ
เปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนา
เทศบาลนคร
เชียงใหม่สี่ปี (พ.ศ.
2561-2564)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
90,000

2562
(บาท)
90,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
90,000

2564
(บาท)
90,000

2565
(บาท)
90,000

-เพื่อแสดงถึงรายละเอียด
โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมที่จะดําเนินการใน
เขตเทศบาลนครเชียงใหม่
-เพื่อใช้เป็นเครื่องมือใน
การติดตามประเมินผล
โครงการให้เป็นไปอย่าง
เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ
เพื่อให้การจัดทํารายงาน
การติดตามประเมินผล
ระบบควบคุมภายในของ
เทศบาลนครเชียงใหม่
เป็นไปตามระเบียบ
สํานักงานตรวจเงิน
แผ่นดิน

-จัดทําเอกสารแผนการ
ดําเนินงานประจําปี จํานวน
250 เล่ม/ปี และแล้วเสร็จ
ทันกําหนดตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยฯ
-เพื่อเผยแพร่แผนการ
ดําเนินงานให้ประชาชนได้รับ
ทราบ
จัดทํารายงานการติดตาม
ประเมินผลระบบควบคุมของ
หน่วยงาน

-

-

-

-

-

เพื่อเพิ่มเติม และ
เปลี่ยนแปลงโครงการใน
แผนพัฒนาเทศบาลนคร
เชียงใหม่สี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) ให้มีความ
ถูกต้อง ครอบคลุมกับการ
ให้บริการสาธารณะแก่
ประชาชนในเขตเทศบาล
นครเชียงใหม่

จัดประชุมและจัดทําเอกสาร
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2564 เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง

70,000

100,000

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
มีแผนการ
ดําเนินงาน
ประจําปี

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผู้บริหาร
งานวิเคราะห์ฯ
ผู้ปฏิบัติงานและ ฝ่ายแผนงานฯ
ประชาชนทั่วไป
กองวิชาการ
ทราบถึงกิจกรรม และแผนงาน
ขั้นตอนในการ
ดําเนินงานและ
การใช้ทรัพยากร
ในการบริหารงาน
ในแต่ละปีงบประมาณ
มีการ
การการจัดทํา
งานวิเคราะห์
รายงาน
รายงานติดตาม
นโยบายและแผน
ติดตามการ ประเมินผลการ
ฝ่ายแผนงานและ
ประเมินผล ควบคุมภายใน
งบประมาณ
ระบบควบคุม ของเทศบาลนคร กองวิชาการและ
ภายในและแล้ว เชียงใหม่แล้วเสร็จ แผนงาน
เสร็จตาม
ตามระเบียบที่
ระเบียบ สตง. กําหนด
(31 ธ.ค.60)
มีแผนพัฒนา แผนพัฒนาทิอง
งานวิเคราะห์
ท้องถิ่น
ถิ่น (พ.ศ. 2561- ฝ่ายแผนงานฯ
เพิ่มเติม
25645) มี
กองวิชาการ
เปลี่ยนแปลง ความถูกต้อง
และแผนงาน
และแก้ไข
ครอบคลุม กับ
การให้บริการ
สาธารณะแก่
ประชาชนในเขต
เทศบาลนคร
เชียงใหม่

แบบ ผ.02
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จัดทําแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565)
ฉบับเพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลง และ
แก้ไข

เพื่อจัดเตรียมโครงการ
พัฒนาต่างๆ ให้อยู่ใน
ลักษณะที่พร้อมบรรจุใน
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี/เพิ่มเติม

53

จัดทําแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

-มีการจัดทําเอกสาร
แผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับ
เพิ่มเติม จํานวนประมาณ
350 ฉบับ
-มีการจัดทําเอกสาร
แผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับ
เปลี่ยนแปลง จํานวน
ประมาณ 350 ฉบับ
-มีการจัดทําเอกสาร
แผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับแก้ไข
จํานวนประมาณ 300 ฉบับ
-เพื่อแสดงแนวทางการ
จัดทําเอกสารแผนพัฒนา
พัฒนาที่มีความสอดคล้อง ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561และสนองตอบต่อ
2565) จํานวน 250 เล่ม
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
และทําการทบทวน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ แผนพัฒนาท้องถิ่นตาม
สังคมแห่งชาติ แผนพัฒนา หนังสือสั่งการที่
จังหวัดเชียงใหม่
กระทรวงมหาดไทยกําหนด
-เพื่อจัดทําและทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่นตาม
หนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทยให้มี
การทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
100,000

-

-

250,000

2564
(บาท)
100,000

250,000

ตัวชี้วัด
2565
(KPI)
(บาท)
100,000 เทศบาลฯ มี
แผนพัฒนา
ท้องถิ่นฉบับ
เพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลง
และแก้ไข

250,000 เทศบาลฯ
มีแผนพัฒนา
ท้องถิ่น
(พ.ศ.25612565)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เทศบาลนคร
เชียงใหม่ใช้
แผนพัฒนาเป็น
กรอบในการ
จัดทํา
งบประมาณอย่าง
มีประสิทธิภาพ

งานวิเคราะห์ฯ
ฝ่ายแผนงานฯ
กองวิชาการ
และแผนงาน

-เทศบาลฯนําแผน
ท้องถิ่นไปปฏิบัติให้
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาที่ได้จัดทําไว้
และใช้เป็นแนวทาง
ในการดําเนินการ
พัฒนาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

งานวิเคราะห์ฯ
ฝ่ายแผนงานฯ
กองวิชาการ
และแผนงาน

แบบ ผ.02
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อบรมการจัดทํา
ตัวชี้วัด
ความสําเร็จของ
โครงการ

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม
ได้รับความรู้เกี่ยวกับการ
จัดทําตัวชี้วัดความสําเร็จ
ของโครงการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาเทศบาลนคร
เชียงใหม่สี่ปี

55

ขับเคลื่อนปรัชญา -เพื่อให้หน่วยงานมีการนํา
เศรษฐกิจพอเพียง แผนยุทธศาสตร์ฯ ไป
ขับเคลื่อนและขยายผลให้
เป็นรูปธรรม
-เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม
นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจําวันภารกิจและ
หน้าที่

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดอบรมให้กับพนักงานและ
พนักงานจ้างของเทศบาล
นครเชียงใหม่

-จัดอบรมพนักงานเทศบาล
และพนักงานจ้างของ
เทศบาลนครเชียงใหม่
-ติดตามผลการดําเนินงาน
ตามโครงการเศรษฐกิจ
พอเพียง

2561
(บาท)
30,000

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

40,000

-

-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ผู้เข้ารับการ
อบรมต่อ
เนื้อหา
ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ
ของ
โครงการ

ผู้เข้ารับการอบรม
ได้รับความรู้
เกี่ยวกับการจัดทํา
ตัวชี้วัด
ความสําเร็จของ
โครงการพัฒนา
ตามแผนพัฒนา
เทศบาลนคร
เชียงใหม่สี่ปี

งานวิเคราะห์
ฝ่ายแผนงานฯ
กองวิชาการ
และแผนงาน

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ผู้เข้ารับการ
อบรมต่อ
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียงไป
ประยุกต์ใช้
ในชีวิต
ประจําวัน

-ผู้เข้ารับการ
อบรมสามารถนํา
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ไปประยุกต์
ใช้ในชีวิต
ประจําวัน ภารกิจ
และหน้าที่
-หน่วยงาน
สามารถนําแผน
ยุทธศาสตร์ฯ ไป
ขับเคลื่อนและ
ขยายผลให้เป็น
รูปธรรม

งานวิเคราะห์ฯ
ฝ่ายแผนงานฯ
กองวิชาการ
และแผนงาน

แบบ ผ.02
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ติดตามและ
ประเมินผล
การดําเนินงาน
ตามแผนพัฒนา
เทศบาลประจําปี

-เพื่อให้การบริหารและ
การดําเนินโครงการเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ
-เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์
และเป็นการตรวจสอบผล
การดําเนินงาน
กระบวนการดําเนินงาน
ผลผลิต ผลกระทบที่เกิด
จากการปฏิบัติตาม
โครงการที่เป็นผลมาจาก
การใช้จ่ายงบประมาณ
-เพื่อให้ได้รับทราบความ
คิดเห็นของประชาชนและ
ระดับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนต่อผลการ
ดําเนินงานตามโครงการ
และกิจกรรมต่างๆ ของ
เทศบาล

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
-จัดประชุมคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลฯ
และทํารายงานการติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงาน
ตามแผนพัฒนาเทศบาลฯ
แล้วเสร็จทันกําหนดตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ
-ดําเนินการสํารวจความ
คิดเห็นของประชาชนต่อการ
ปฏิบัติงานตามแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
เทศบาลและการดําเนินงาน
ตามโครงการและกิจกรรม
ต่างๆ ของเทศบาลฯ

2561
(บาท)
50,000

2562
(บาท)
50,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
50,000

2564
(บาท)
50,000

2565
(บาท)
50,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

รายงานการ
ติดตาม
ประเมินผลฯ
แล้วเสร็จทัน
กําหนด
ระยะเวลา
ตามระเบียบ
กระทรวง
มหาดไทยว่า
ด้วยการ
จัดทําแผนฯ
และปิด
ประกาศให้
ประชาชน
ทราบอย่าง
น้อยปีละ 1
ครั้ง

-ทําให้ได้รับทราบ
ผลการดําเนินงาน
และปัญหา
อุปสรรคในการ
ดําเนินงานตาม
แผนพัฒนา
เทศบาลฯ
-เทศบาลฯ ทราบ
ถึงความต้องการ
ของประชาชน
และบทบาทการ
ทํางานของ
เทศบาลและ
สามารถ
บริหารงานได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานวิจัย
ประเมินผลฯ
ฝ่ายแผนงานฯ
กองวิชาการ
และแผนงาน

แบบ ผ.02
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ประเมิน
ประสิทธิภาพของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

- เพื่อให้เทศบาลนคร
เชียงใหม่มีระบบการ
บริหารและเป็นไปตาม
มาตรฐานการปฏิบัติ
ราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
- เพื่อตอบสนองนโยบาย
ของกระทรวงมหาดไทย
เกี่ยวกับการจัดทํา
หลักเกณฑ์การบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี

จัดทําเอกสารตามหลักเกณฑ์
ตัวชี้วัดการประเมิน
ประสิทธิภาพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

58

จ้างเหมาดูแล
พร้อมการประกัน
ระบบอุปกรณ์
รักษาความ
ปลอดภัย จัดเก็บ/
บันทึกและ
วิเคราะห์ข้อมูล
การจราจร
คอมพิวเตอร์

เพื่อป้องกันความขัดข้อง
เสียหายที่เกิดขึ้นกับ
อุปกรณ์ในระบบรักษา
ความปลอดภัยข้อมูล
การจราจรคอมพิวเตอร์

จ้างเหมาดําเนินการดูแล
แก้ไขข้อขัดข้องในระบบที่
เกิดขึ้นและซ่อมแซมอุปกรณ์
ให้ใช้งานได้ตามปกติ

2561
(บาท)
20,000

2562
(บาท)
20,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
20,000

250,000

250,000

250,000

2564
(บาท)
20,000

2565
(บาท)
20,000

250,000

250,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
เทศบาลฯ
ผ่าน
หลักเกณฑ์
ตัวชี้วัดการ
ประเมิน
ประสิทธิภาพ
ขององค์กร
ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

-เทศบาลฯ มี
ระบบการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่
ดีเป็นไปตาม
มาตรฐานการ
ประเมิน
ประสิทธิภาพของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
-เทศบาลฯ มีการ
ทบทวน ปรับปรุง
กระบวนการ และ
ขั้นตอนการ
ทํางานให้เป็นไป
ตามระบบ
ร้อยละความ ระบบเครือข่าย
พึงพอใจของ คอมพิวเตอร์ของ
ประชาชน
เทศบาลฯ มี
ต่อการ
ประสิทธิภาพมาก
บริหาร
ขึ้น
จัดการระบบ
สารสนเทศ
ของเทศบาล
นคร
เชียงใหม่

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานวิจัย
ประเมินผลฯ
ฝ่ายแผนงานฯ
กองวิชาการ
และแผนงาน

งานวิจัยฯ
ฝ่ายแผนงานฯ
กองวิชาการ
และแผนงาน

แบบ ผ.02

-3/494ที่

โครงการ
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จ้างเหมาจัดทํา
ระบบเว็บไซต์
(Website)
เทศบาลนคร
เชียงใหม่

60

จ้างเหมา
บํารุงรักษาระบบ
เว็บไซต์
(Website)
เทศบาลนคร
เชียงใหม่

วัตถุประสงค์
-เพื่อให้เทศบาลนคร
เชียงใหม่มีระบบเว็บไซต์ที่
มีรูปแบบการนําเสนอที่
สวยงาม ทันสมัย ใช้งาน
ง่าย
-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และอํานวยความสะดวก
แก่หน่วยงานต่างๆ
สําหรับการบันทึกข้อมูล
เว็บไซต์อย่างสม่ําเสมอ
ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
-เพื่อให้การทํางานของ
เว็บไซต์เทศบาลนคร
เชียงใหม่มีความต่อเนื่อง
และมีประสิทธิภาพ
-เพื่อให้มีการดูแลปรับปรุง
ข้อมูลเว็บไซต์อย่าง
สม่ําเสมอ ถูกต้องและเป็น
ปัจจุบัน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จ้างเหมาเอกชน หรือ
บุคคลภายนอก ในการจัดทํา
และดูแลพัฒนาระบบ
เว็บไซต์เทศบาลนคร
เชียงใหม่

จ้างเหมาเอกชน หรือ
บุคคลภายนอก ในการ
บํารุงรักษาระบบเว็บไซต์
เทศบาลนครเชียงใหม่

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
250,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-

-

40,000

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

40,000

40,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการ
บริหาร
จัดการระบบ
สารสนเทศ
ของเทศบาล
นคร
เชียงใหม่

เทศบาลฯ มีระบบ
เว็บไซต์ที่มี
รูปแบบการ
นําเสนอที่สวยงาม
ทันสมัย ใช้งาน
ง่าย มีข้อมูล
ทันสมัยถูกต้อง
และเป็นปัจจุบัน

งานวิจัย
ประเมินผลฯ
ฝ่ายแผนงานฯ
กองวิชาการฯ

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการ
บริหาร
จัดการระบบ
สารสนเทศ
ของเทศบาล
นคร
เชียงใหม่

เว็บไซต์ของ
เทศบาลนคร
เชียงใหม่ได้รับ
การบํารุงรักษา
อย่างสม่ําเสมอมี
ประสิทธิภาพเกิด
ประโยชน์สูงสุด
และเป็นปัจจุบัน

งานวิจัย
ประเมินผลฯ
ฝ่ายแผนงานฯ
กองวิชาการฯ

แบบ ผ.02

-3/495เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

61

ประสานและ
สนับสนุนการถ่าย
โอนภารกิจและ
การกระจาย
อํานาจสู่ท้องถิ่น

เพื่อให้เทศบาลสามารถ
ปฏิบัติงานตามภารกิจที่
ได้รับการถ่ายโอนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

- ติดตามผลการถ่ายโอน
ภารกิจจากส่วนราชการอื่น
ตลอดจนติดตามผลการ
ดําเนินงานตามภารกิจที่รับ
โอนมาและรายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา จํานวน ๑
ครั้ง/ปี
- ดําเนินการประเมินการจัด
มาตรฐานบริการสาธารณะ
โดยตนเองของเทศบาลฯ
(กรณีกรมส่งเสริมฯ สั่งการ
ให้ดําเนินการ)
- จัดประชุมชี้แจงภารกิจใหม่
ที่จะรับโอนมา (เฉพาะกรณี
ได้รับถ่ายโอนภารกิจใหม่มา)

62

อบรมให้ความรู้
ปลุกจิตสํานึก
ต่อต้านการทุจริต

-เพื่อปลุกจิตสํานึกและ
สร้างค่านิยมต่อต้านการ
ทุจริตแก่ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ และ
ปฏิบัติการเชิงรุกด้านการ
ป้องกันการทุจริต
-เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนา
หลักจริยธรรมของ
บุคลากรด้านกระบวนการ
ยุติธรรมเพื่อให้สอดคล้อง
กับแผนสิทธิมนุษยชนด้าน
กระบวนการยุติธรรม

จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
การปลุกจิตสํานึกต่อต้านการ
ทุจริตให้แก่พนักงานเทศบาล
ฯ และพนักงานจ้าง

2561
(บาท)
10,000

2562
(บาท)
10,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
10,000

35,000

35,000

35,000

2564
(บาท)
10,000

2565
(บาท)
10,000

35,000

35,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

-จํานวนการ
ติดตามผล
การถ่ายโอนฯ
(1 ครั้ง/ปี)
-จํานวนการ
ประเมิน
มาตรฐาน
บริการ
สาธารณะ
โดยตนเอง
ของเทศบาลฯ
(1 ครั้ง)
-จํานวนการจัด
ประชุมชี้แจงฯ
(อย่างน้อย
1 ครั้ง)
ผู้เข้ารับการ
อบรมมี
ความรู้ด้าน
การป้องกัน
และ
กระบวนการ
ยุติธรรม
เพิ่มขึ้น

หน่วยงานต่างๆ
ในเทศบาล
สามารถ
ปฏิบัติงานตาม
ภารกิจที่ได้รับการ
ถ่ายโอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานวิจัย
ประเมินผลฯ
ฝ่ายแผนงานฯ
กองวิชาการ
และแผนงาน

-พนักงานเทศบาล กลุ่มงานนิติการ
ฯ ปฏิบัติหน้าที่
กองวิชาการ
ด้วยความซื่อสัตย์ และแผนงาน
สุจริตและเกิด
ค่านิยมต่อต้าน
การทุจริตใน
ภาครัฐ
-พนักงานเทศบาล
ฯ เข้าใจใน
หลักการและวิธี
ปฏิบัติด้าน
จริยธรรมของ
บุคลากรด้าน

แบบ ผ.02

-3/496ที่

โครงการ

63

อบรมตาม
พระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการ พ.ศ.
2540

64

สัมมนาวิชาการตาม
พระราชบัญญัติการ
จัดตั้งศาลปกครอง
พ.ศ. 2542 และ
พระราชบัญญัติวิธี
ปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ.
2539

วัตถุประสงค์

-เพื่อให้เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ด้าน
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
-เพื่อให้เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานรู้ถึงระเบียบ
และอํานาจหน้าที่ในการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารทํา
ให้ลดขั้นตอนการ
ดําเนินงานให้สอดคล้อง
กับ พ.ร.บ.อํานวยความ
สะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ
พ.ศ. 2558
-เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ
กับเจ้าหน้าที่ในการบังคับ
ใช้กฎหมาย หลักเกณฑ์
และขั้นตอน เกี่ยวกับ
กฎหมายปกครอง ตาม
พ.ร.บ.การจัดตั้งศาล
ปกครอง พ.ศ. 2542
และ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ
ให้แก่พนักงานเทศบาลฯ
และพนักงานจ้าง

35,000

35,000

35,000

35,000

35,000

จัดสัมมนาวิชาการแก่
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับ พ.ร.บ.การจัดตั้ง
ศาลปกครอง พ.ศ. 2542
และ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. 2539

13,000

13,000

13,000

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กระบวนการ
ยุติธรรมเพื่อให้
สอดคล้องกับแผน
สิทธิมนุษยชนด้าน
กระบวนการยุติธรรม
ผู้เข้ารับการ -การเปิดเผย
กลุ่มงานนิติการ
อบรมมี
ข้อมูลข่าวสารของ กองวิชาการ
ความรู้ความ ทางราชการ
และแผนงาน
เข้าใจและ
เป็นไปอย่าง
สามารถ
ถูกต้องตามที่
นํามา
กฎหมายกําหนด
ปฏิบัติงานได้ -เพื่อลดขั้นตอน
อย่างมี
การดําเนินงาน
ประสิทธิภาพ และมี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น
ผู้เข้ารับการ
อบรมมี
ความรู้ความ
เข้าใจและ
สามารถ
นํามา
ปฏิบัติงานได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ผู้เข้าร่วมการ
กลุ่มงานนิติการ
สัมมนาฯ มีความรู้ กองวิชาการ
ความเข้าใจ
และแผนงาน
เกี่ยวกับ พ.ร.บ.
การจัดตั้งศาล
ปกครอง พ.ศ.
2542 และ
พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติ
ราชการทาง
ปกครอง พ.ศ.
2539 และลด

แบบ ผ.02

-3/497ที่
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66

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ราชการทางปกครอง พ.ศ.
2539
-เพื่อลดข้อผิดพลาดในการ
บังคับใช้กฎหมาย
อบรมตาม พ.ร.บ. -เพื่อให้เจ้าหน้าที่เทศบาล จัดอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่และ
ปฏิบัติราชการ
มีความรู้ความเข้าใจ
พนักงานจ้างเทศบาลฯ
ทางปกครอง พ.ศ. เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ปฏิบัติ
2539 และแก้ไข ราชการทางปกครอง พ.ศ.
เพิ่มเติม
2539 และแก้ไขเพิ่มเติม
-เพื่อให้เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานได้ทราบถึง
ขั้นตอนวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ
การออกคําสั่งทาง
ปกครอง เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ได้ถูกต้อง
ส่งเสริม
ส่งเสริมความสัมพันธ์
สร้างและสืบสานความ
ความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศเพื่อขยาย สัมพันธไมตรีกับเมืองพี่เมือง
เมืองพี่เมืองน้อง ความร่วมมือในการพัฒนา น้อง และแสวงหาความ
(Sister Cities)
เมือง
ร่วมมือทางด้านเทคนิคและ
วิชาการที่ทันสมัยระหว่างกัน
เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่
บุคลากรของเทศบาลฯ และ
เพิ่มทักษะในการปฏิบัติงาน
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ข้อผิดพลาดใน
การใช้บังคับใช้
กฎหมาย
-

-

-

35,000

35,000

ผู้เข้ารับการ
อบรมมี
ความรู้ความ
เข้าใจและ
สามารถ
นํามา
ปฏิบัติงานได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ

-ผู้เข้าร่วมอบรมมี
ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
พ.ร.บ.ปฏิบัติ
ราชการทาง
ปกครอง พ.ศ.
2539 และแก้ไข
เพิ่มเติม

กลุ่มงานนิติการ
กองวิชาการและ
แผนงาน

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

จํานวนครั้งที่
มีการ
แลกเปลี่ยน
ประสานงาน
กับแขกจาก
เมืองพี่เมือง
น้องของ
เทศบาลฯ
(ไม่น้อยกว่า
2 ครั้ง/ปี)

-เทศบาลฯ
งานวิเทศสัมพันธ์
ดําเนินการตาม
กองวิชาการ
ภาระผูกพัน
และแผนงาน
ข้อตกลงระหว่าง
ประเทศ ในฐานะ
เมืองพี่เมืองน้อง
-เทศบาลฯ ได้รับ
แนวทางการ
บริหารและพัฒนา
เมืองในด้านต่างๆ
อาทิ เศรษฐกิจ
การท่องเที่ยว
วัฒนธรรม
ประเพณี ฯลฯ

แบบ ผ.02

-3/498ที่

โครงการ

67

จัดซื้อ
เครื่องโทรสาร
แบบกระดาษ
ธรรมดา
งานทะเบียน
ราษฎรและงาน
บัตรประจําตัว
ประชาชน
จัดซื้อ
โทรศัพท์ไร้สาย
ฝ่ายบริการและ
เผยแพร่วิชาการ

เพื่อใช้ในการรับ-ส่ง
เอกสารและบริการ
ประชาชนในการติดต่อ
ราชการ

จัดซื้อเครื่องพิมพ์
สําเนาระบบ
ดิจิตอลความ
ละเอียด
300x400 จุด
ต่อตารางนิ้ว
ฝ่ายแผนงานและ
งบประมาณ
กองวิชาการฯ

เพื่อใช้สําเนาเอกสารต่างๆ
เช่น แผนพัฒนาเทศบาล
นครเชียงใหม่, เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจําปี เผยแพร่ให้แก่
ประชาชน

68

69

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
มีเครื่องโทรสาร แบบ
กระดาษธรรมดา ส่งเอกสาร
ได้ครั้งละ 30 แผ่น จํานวน
1 เครื่อง

เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสาร มีโทรศัพท์ไร้สาย จํานวน 2
ของประชาชนมีความ
เครือ่ ง
สะดวกและรวดเร็ว
มีเครื่องพิมพ์สําเนาระบบ
ดิจิตอล ความละเอียด
300x400 จุด ต่อตารางนิ้ว
จํานวน 1 เครื่อง

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-

8,000

-

-

-

130,000

-

-

-

-

2564
(บาท)
30,000

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการ
ปฏิบัติงาน

ทําให้การติดต่อ
ประสานงานทาง
ราชการเป็นไป
อย่างสะดวก
รวดเร็ว

งานทะเบียนราษฎร
งานบัตรประจําตัว
ประชาชน
ฝ่ายปกครอง
สํานักปลัด
เทศบาล

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการ
ปฏิบัติงาน
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการ
ปฏิบัติงาน

ทําให้การติดต่อ
ประสานงานกับ
หน่วยงานมีความ
สะดวกและ
รวดเร็ว
ทําให้การ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น

ฝ่ายบริการและ
เผยแพร่วิชาการ
กองวิชาการและ
แผนงาน
ฝ่ายแผนงานและ
งบประมาณ
กองวิชาการและ
แผนงาน

แบบ ผ.02

-3/499ที่

โครงการ

70

จัดซื้อเครื่อง
ทําลายเอกสาร
แบบทําลายครั้ง
ละ 10 แผ่น
กลุ่มงานนิติการ
จัดซื้อเก้าอี้หุ้ม
ด้วยหนัง แบบมี
ล้อเลื่อน ที่พัก
แขน และพนักพิง
ฝ่ายสถิติการคลัง

71

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
20,000

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

เพื่อใช้ทําลายเอกสาร

มีเครื่องทําลายเอกสาร แบบ
ทําลายครั้งละ 10 แผ่น
จํานวน 1 เครื่อง

เพื่อจัดหาเก้าอี้สําหรับ
ให้บริการประชาชนที่มา
ติดต่อราชการ

มีเก้าอี้หุ้มด้วยหนัง แบบมี
ล้อเลื่อน ที่พักแขน และพนัก
พิง จํานวน 2 ตัวๆละ
3,000 บาท

6,000

-

-

-

-

-

-

10,000

-

-

7,600

-

-

-

-

72

จัดซื้อเก้าอี้ทํางาน เพื่อใช้ในการให้บริการ
แบบมีล้อเลื่อน
ประชาชนที่มาติดต่อ
พนักแขน
ราชการ
ฝ่ายสถิติการคลัง

มีเก้าอี้ทํางานแบบมีล้อเลื่อน
พนักแขน จํานวน 5 ตัว

73

จัดซื้อเก้าอี้
สํานักงานพนักสูง
กลุ่มงานนิติการ

มีเก้าอี้สํานักงานพนักสูง
จํานวน 2 ตัว

เพื่อให้ในการบริการ
ประชาชนที่มาติดต่อ
ราชการ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการ
ปฏิบัติงาน
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อสิ่งอํานวย
ความสะดวก
ในการ
ให้บริการ
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อสิ่งอํานวย
ความสะดวก
ในการ
ให้บริการ
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อสิ่งอํานวย
ความสะดวก
ในการ
ให้บริการ

ทําให้เอกสารลับ
ของทางราชการ
ถูกทําลาย

กลุ่มงานนิติการ
กองวิชาการ
และแผนงาน

ทําให้การบริการ
ประชาชนมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น

ฝ่ายสถิติการคลัง
สํานักการคลัง

ทําให้การบริการ
ประชาชนมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น

ฝ่ายบริการและ
เผยแพร่วิชาการ
กองวิชาการและ
แผนงาน

ทําให้การบริการ
ประชาชนมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น

กลุ่มงานนิติการ
กองวิชาการ
และแผนงาน

แบบ ผ.02

-3/500ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
มีเก้าอี้สํานักงาน จํานวน 2
ตัว

2561
(บาท)
5,000

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

74

จัดซื้อเก้าอี้
สํานักงาน
กลุ่มงานนิติการ

เพื่อให้ในการบริการ
ประชาชนที่มาติดต่อ
ราชการ

75

จัดซื้อชั้นวางของ
แบบ 4 ชั้นวาง
เป็นแบบโลห
กลุ่มงานนิติการ

เพื่อให้การจัดเก็บเอกสาร มีชั้นวางของแบบ 4 ชั้นวาง
สําหรับบริการประชาชนมี เป็นแบบโลหะ จํานวน 3 อัน
ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย

15,000

-

-

-

-

76

จัดซื้อโต๊ะทํางาน
เหล็กพร้อม
กระจก
ฝ่ายสถิติการคลัง

เพื่อจัดหาโต๊ะทํางาน
สําหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงาน

มีโต๊ะทํางานเหล็กพร้อม
กระจก จํานวน 2 ตัว

14,000

-

-

-

-

77

จัดซื้อโต๊ะวาง
คอมพิวเตอร์
ฝ่ายสถิติการคลัง

เพื่อจัดหาโต๊ะสําหรับ
วางคอมพิวเตอร์ในการ
ปฏิบัติงานด้านเอกสารใน
การเผยแพร่ให้กับ
ประชาชน

มีโต๊ะวางคอมพิวเตอร์
จํานวน 1 ตัว

3,000

-

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อสิ่งอํานวย
ความสะดวก
ในการ
ให้บริการ
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการ
ปฏิบัติงาน
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อสิ่งอํานวย
ความสะดวก
ในการ
ปฏิบัติงาน
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อสิ่งอํานวย
ความสะดวก
ในการ
ปฏิบัติงาน

ทําให้การบริการ
ประชาชนมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น

กลุ่มงานนิติการ
กองวิชาการ
และแผนงาน

ทําให้เกิดความ
สะดวกและง่าย
ต่อการค้นหา
เอกสาร

กลุ่มงานนิติการ
กองวิชาการและ
แผนงาน

ทําให้การ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น

ฝ่ายสถิติการคลัง
สํานักการคลัง

ทําให้การ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น

ฝ่ายสถิติการคลัง
สํานักการคลัง

แบบ ผ.02

-3/501-

มีโต๊ะโฟเมก้า จํานวน 2 ตัว

2561
(บาท)
4,000

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

เพื่อบริการสื่อมวลชนที่มา
ติดต่อราชการ

มีโต๊ะโฟเมก้า จํานวน 4 ตัว

-

10,000

-

-

-

จัดซื้อเครื่องฟอก
อากาศ
ฝ่ายบริการและ
เผยแพร่วิชาการ

เพื่อใช้สําหรับฆ่าเชื้อโรค
ในห้องทํางาน

มีเครื่องฟอกอากาศ จํานวน
2 เครื่อง

110,000

-

-

-

-

จัดซื้อพัดลมดูด
อากาศแบบติด
กระจก พร้อม
ติดตั้ง
ฝ่ายบริการและ
เผยแพร่วิชาการ

เพื่อระบายอากาศในห้อง
ทํางานพร้อมให้บริการ
ประชาชนที่มาติดต่อ
ราชการ

มีพัดลมดูดอากาศแบบติด
กระจก พร้อมติดตั้ง จํานวน
5 ตัว

7,500

-

-

-

-

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

78

จัดซื้อโต๊ะโฟเมก้า
งานควบคุม
เทศพาณิชย์
ฝ่ายอํานวยการ

เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
เบิกจ่ายน้ํามันเชื้อเพลิง

79

จัดซื้อโต๊ะโฟเมก้า
ฝ่ายบริการและ
เผยแพร่วิชาการ

80

81

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อ การ
ปฏิบัติงาน
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการ
ปฏิบัติงาน
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
สิ่งอํานวย
ความสะดวก
ในการ
ให้บริการ
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
สิ่งอํานวย
ความสะดวก
ในการ
ให้บริการ

ทําให้การ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น
ทําให้การ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น

งานควบคุม
เทศพาณิชย์
ฝ่ายอํานวยการ
สํานักปลัด
เทศบาล
ฝ่ายบริการและ
เผยแพร่วิชาการ
กองวิชาการและ
แผนงาน

ทําให้การ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น

ฝ่ายบริการและ
เผยแพร่วิชาการ
กองวิชาการและ
แผนงาน

ทําให้การ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น

ฝ่ายบริการและ
เผยแพร่วิชาการ
กองวิชาการและ
แผนงาน

แบบ ผ.02

-3/5022561
(บาท)
10,000

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

มีตู้เหล็กเก็บเอกสาร 3
ลิ้นชัก จํานวน 2 ตู้

8,000

-

-

-

มีตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2
ลิ้นชัก จํานวน 2 ตู้

6,000

-

-

-

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

82

จัดซื้อตู้เหล็กเก็บ
เอกสารแบบ 4
ลิ้นชัก
ฝ่ายแผนงานและ
งบประมาณ
กองวิชาการและ
แผนงาน
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บ
เอกสาร 3 ลิ้นชัก
ฝ่ายแผนงานและ
งบประมาณ
กองวิชาการและ
แผนงาน

เพื่อจัดหาตู้เหล็กสําหรับ
จัดเก็บเอกสารให้มีความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย

มีตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 4
ลิ้นชัก จํานวน 2 ตู้

เพื่อจัดหาตู้เหล็กสําหรับ
จัดเก็บเอกสารแผนพัฒนา
เทศบาล, เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจําปี เพื่อบริการ
ประชาชนที่มาติดต่อขอ
ข้อมูล
เพื่อจัดหาตู้เหล็กสําหรับ
จัดเก็บเอกสารแผนพัฒนา
เทศบาล, เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจําปี เพื่อบริการ
ประชาชนที่มาติดต่อขอ
ข้อมูล

83

84

จัดซื้อตู้เหล็กเก็บ
เอกสาร 2 ลิ้นชัก
ฝ่ายแผนงานและ
งบประมาณ
กองวิชาการและ
แผนงาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
การ
ปฏิบัติงาน

ทําให้การจัดเก็บ
เอกสารมีความ
เป็นระเบียบ
เรียบร้อย

ฝ่ายแผนงานและ
งบประมาณ
กองวิชาการและ
แผนงาน

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการ
ปฏิบัติงาน

ทําให้การจัดเก็บ
เอกสารมีความ
เป็นระเบียบ
เรียบร้อย

ฝ่ายแผนงานและ
งบประมาณ
กองวิชาการและ
แผนงาน

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการ
ปฏิบัติงาน

ทําให้การจัดเก็บ
เอกสารมีความ
เป็นระเบียบ
เรียบร้อย

ฝ่ายแผนงานและ
งบประมาณ
กองวิชาการและ
แผนงาน

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

แบบ ผ.02

-3/503ที่

โครงการ
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จัดซื้อตู้เก็บ
เอกสารชั้นบนโล่ง
ขั้นล่าง 2 บาน
เปิด
ฝ่ายแผนงานและ
งบประมาณ
กองวิชาการและ
แผนงาน
จัดซื้อตู้นิรภัย
กลุ่มงานส่งเสริม
การพัฒนาเมือง

86

87

88
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เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
35,000

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

เพื่อใช้จัดเก็บเอกสาร
ต่างๆ ให้เป็นระเบียบ
เรียบร้อย

มีตู้เก็บเอกสาร ชั้นบนโล่ง
ชั้นล่าง 2 บานเปิด จํานวน
5 ตู้

เพื่อใช้จัดเก็บเงินที่ได้จาก
การจําหน่ายบัตรเข้าชม
เครือข่ายพิพิธภัณฑ์
กลางเวียงเชียงใหม่

มีตู้นิรภัย ขนาดไม่น้อยกว่า
45x35x35 ซม.
จํานวน 1 ตู้

-

-

20,000

-

-

จัดซื้อรถยนต์นั่ง เพื่อใช้ในการติดต่อ
4 ประตูปริมาตร ประสานงานกับหน่วยงาน
กระบอกสูบไม่
ภายนอก
เกิน 1,600 ซีซ.ี
งานธุรการ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สํานักปลัดเทศบาลฯ
จัดซื้อ
เพื่อใช้ในการติดต่อ
รถจักรยานยนต์ ประสานงานกับหน่วยงาน
ขนาด 110 ซีซ.ี
ภายนอก
งานทะเบียน
ราษฎรและงาน
บัตรประจําตัว
ประชาชน

มีรถยนต์นั่ง 4 ประตู
ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน
1,600 ซีซี จํานวน 1 คัน

784,000

-

-

-

-

มีรถจักรยานยนต์ ขนาด
110 ซีซี จํานวน 1 คัน ของ
งานทะเบียนราษฎรและงาน
บัตรประจําตัว

-

-

-

48,500

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อสิ่งอํานวย
ความสะดวก
ในการ
ปฏิบัติงาน

ทําให้การจัดเก็บ
เอกสารมีความ
เป็นระเบียบ
เรียบร้อย

ฝ่ายแผนงานและ
งบประมาณ
กองวิชาการและ
แผนงาน

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการ
ปฏิบัติงาน
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการ
ปฏิบัติงาน

การจัดเก็บเงิน
มีความปลอดภัย
มากขึ้น

กลุ่มงานส่งเสริม
การพัฒนาเมือง
กองวิชาการและ
แผนงาน

ทําให้การติดต่อ
ประสานงาน
ราชการกับ
หน่วยงาน
ภายนอกสะดวก
และรวดเร็ว

งานธุรการ
ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป
สํานักปลัด
เทศบาล

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการ
ปฏิบัติงาน

ทําให้การติดต่อ
ประสานงาน
ราชการกับ
หน่วยงาน
ภายนอกสะดวก
และรวดเร็ว

งานทะเบียน
ราษฎรและงาน
บัตรประจําตัว
ประชาชน
ฝ่ายปกครอง
สํานักปลัด
เทศบาล

แบบ ผ.02

-3/504ที่

โครงการ
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จัดซื้อ
รถจักรยานยนต์
ขนาด 110 ซีซ.ี
แบบเกียร์อัตโนมัติ
ฝ่ายบริการและ
เผยแพร่วิชาการ
จัดซื้อรถบรรทุก
(ดีเซล) แบบ
ดับเบิ้ลแค๊บ
ฝ่ายบริการและ
เผยแพร่วิชาการ

90
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เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใช้ในการติดต่อ
ประสานงานราชการกับ
หน่วยงานภายในและ
ภายนอก

มีรถจักรยานยนต์ ขนาด
110 ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ
จํานวน 1 คัน

เพื่อใช้ในการขนส่ง
เอกสารเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ

มีรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1
ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่
ต่ํากว่า 2,400 ซีซี หรือ
กําลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ํา
กว่า 110 กิโลวัตต์
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบ
ดับเบิ้ลแค็บ จํานวน 1 คัน
มีเครื่องขยายเสียงแบบ
พกพา จํานวน 2 เครื่อง

91

จัดซื้อเครื่องขยาย เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
เสียงแบบพกพา นอกสถานที่
ฝ่ายบริการและ
เผยแพร่วิชาการ

92

จัดซื้อกล้องถ่าย
ภาพนิ่งระบบ
ดิจิตอลความ
ละเอียดไม่น้อย
กว่า 16 ล้าน
พิกเซล
ฝ่ายแผนที่ภาษี
และทะเบียน
ทรัพย์สิน

เพื่อใช้ในการบันทึกภาพ
ข้อมูลเกี่ยวกับที่ดิน
อาคาร โรงเรือนหรือสิ่ง
ปลูกสร้าง ป้าย เพื่อใช้
ประกอบการจัดเก็บภาษี
อากร ค่าธรรมเนียมและ
ใบอนุญาตต่างๆ

มีกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบ
ดิจิตอล ความละเอียดไม่
น้อยกว่า 16 ล้านพิกเซล
จํานวน 2 เครื่อง

2561
(บาท)
44,000

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-

-

-

868,000

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน

10,000

-

-

-

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน

-

-

-

18,000

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน

ทําให้การติดต่อ
ประสานงาน
ราชการกับ
หน่วยงาน
ภายนอกสะดวก
และรวดเร็ว
ทําให้การติดต่อ
ประสานงาน
ราชการกับ
หน่วยงาน
ภายนอกสะดวก
และรวดเร็ว

ฝ่ายบริการและ
เผยแพร่วิชาการ
กองวิชาการและ
แผนงาน

ทําให้การออก
หน่วย
ประชาสัมพันธ์
เคลื่อนที่มี
ประสิทธิภาพ
ทําให้การ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น

ฝ่ายบริการและ
เผยแพร่วิชาการ
กองวิชาการและ
แผนงาน

ฝ่ายบริการและ
เผยแพร่วิชาการ
กองวิชาการและ
แผนงาน

ฝ่ายแผนที่ภาษี
และทะเบียน
ทรัพย์สิน
สํานักการคลัง

แบบ ผ.02
-3/5052561
(บาท)
-

2562
(บาท)
70,000

มีโถจ่ายเครื่องดื่ม จํานวน 2
อัน

-

10,000

-

-

-

มีเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับ
งานสํานักงาน จํานวน 4
เครื่อง

32,000
(2 เครื่อง)

32,000
(2 เครื่อง)

-

-

-

มีเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับ
งานงานประมวลผลแบบที่ 1
จํานวน 6 ชุด

-

44,000
(2 ชุด)

88,000
(4 ชุด)

-

-

ที่

โครงการ

93

จัดซื้อกล้องถ่าย
ภาพนิ่งระบบ
ดิจิตอลพร้อม
เลนส์
ฝ่ายบริการและ
เผยแพร่วิชาการ

เพื่อใช้บันทึกภาพกิจกรรม มีกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบ
ต่างๆ ของหน่วยงาน
ดิจติ อลพร้อมเลนส์ จํานวน
เทศบาลนครเชียงใหม่ ใน 1 ตัว
การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสาร

94

จัดซื้อโถจ่าย
เครื่องดื่ม
ฝ่ายบริการและ
เผยแพร่วิชาการ
จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์
สําหรับงาน
สํานักงาน
ฝ่ายการเจ้าหน้าที่

เพื่อใช้สําหรับบริการ
สื่อมวลชนในกิจกรรม
ต่างๆ ของเทศบาลนคร
เชียงใหม่
เพื่อในการบันทึกข้อมูล
และการประมวลผลต่างๆ

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์
สําหรับงานงาน
ประมวลผล
แบบที่ 1
ฝ่ายแผนงานและ
งบประมาณ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การให้บริการประชาชน
สําหรับจัดเก็บและ
ประมวลผลข้อมูล และ
นําเสนอข้อมูลให้แก่
ประชาชน

95

96

วัตถุประสงค์

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน

ทําให้การ
ปฏิบัติงาน
บันทึกภาพ
กิจกรรมต่างๆ มี
ประสิทธิภาพ

ฝ่ายบริการและ
เผยแพร่วิชาการ
กองวิชาการและ
แผนงาน

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน

ทําให้การบริการ
สื่อมวลชนมีความ
สะดวก

ฝ่ายบริการและ
เผยแพร่วิชาการ
กองวิชาการและ
แผนงาน
ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
สํานัก
ปลัดเทศบาลฯ

ทําให้การ
ปฏิบัติงานในการ
บันทึกข้อมูลและ
การประมวลผล
ของบุคลากร
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
ร้อยละความ ประชาชนมีความ
พึงพอใจของ พึงพอใจในการ
ประชาชน
ปฏิบัติงาน
ต่อการ
ปฏิบัติงาน

ฝ่ายแผนงานและ
งบประมาณ
กองวิชาการและ
แผนงาน

แบบ ผ.02
-3/506ที่

โครงการ
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จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์
สําหรับงาน
ประมวลผลแบบที่
1
ฝ่ายบริการและ
เผยแพร่วิชาการ
จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์
สําหรับงาน
ประมวลผล แบบ
ที่ 2
ฝ่ายสถิติการคลัง
จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่
ข่าย แบบที่ 2

98

99

100 จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊คสําหรับ
งานประมวลผล
ฝ่ายบริการและ
เผยแพร่วิชาการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
22,000

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน

ทําให้การ
ปฏิบัติงานในการ
บันทึกข้อมูล
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ฝ่ายบริการและ
เผยแพร่วิชาการ
กองวิชาการและ
แผนงาน

เพื่อในการบันทึกข้อมูล
และการจัดพิมพ์หนังสือ
ติดต่อประสานงานกับ
ชุมชนและหน่วยงาน
ภายนอก

มีเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับ
งานประมวลผลแบบที่ 1
จํานวน 1 เครื่อง

เพื่อในการบันทึกข้อมูล
และสถิติเกี่ยวกับการเงิน
การคลัง

มีเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 2
จํานวน 2 เครื่อง

58,000

-

-

-

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน

ทําให้การ
ปฏิบัติงานในการ
บันทึกข้อมูล
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ฝ่ายสถิติการคลัง
สํานักการคลัง

เพื่อใช้ทดแทนของเดิมที่
ชํารุด และใช้สําหรับ
ปรับปรุงระบบเพื่อป้องกัน
ข้อมูล
เพื่อรบันทึกข้อมูลในการ
จัดกิจกรรมต่างๆ นอก
สถานที่และเป็นการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ให้กับประชาชนได้รับ
ทราบ

มีเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
แบบที่ 2 จํานวน 2 ชุด

-

-

350,000

350,000

-

เพิ่มประสิทธิภาพ
การทํางานของ
เครื่องแม่ข่าย

มีเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค
สําหรับงานประมวลผล
จํานวน 1 เครื่อง

21,000

-

-

-

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน

งานวิจัยฯ
ฝ่ายแผนงานฯ
กองวิชาการ
และแผนงาน
ฝ่ายบริการและ
เผยแพร่วิชาการ
กองวิชาการ
และแผนงาน

ทําให้การ
ปฏิบัติงานในการ
บันทึกข้อมูล
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

แบบ ผ.02
-3/507ที่

โครงการ

101 จัดซื้อเครื่องพิมพ์
แบบฉีดหมึก
(Inkjet Printer)
งานสถิติการคลัง

วัตถุประสงค์

เพื่อจัดหาเครื่องพิมพ์
สําหรับใช้ในการพิมพ์
เอกสารบริการประชาชน
ที่มาติดต่อราชการ
เกี่ยวกับการเงินการคลัง
102 จัดซื้อเครื่องพิมพ์ เพื่อจัดหาเครื่องพิมพ์
แบบฉีดหมึก
สําหรับใช้ในการพิมพ์
(Inkjet Printer) เอกสารเพื่อเผยแพร่ให้แก่
จํานวน 3เครื่องๆ ละประชาชนได้รับทราบ
4,300 บาท ของ
ฝ่ายบริการและ
เผยแพร่วิชาการ
กองวิชาการและ
แผนงาน
103 จัดซื้อเครื่องพิมพ์ เพื่อใช้ในการจัดพิมพ์
แบบฉีดหมึก
เอกสารเพื่อเผยแพร่ให้
(Inkjet Printer) ประชาชนได้รับทราบ
สําหรับจัดพิมพ์
กระดาษขนาด A3
ฝ่ายบริการและ
เผยแพร่วิชาการ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
มีเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
(Inkjet Printer) จํานวน 2
เครื่อง
มีเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
(Inkjet Printer) จํานวน 3
เครื่องๆ ละ 4,300 บาท
ของ

มีเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
(Inkjet Printer) สําหรับ
จัดซื้อกระดาษขนาด A3
จํานวน 1 เครื่อง

2561
(บาท)
8,600
(2 เครื่อง)

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

12,900
(3 เครื่อง)

-

-

-

8,500

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน

ทําให้การ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น

งานสถิติการคลัง
สํานักการคลัง

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน

บุคลากรมีสิ่ง
อํานวยความ
สะดวกในการ
ปฏิบัติงาน
ให้บริการ
ประชาชน

ฝ่ายบริการและ
เผยแพร่วิชาการ
กองวิชาการและ
แผนงาน

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน

บุคลากรมีสิ่ง
อํานวยความ
สะดวกในการ
ปฏิบัติงาน
ให้บริการ
ประชาชน

ฝ่ายบริการและ
เผยแพร่วิชาการ
สํานักการคลัง

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

แบบ ผ.02
-3/508ที่

โครงการ

104 จัดซื้ออุปกรณ์
สําหรับเก็บข้อมูล
แบบภายนอกผ่าน
ระบบเครือข่าย
งานวิจัย
ประเมินผลและ
ข้อมูลสารสนเทศ
105 จัดซื้ออุปกรณ์
กระจายสัญญาณ
(L2 Switch)
ขนาด 24 ช่อง
แบบที่ 2
งานวิจัย
ประเมินผลและ
ข้อมูลสารสนเทศ
106 จัดซื้อชุด
โปรแกรมจัดการ
สํานักงานที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกต้อง
ตามกฎหมาย
ฝ่ายการเจ้าหน้าที่

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใช้เก็บสํารองข้อมูล
มีอุปกรณ์สําหรับเก็บข้อมูล
สําหรับเครื่องแม่ข่ายเพื่อ แบบภายนอกผ่านระบบ
สร้างระบบให้มีเสถียรภาพ เครือข่าย จํานวน 2 ชุด
ในการให้บริการประชาชน
ในการสืบค้นข้อมูล
เพื่อใช้ในการกระจาย
มีอุปกรณ์กระจายสัญญาณ
สัญญาณระบบเครือข่าย (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง
และระบบอินเตอร์เน็ต
แบบที่ 2 จํานวน 12 ชุด
เพื่อให้บริการประชาชนใน
การสืบค้นข้อมูล

เพื่อให้คอมพิวเตอร์มีชุด
โปรแกรมจัดการ
สํานักงานที่มีลิขสิทธิ์
ถูกต้องตามกฎหมายและ
ป้องกันการสูญหายของ
ข้อมูลของทางราชการ

มีชุดโปรแกรมจัดการ
สํานักงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
ตามกฎหมาย จํานวน 8 ชุด

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
590,000

-

96,000
(4 ชุด)

96,000
(4 ชุด)

96,000
(4 ชุด)

22,000
(2 เครื่อง)

22,000
(2 เครื่อง)

24,000
(2 เครื่อง)

24,000
(2 เครื่อง)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน

ทําให้การ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น

งานวิจัย
ประเมินผลฯ
ฝ่ายแผนงานฯ
กองวิชาการ
และแผนงาน

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน

ทําให้การ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น

งานวิจัย
ประเมินผลฯ
ฝ่ายแผนงานฯ
กองวิชาการ
และแผนงาน

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน

ทําให้การ
ปฏิบัติงานด้าน
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
สํานักปลัด
เทศบาล

2564
(บาท)
590,000

2565
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.02
-3/509ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

107 จัดซื้อชุด
เพื่อให้คอมพิวเตอร์มีชุด
โปรแกรม
โปรแกรมระบบปฏิบัติการ
ระบบปฏิบัติการ ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
สําหรับเครื่อง
กฎหมายและป้องกันการ
คอมพิวเตอร์แบบ สูญหายของข้อมูลของทาง
สิทธิการใช้งาน
ราชการ
ประเภทติดตั้งมา
จากโรงงาน
(OEM) ที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกต้อง
ตามกฎหมาย
ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
108 จัดซื้อถังน้ําแบบ เพื่อทดแทนถังเดิมที่ชํารุด
ไฟเบอร์กลาส
รั่วไหล
ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 3,000
ลิตร
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สํานักปลัดเทศบาล
109 จัดซื้อชุดเครื่อง
เพื่อใช้ในห้องประชุม 3
เสียงประจําห้อง สํานักงานเทศบาลนคร
ประชุม 3
เชียงใหม่
งานธุรการ
ฝ่ายบริหาร
งานทั่วไป
สํานักปลัดเทศบาล

2561
(บาท)
7,600
(2 เครื่อง)

2562
(บาท)
7,600
(2 เครื่อง)

งบประมาณ
2563
(บาท)
7,600
(2 เครื่อง)

มีถังน้ําแบบไฟเบอร์กลาส
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า
3,000 ลิตร จํานวน 2 ใบ

37,000

-

-

-

-

ร้อยละความ ผู้มาติดต่อราชการ
พึงพอใจของ ได้รับความสะดวก
ประชาชน
ต่อการ
ให้บริการของ
เทศบาลฯ

ฝ่ายบริหาร
งานทั่วไป
สํานักปลัด
เทศบาล

มีชุดเครื่องเสียงประจําห้อง
ประชุม 3 จํานวน 1 ชุด

299,900

-

-

-

-

ร้อยละความ การประชุมมี
พึงพอใจของ ประสิทธิภาพมาก
ประชาชน
ยิ่งขึ้น
ต่อการ
ปฏิบัติงาน

งานธุรการ
ฝ่ายบริหาร
งานทั่วไป
สํานัก
ปลัดเทศบาล

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
มีชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์แบบสิทธิ
การใช้งานประเภทติดตั้งมา
จากโรงงาน (OEM) ที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
จํานวน 8 ชุด

2564
(บาท)
7,600
(2 เครื่อง)

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ทําให้การ
ปฏิบัติงานด้าน
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
สํานักปลัด
เทศบาล

แบบ ผ.02
-3/510ที่

โครงการ

110 จัดซื้อเครื่อง
มัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์
สําหรับห้อง
ประชุมชั้น 1 และ
ชั้น 4 อาคาร 5
งานธุรการ
ฝ่ายบริหาร
งานทั่วไป
สํานักปลัดเทศบาล
111 จัดซื้อเครื่อง
มัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์
ระดับ XGA ขนาด
2,500 ANSI
Lumens จํานวน
1 ชุด สําหรับห้อง
ประชุมชั้น 4
งานธุรการ
ฝ่ายบริหาร
งานทั่วไป
สํานักปลัดเทศบาล

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใช้ติดตั้งในห้องประชุม มีเครื่องมัลติมีเดีย
ชั้น 1 และห้องประชุมชั้น โปรเจคเตอร์ ระดับ XGA
4 อาคาร 5
ขนาด 3,000 ANSI
Lumens
จานวน 1 ชุด (ห้องประชุม
ชั้น 1)

เพื่อใช้ติดตั้งในห้องประชุม มีเครื่องมัลติมีเดีย
ชั้น 4
โปรเจคเตอร์ ระดับ XGA
ขนาด 2,500 ANSI
Lumens จานวน 1 ชุด
(ห้องประชุมชั้น 4)

2561
(บาท)
28,200

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

27,700

-

-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ การประชุมได้รับ
พึงพอใจของ ความสะดวกมาก
ผู้ใช้บริการ ยิ่งขึ้น
ห้องประชุม

งานธุรการ
ฝ่ายบริหาร
งานทั่วไป
สํานักปลัด
เทศบาล

ร้อยละความ การประชุมได้รับ
พึงพอใจของ ความสะดวกมาก
ผู้ใช้บริการ ยิ่งขึ้น
ห้องประชุม

งานธุรการ
ฝ่ายบริหาร
งานทั่วไป
สํานักปลัด
เทศบาล

แบบ ผ.02
-3/511ที่

โครงการ

112 จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊คสําหรับ
ห้องประชุมชั้น 1
อาคาร 5
งานธุรการ
ฝ่ายบริหาร
งานทั่วไป
สํานักปลัดเทศบาล
113 จัดซื้อรถยนต์
บรรทุก ขนาด 1
ตัน แบบดับเบิ้ล
แคบ
งานธุรการ
ฝ่ายบริหาร
งานทั่วไป
สํานักปลัดเทศบาล
114 จัดซื้อชั้นวางของ
ชนิดเหล็ก (ไมโคร
แลค)
งานธุรการ
ฝ่ายบริหาร
งานทั่วไป
สํานักปลัดเทศบาล

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใช้ในห้องประชุมชั้น 1 มีเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค
อาคาร 5
สําหรับงานสํานักงาน
จํานวน 1 เครื่อง

2561
(บาท)
16,000

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ การประชุมได้รับ
พึงพอใจของ ความสะดวกมาก
ผู้ใช้บริการ ยิ่งขึ้น
ห้องประชุม

งานธุรการ
ฝ่ายบริหาร
งานทั่วไป
สํานักปลัด
เทศบาล

เพื่อใช้ในการบรรทุกวัสดุ
อุปกรณ์เพื่อไปปฏิบัติงาน
นอกสถานที่และอํานวย
ความสะดวกให้แก่
ประชาชน

มีรถยนต์บรรทุก ขนาด 1
ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่
ต่ํากว่า 2,400 ซีซี หรือ
กําลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ํา
กว่า 110 กิโลวัตต์
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบ
ดับเบิ้ลแคบ จํานวน 3 คัน

2,442,000

-

-

-

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการ
ปฏิบัติงาน

การขนวัสดุ
อุปกรณ์เพื่อไป
ปฏิบัติงานนอก
สถานที่ได้รับ
ความสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น

งานธุรการ
ฝ่ายบริหาร
งานทั่วไป
สํานักปลัด
เทศบาล

-เพื่อใช้เก็บวัสดุอุปกรณ์
และครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานรัฐ
พิธีและงานกิจกรรมต่างๆ
สําหรับบริการประชาชน
-เพื่ออํานวยความสะดวก
ในการค้นหาและนํา
กลับมาใช้งาน

มีชั้นวางของชนิดเหล็ก
(ไมโครแลค) ดังนี.้ 1. ชั้นวางของชนิดเหล็กชุด
ต้นขนาด
1.20x2.00x0.50 ม.
จํานวน 2 ชุดดังนี้
2. ชั้นวางของชนิดเหล็ก(ไม
โครแลค) ชุดต่อขนาด
1.20x2.00x0.50 ม.
จํานวน 8 ชุด

-

45,100

-

-

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการ
ปฏิบัติงาน

วัสดุอุปกรณ์และ
ครุภัณฑ์ที่ใช้ใน
งานรัฐพิธีและงาน
กิจกรรมต่างๆ
ได้รับการจัดเก็บ
ด้วยความ
เรียบร้อย

งานธุรการ
ฝ่ายบริหาร
งานทั่วไป
สํานักปลัด
เทศบาล

แบบ ผ.02
-3/512ที่

โครงการ

115 จัดซื้อโต๊ะทํางาน
ชนิดเหล็กพร้อม
กระจก
งานธุรการ
ฝ่ายบริหาร
งานทั่วไป
สํานักปลัดเทศบาล
116 จัดซื้อพัดลมโคจร
ชนิดติดผนัง
งานธุรการ
ฝ่ายบริหาร
งานทั่วไป
สํานักปลัดเทศบาล
117 จัดซื้อปั๊มน้ํา
อัตโนมัติ
งานธุรการ
ฝ่ายบริหาร
งานทั่วไป
สํานักปลัดเทศบาล

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
6,500

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการ
ปฏิบัติงาน

เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานมีโต๊ะ
ทํางานเพื่อใช้ใน
การปฏิบัติงาน
อย่างเพียงพอ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เพื่อเป็นการอํานวยความ
สะดวกแก่ประชาชนที่มา
ติดต่อราชการ

มีโต๊ะทํางานชนิดเหล็ก
พร้อมกระจก จํานวน 1 ตัว

งานธุรการ
ฝ่ายบริหาร
งานทั่วไป
สํานักปลัด
เทศบาล

เพื่ออํานวยความสะดวก
ในการจัดกิจกรรมต่างๆ
ของประชาชนภายใน
อาคารสํานักงานเทศบาล
นครเชียงใหม่

มีพัดลมโคจร ขนาดใบพัด
18 นิ้ว จํานวน 10 ตัว

-

28,000

-

-

-

ร้อยละความ ประชาชนผู้มาใช้ งานธุรการ
พึงพอใจของ บริการได้รับความ ฝ่ายบริหาร
ประชาชนต่อ สะดวกมากขึ้น
งานทั่วไป
การให้บริการ
สํานักปลัด
ของเทศบาลฯ
เทศบาล

เพื่อใช้สูบน้ําจากถังเก็บน้ํา มีปั๊มน้ําอัตโนมัติ กําลังไฟ
มาให้บริการภายในอาคาร 350 วัตต์ จํานวน 1 ตัว
สํานักการคลัง

-

12,500

-

-

-

ร้อยละความ ประชาชนผู้มาใช้ งานธุรการ
พึงพอใจของ บริการได้รับความ ฝ่ายบริหาร
ประชาชน
สะดวกมากขึ้น
งานทั่วไป
ต่อการ
สํานักปลัด
ปฏิบัติงาน
เทศบาล

แบบ ผ.02
-3/513ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

118 จัดซื้ออุปกรณ์
อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์
(Smart Card
Reader)
งานธุรการ
ฝ่ายบริหาร
งานทั่วไป
สํานักปลัดเทศบาล

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
65,800

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

-เพื่ออํานวยความสะดวก
กรณีการยกเลิกการใช้
สําเนาเอกสารในการยื่น
ขอรับอนุมัติ อนุญาตออก
ใบอนุญาต จดทะเบียน
จดแจ้ง หรือรับแจ้ง
-เพื่อสนองตอบนโยบาย
รัฐบาลและ
กระทรวงมหาดไทย (ตาม
คําสั่งคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติที่ 21/2560 ลง
วันที่ 4 เมษายน 2560)
119 จัดซื้อเครื่อง
-เพื่อใช้บันทึกเสียงในการ
บันทึกเสียงระบบ ประชุมสภาฯ ประชุม
ดิจิตอล
หัวหน้าส่วนราชการ และ
งานธุรการ
การประชุมอื่นๆ
ฝ่ายบริหาร
-เพื่อให้การจัดทํารายงาน
งานทั่วไป
การประชุมต่างๆ มี
สํานักปลัดเทศบาล ประสิทธิภาพมากขึ้น

มีอุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card
Reader) จํานวน 94
เครื่องๆ ละ 700 บาท

มีเครื่องบันทึกเสียงระบบ
ดิจิตอล จํานวน 1 เครื่อง

-

5,000

-

-

-

120 จัดซื้อและติดตั้ง เพื่อใช้สําหรับห้องประชุม
ชุดไมโครโฟน
3 อาคาร 6
งานธุรการ
ฝ่ายบริหาร
งานทั่วไป
สํานักปลัดเทศบาล

มีและติดตั้งชุดไมโครโฟน
สําหรับห้องประชุม 3
อาคาร 6 จํานวน 1 ชุด

-

250,000

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการ
ให้บริการของ
เทศบาลฯ

ประชาชนผู้มา
ติดต่อราชการ
ได้รับความสะดวก
รวดเร็วมากขึ้น

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การ
ปฏิบัติงาน

-การประชุมต่างๆ
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
-การจัดทํา
รายงานการ
ประชุมต่างๆ มี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น
ร้อยละความ การประชุมต่างๆ
พึงพอใจของ เป็นไปอย่างมี
ประชาชนต่อ ประสิทธิภาพ
การ
ปฏิบัติงาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานธุรการ
ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป
สํานัก
ปลัดเทศบาล

งานธุรการ
ฝ่ายบริหาร
งานทั่วไป
สํานักปลัด
เทศบาล

งานธุรการ
ฝ่ายบริหาร
งานทั่วไป
สํานักปลัด
เทศบาล

แบบ ผ.02
-3/514ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

121 จัดซื้อและติดตั้ง เพื่อความเป็นระเบียบ
ผ้าม่านห้อง
เรียบร้อยและความ
ประชุมสภา
สะดวกในการจัดการ
เทศบาลนคร
ประชุมสภาฯ และจัด
เชียงใหม่
กิจกรรมต่างๆ
122 จัดซื้อเครื่อง
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
คอมพิวเตอร์
กิจการพาณิชย์เป็นการ
สําหรับงาน
เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ประมวลผลแบบที่ 1 ให้บริการประชาชน
งานควบคุม
เทศพาณิชย์
ฝ่ายอํานวยการ
123 จัดซื้อเครื่องพิมพ์ เพื่อใช้ในการพิมพ์เอกสาร
Multifunction
ของทางราชการเพื่อ
ชนิดเลเซอร์หรือ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทาง
ชนิด Led ขาวดํา ราชการ
งานควบคุม
เทศพาณิชย์
ฝ่ายอํานวยการ
124 จัดซื้อชุดโปรแกรม เพื่อป้องกันข้อมูลของทาง
ระบบปฏิบัติการ ราชการในการเผยแพร่
สําหรับเครื่อง
ประชาสัมพันธ์สูญหาย
คอมพิวเตอร์และ
เครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ก
งานควบคุม
เทศพาณิชย์
ฝ่ายอํานวยการ

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
25,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

มีเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับ
งานประมวลผลแบบที่ 1
จํานวน 1 เครื่อง

-

22,000

-

-

-

มีเครื่องพิมพ์
Multifunction
ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED
ขาวดํา จํานวน 1 เครื่อง

-

9,000

-

-

-

มีชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการ
สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์
และเครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งาน
ประเภทติดตั้งมาจาก
โรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์
ถูกต้องตามกฎหมาย
จํานวน 1 ชุด

-

3,800

-

-

-

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
มีและติดตั้งผ้าม่านพร้อมราง
ชนิดดึง พร้อมอุปกรณ์
ด้านหลังเวทีประชุมสภาฯ
ขนาด 6.50x3.00 ม.

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละความ
พึงพอใจของผู้
มาใช้บริการ
ห้องประชุม
สภาฯ
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
สิ่งอํานวย
ความสะดวก
ในการ
ปฏิบัติงาน
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การ
ปฏิบัติงาน

ห้องประชุมสภาฯ
มีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
สวยงาม
มีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอ
แก่การปฏิบัติงาน
กิจการพาณิชย์

การพิมพ์เอกสาร
มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น

ร้อยละความ ทําให้การ
พึงพอใจของ ปฏิบัติงานมี
ประชาชนต่อ ประสิทธิภาพ
การ
ปฏิบัติงาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานธุรการ
ฝ่ายบริหาร
งานทั่วไป
สํานักปลัด
เทศบาล
ฝ่ายอํานวยการ
งานควบคุม
เทศพาณิชย์
สํานักปลัด
เทศบาล
งานควบคุม
เทศพาณิชย์
ฝ่ายอํานวยการ
สํานัก
ปลัดเทศบาล
งานควบคุม
เทศพาณิชย์
ฝ่ายอํานวยการ
สํานัก
ปลัดเทศบาล

แบบ ผ.02
-3/515ที่

โครงการ

125 จัดซื้อชุด
โปรแกรมจัดการ
สํานักงานที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกต้อง
ตามกฎหมาย
งานควบคุม
เทศพาณิชย์
ฝ่ายอํานวยการ
126 จัดซื้อโปรแกรม
ป้องกันไวรัสที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกต้อง
ตามกฎหมาย
งานควบคุม
เทศพาณิชย์
ฝ่ายอํานวยการ
127 จัดซื้อตู้เหล็กเก็บ
เอกสารแบบ 2
บาน
งานควบคุม
เทศพาณิชย์
ฝ่ายอํานวยการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
11,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

เพื่อให้มีชุดโปรแกรม
จัดการสํานักงานที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎหมายใช้ในการ
ปฏิบัติงานกิจการพาณิชย์
เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริการประชาชน

มีชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎหมาย จํานวน 1 ชุด

เพื่อให้มีชุดโปรแกรมไวรัส
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎหมายใช้ในการกิจการ
พาณิชย์เป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
บริการประชาชน

มีชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎหมาย จํานวน 1 ชุด

-

2,000

-

-

เพื่อใช้ในการจัดเก็บ
เอกสารต่างๆ ในการ
ให้บริการประชาชนที่มา
ติดต่อราชการ

มีตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2
บาน จํานวน 3 ตู้

-

16,500

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ ทําให้การ
พึงพอใจของ ปฏิบัติงานมี
ประชาชนต่อ ประสิทธิภาพ
การ
ปฏิบัติงาน

งานควบคุม
เทศพาณิชย์
ฝ่ายอํานวยการ
สํานัก
ปลัดเทศบาล

-

ร้อยละความ ทําให้การ
พึงพอใจของ ปฏิบัติงานมี
ประชาชนต่อ ประสิทธิภาพ
การ
ปฏิบัติงาน

งานควบคุม
เทศพาณิชย์
ฝ่ายอํานวยการ
สํานัก
ปลัดเทศบาล

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การ
ปฏิบัติงาน

งานควบคุม
เทศพาณิชย์
ฝ่ายอํานวยการ
สํานัก
ปลัดเทศบาล

ทําให้การจัดเก็บ
เอกสารมีความ
เป็นระเบียบ
เรียบร้อยมากขึ้น

แบบ ผ.02
-3/516ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

129 จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์
สําหรับงาน
ประมวลผล แบบ
ที่ 2
งานเงินเดือน
บําเหน็จบํานาญ
และสวัสดิการ
ฝ่ายการเงินและ
บัญชี

เพื่อใช้สําหรับการบันทึก มีเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับ
ข้อมูลต่างๆ และงานพิมพ์ งานประมวลผล แบบที่ 2
ต่างๆ ด้านเงินเดือน
จํานวน 2 เครื่อง
บําเหน็จบํานาญและ
สวัสดิการ รวมถึงใช้
สําหรับจัดทําข้อมูล
สารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน
ให้สามารถเชื่อมโยงเข้ากับ
ระบบของกรมสรรพากร
และระบบธนาคารได้เป็น
การเพิ่มประสิทธิภาพใน
การให้บริการ

130 จัดซื้อเครื่องพิมพ์
แบบฉีดหมึก
(Inkjet Printer)
สําหรับกระดาษ
ขนาด A3
งานเงินเดือน
บําเหน็จบํานาญ
และสวัสดิการ
ฝ่ายการเงินและ
บัญชี

เพื่อใช้ในการพิมพ์เอกสาร
ของทางราชการเป็นการ
เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ให้บริการประชาชน

มีเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
(Inkjet printer) สําหรับ
กระดาษขนาด A3 จํานวน
1 เครื่อง

2561
(บาท)
60,000

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

7,900

-

-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
สิ่งอํานวย
ความสะดวก
ในการ
ปฏิบัติงาน

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

-ทําให้การบันทึก
ข้อมูล และงาน
พิมพ์ต่างๆ ด้าน
เงินเดือนบําเหน็จ
บํานาญและ
สวัสดิการมี
ประสิทธิภาพ
-ทําให้ข้อมูล
สารสนเทศเป็น
ปัจจุบันและ
เชื่อมโยงเข้ากับ
ระบบของกรม
สรรพากรและ
ระบบ
ธนาคารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ร้อยละความ การจัดพิมพ์
พึงพอใจของ เอกสารมี
ประชาชนต่อ ประสิทธิภาพมาก
การ
ยิ่งขึ้น
ปฏิบัติงาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานเงินเดือน
บําเหน็จบํานาญ
และสวัสดิการ
ฝ่ายการเงิน
และบัญชี
สํานักการคลัง

งานเงินเดือน
บําเหน็จบํานาญ
และสวัสดิการ
ฝ่ายการเงิน
และบัญชี
สํานักการคลัง

แบบ ผ.02
-3/517ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
5,500

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การ
ปฏิบัติงาน

-มีเก้าอี้สําหรับ
ให้บริการ
ประชาชนที่มา
ติดต่อราชการงาน
การเงินและบัญชี
สํานักการคลัง
-มีเก้าอี้สําหรับ
ให้บริการ
ประชาชนที่มา
ติดต่อราชการงาน
การเงินและบัญชี
สํานักการคลัง
-การติดต่อ
ประสานงานมี
ประสิทธิภาพ

131 จัดซื้อเก้าอี้
สํานักงานแบบ
ล้อเลื่อนมีพนักพิง
ที่พักแขน
งานการเงินและ
บัญชี
132 จัดซื้อเก้าอี้
สํานักงาน
งานเงินเดือนและ
บัญชี

-เพื่อสําหรับให้บริการ
ประชาชนที่มาติดต่อ
ราชการงานการเงินและ
บัญชี สํานักการคลัง

มีเก้าอี้สํานักงานแบบ
ล้อเลื่อน มีพนักพิง ที่พัก
แขน จํานวน 1 ตัว

-เพื่อสําหรับให้บริการ
ประชาชนที่มาติดต่อ
ราชการงานการเงินและ
บัญชี สํานักการคลัง

มีเก้าอี้สํานักงาน จํานวน 4
ตัว

-

8,000

-

-

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การ
ปฏิบัติงาน

133 จัดซื้อ
โทรศัพท์ไร้สาย
งานการเงินและ
บัญชี
ฝ่ายการเงินและ
บัญชี
134 จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊กสําหรับ
งานประมวลผล
งานการเงินและ
บัญชี
ฝ่ายการเงินและ
บัญชี

-เพื่อสําหรับใช้ในการ
ติดต่อประสานงานกับ
หน่วยงานภายนอกและ
ประชาชน

มีโทรศัพท์ไร้สาย จํานวน 3
เครื่อง

-

5,970

-

-

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการ
ปฏิบัติงาน

เพื่อสําหรับใช้ในการ
บันทึกข้อมูลต่างๆ ,
จัดพิมพ์เอกสารทาง
ราชการ และเอกสาร
ทางการเงินของหน่วยงาน
และประชาชน

มีเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
สําหรับงานประมวลผล
จํานวน 1 เครื่อง

-

21,000

-

-

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการ
ปฏิบัติงาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานการเงินและ
บัญชี
ฝ่ายการเงินและ
บัญชี
สํานักการคลัง
งานการเงินและ
บัญชี
ฝ่ายการเงินและ
บัญชี
สํานักการคลัง
งานการเงินและ
บัญชี
ฝ่ายการเงินและ
บัญชี
สํานักการคลัง

มีครุภัณฑ์
งานการเงิน
คอมพิวเตอร์สําหรับ และบัญชี
ใช้ในการบันทึก
ฝ่ายการเงิน
ข้อมูลต่างๆ,จัดพิมพ์ และบัญชี
เอกสารทางราชการ สํานักการคลัง
และเอกสารทางการ
เงินของหน่วยงานและ
ประชาชน

แบบ ผ.02
-3/518ที่

โครงการ

135 จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์
สําหรับงาน
ประมวลผล แบบ
ที่ 2
งานการเงินและ
บัญชี
ฝ่ายการเงินและ
บัญชี
136 จัดซื้อเครื่องพิมพ์
Multifunction
แบบฉีดหมึก
(Inkjet)
งานการเงินและ
บัญชี
ฝ่ายการเงินและ
บัญชี
137 จัดซื้ออุปกรณ์
กระจายสัญญาณ
(L2 Switch)
ขนาด 16 ช่อง
งานแผนที่ภาษี
และทะเบียน
ทรัพย์สิน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
30,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

เพื่อสําหรับใช้ในการ
บันทึกข้อมูลต่างๆ ,
จัดพิมพ์เอกสารทาง
ราชการ และเอกสาร
ทางการเงินของหน่วยงาน
และประชาชน

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 2
จํานวน 1 ชุด

เพื่อใช้ในการพิมพ์เอกสาร
ของทางราชการ

เครื่องพิมพ์Multifunction
แบบฉีดหมึก(Inkjet) จํานวน
1 เครื่อง

-

7,900

-

-

-

เพื่อใช้ในการกระจาย
สัญญาณระบบเครือข่าย
และระบบอินเตอร์เน็ต
เพื่อให้บริการประชาชนใน
การสืบค้นข้อมูล

จัดซื้ออุปกรณ์กระจาย
สัญญาณ (L2 Switch)
ขนาด 16 ช่อง จํานวน 4
เครื่อง

-

-

11,200

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการ
ปฏิบัติงาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

มีครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์
สําหรับใช้ในการ
บันทึกข้อมูลต่างๆ
,จัดพิมพ์เอกสาร
ทางราชการ และ
เอกสารทางการ
เงินของหน่วยงาน
และประชาชน
ร้อยละความ ทําให้การพิมพ์
พึงพอใจของ เอกสารมี
ประชาชน
ประสิทธิภาพ
ต่อการ
ปฏิบัติงาน

งานการเงิน
และบัญชี
ฝ่ายการเงิน
และบัญชี
สํานักการคลัง

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการ
ปฏิบัติงาน

งานแผนที่ภาษี
ฝ่ายแผนที่ภาษี
และทะเบียน
ทรัพย์สิน
สํานักการคลัง

-การกระจาย
สัญญาณมี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น
-การรับส่งข้อมูล
ระหว่างงานแผนที่
ภาษี และหน่วยงาน
ต่างๆ มี
ประสิทธิภาพ

งานการเงิน
และบัญชี
ฝ่ายการเงิน
และบัญชี
สํานักการคลัง

แบบ ผ.02
-3/519ที่

โครงการ

138 จัดซื้อชั้นเก็บ
เอกสารเหล็ก
ขนาด 2 ชั้น
งานวิจัย
ประเมินผลและ
ข้อมูลสารสนเทศ

วัตถุประสงค์

เพื่อใช้ในการจัดเก็บ
เอกสารโครงการต่างๆ
และแฟ้มเอกสารข้อมูล
ตัวชี้วัด LPA เป็นการ
อํานวยความสะดวกใน
การให้บริการข้อมูล
ข่าวสาร
139 จัดซื้อเครื่อง
เพื่อให้การบริการงานด้าน
คอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีสารสนเทศของ
สําหรับงาน
เทศบาลนครเชียงใหม่
ประมวลผลแบบที่ เป็นไปอย่างมี
1
ประสิทธิภาพมากขึ้น
งานวิจัย
ประเมินผลและ
ข้อมูลสารสนเทศ
140 จัดซื้อเครื่องพิมพ์ เพื่อใช้ในการพิมพ์เอกสาร
ชนิดเลเซอร์/ชนิด ของทางราชการในการ
LED สี แบบ
บริการเผยแพร่
Network
ประชาสัมพันธ์ให้กับ
งานวิจัย
ประชาชน
ประเมินผลและ
ข้อมูลสารสนเทศ
141 จัดซื้อเครื่อง
เพื่อใช้ในการสํารองไฟฟ้า
สํารองไฟฟ้า
เครื่องคอมพิวเตอร์
800VA
ฝ่ายแผนงานและ
งบประมาณ

2561
(บาท)
3,000

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

มีเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 2
จํานวน 1 เครื่อง

30,000

-

-

-

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการ
ปฏิบัติงาน

มีเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/
ชนิด LED สี แบบ Network
จํานวน 2 เครื่อง

24,000

-

-

-

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการ
ปฏิบัติงาน

มีเครื่องสํารองไฟฟ้า
800 VA จํานวน 13 เครื่อง

16,800
(6 เครื่อง)

15,000
(6 เครื่อง)

2,500
(1 เครื่อง)

-

-

ร้อยละความ ข้อมูลได้รับการ
พึงพอใจของ ป้องกันกรณีเกิด
ประชาชน
ไฟฟ้าขัดข้อง
ต่อการ
ปฏิบัติงาน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
มีชั้นเก็บเอกสารเหล็กขนาด
2 ชั้น ชั้นละ 10 ช่อง แบบมี
ล้อเลื่อน จํานวน 1 อัน

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการ
ปฏิบัติงาน

เอกสารโครงการ
ต่างๆ และแฟ้ม
เอกสารข้อมูล
ตัวชี้วัด LPA
ได้รับการจัดเก็บ
อย่างเป็นระเบียบ
เรียบร้อย
การให้บริการงาน
ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของ
เทศบาลนคร
เชียงใหม่เป็นไป
อย่างมี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น
การจัดพิมพ์
เอกสารมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานวิจัย
ประเมินผลฯ
ฝ่ายแผนงานฯ
กองวิชาการฯ

งานวิจัย
ประเมินผลฯ
ฝ่ายแผนงานฯ
กองวิชาการฯ

งานวิจัย
ประเมินผลฯ
ฝ่ายแผนงานฯ
กองวิชาการฯ

ฝ่ายแผนงานและ
งบประมาณ
กองวิชาการและ
แผนงาน

แบบ ผ.02
-3/520ที่

โครงการ

142 จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์
สําหรับงาน
ประมวลผล แบบ
ที่ 1
งานจัดทํา
งบประมาณ
ฝ่ายแผนงานและ
งบประมาณ
143 จัดซื้อเครื่องพิมพ์
ชนิดเลเซอร์/ชนิด
LED สี แบบ
Network
งานจัดทํา
งบประมาณ
ฝ่ายแผนงานและ
งบประมาณ
144 จัดซื้อเก้าอี้
สํานักงาน
ฝ่ายแผนงานและ
งบประมาณ
กองวิขาการและ
แผนงาน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใช้ในการจัดทํา
มีเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับ
เอกสารงบประมาณ
งานประมวลผล แบบที่ 1
รายจ่ายประจําปีของ
จํานวน 1 เครื่อง
เทศบาลนครเชียงใหม่และ
เอกสารเผยแพร่สรุปการ
ใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายของเทศบาลฯ ให้
ประชาชนได้รับทราบ
เพื่อใช้ในการพิมพ์เอกสาร มีเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/
งบประมาณรายจ่าย
ชนิด LED สี แบบ Network
ประจําปีของเทศบาลนคร จํานวน 1 เครื่อง
เชียงใหม่ในการเผยแพร่ให้
ประชาชนได้รับทราบ

เพื่อสําหรับให้บริการ
ประชาชนที่มาติดต่อ
ราชการ

มีเก้าอี้สํานักงานแบบมีพนัก
พิง มีที่พักแขนและล้อเลื่อน
ปรับสูง-ต่ําได้ จํานวน 3 ตัว

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
22,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

12,000

-

-

-

-

9,000

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการ
ปฏิบัติงาน

การจัดทําเอกสาร
งบประมาณ
รายจ่ายประจําปี
ของเทศบาลนคร
เชียงใหม่มี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น

งานจัดทํา
งบประมาณ
ฝ่ายแผนงานฯ
กองวิชาการฯ

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการ
ปฏิบัติงาน

การจัดพิมพ์
เอกสาร
งบประมาณฯ มี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น

งานจัดทํา
งบประมาณ
ฝ่ายแผนงานฯ
กองวิชาการฯ

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการ
ปฏิบัติงาน

การปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่มี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น

ฝ่ายแผนงานและ
งบประมาณ
กองวิชาการฯ

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.02
-3/521ที่

โครงการ

145 จัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ
เพื่อใช้ในห้อง
ระบบแม่ข่าย
คอมพิวเตอร์
ฝ่ายแผนงานและ
งบประมาณ
กองวิชาการและ
แผนงาน
146 จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์
สําหรับงาน
ประมวลผลแบบที่
1
ฝ่ายบริการและ
เผยแพร่วิชาการ
147 จัดซื้ออากาศยาน
ที่ควบคุมการบิน
จากภายนอก
(โดรน)
ฝ่ายบริการและ
เผยแพร่วิชาการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

-เพื่อให้การทํางานของ
ระบบอุปกรณ์รักษาความ
ปลอดภัยจัดเก็บ/บันทึก
จราจรคอมพิวเตอร์
ทํางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

มีเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่
น้อยกว่า 14,300
บีทียู แบบแยกส่วน ชนิดติด
ผนัง (มีระบบฟอกอากาศ
แบบ Inverterจํานวน 2
เครื่อง

เพื่อใช้ในการจัดพิมพ์
เอกสารและบันทึกข้อมูล
ต่างๆ

มีเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับ
งานประมวลผลแบบที่ 1
จํานวน 1 เครื่อง

เพื่อใช้บันทึกภาพมุมสูงใน มีอากาศยานที่ควบคุมการ
การจัดกิจกรรมต่างๆ ของ บินจากภายนอก (โดรน)
หน่วยงานเทศบาลนคร
จํานวน 1 ตัว
เชียงใหม่เป็นการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนได้รับทราบ

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
62,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

22,000

-

-

-

-

50,000

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการ
ปฏิบัติงาน

เครื่อง
คอมพิวเตอร์
ระบบแม่ข่ายและ
อุปกรณ์ต่างๆ
ทํางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ยาวนาน

ฝ่ายแผนงานและ
งบประมาณ
กองวิชาการฯ

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการ
ปฏิบัติงาน

การจัดพิมพ์
ฝ่ายบริการและ
เอกสารและ
เผยแพร่วิชาการ
บันทึกข้อมูลต่างๆ กองวิชาการฯ
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการ
ปฏิบัติงาน

หน่วยงานสามารถ
บันทึกภาพการจัด
กิจกรรมต่างๆ
จากมุมสูงได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
และเป็นการสร้าง
ภาพลักษณ์ของ
หน่วยงานให้มี
ความทันสมัย

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ฝ่ายบริการและ
เผยแพร่วิชาการ
กองวิชาการ
และแผนงาน

แบบ ผ.02
-3/522ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
19,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

148 จัดซื้อกล้องวิดีโอ
ระบบดิจิตอล
ฝ่ายบริการและ
เผยแพร่วิชาการ

เพื่อใช้ในการบันทึกภาพ
เคลื่อนไหวในการจัด
กิจกรรมต่างๆ เป็นการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนได้รับทราบ

มีกล้องวิดีโอระบบดิจิตอล
จํานวน 1 ตัว

149 จัดซื้อกล้องถ่าย
ภาพนิ่งระบบ
ดิจิตอล
ฝ่ายบริการและ
เผยแพร่วิชาการ

เพื่อใช้ในการบันทึกภาพ
กิจกรรมต่างๆ เป็นการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนได้รับทราบ

มีกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบ
ดิจิตอล จํานวน 1 ตัว

-

45,000

-

-

-

150 จัดซื้อ
คอมพิวเตอร์
สําหรับงาน
ประมวลผล
ฝ่ายบริการและ
เผยแพร่วิชาการ
151 จัดซื้อโซฟา
รับแขก
ฝ่ายบริการและ
เผยแพร่วิชาการ

เพื่อใช้ในการผลิตสื่อ
ประชาสัมพันธ์ ตลอดจน
ออกแบบสิ่งพิมพ์ต่างๆ
เผยแพร่ให้แก่ประชาชน
ได้รับทราบ

มีคอมพิวเตอร์สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 1
เครื่อง

-

50,200

-

-

เพื่อใช้ในการบริการ
ประชาชนที่มาติดต่อ
ประสานงานกับทาง
ราชการ

มีโซฟารับแขก จํานวน 1 ชุด

-

-

-

20,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการ
ปฏิบัติงาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

หน่วยงานสามารถ
บันทึกภาพ
เคลื่อนไหวในการ
จัดกิจกรรมต่างๆ
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ร้อยละความ หน่วยงานสามารถ
พึงพอใจของ บันทึกภาพในการ
ประชาชน
จัดกิจกรรมต่างๆ
ต่อการ
ได้อย่างมี
ปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพ

ฝ่ายบริการและ
เผยแพร่วิชาการ
กองวิชาการ
และแผนงาน

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการ
ปฏิบัติงาน

การออกแบบและ
ผลิตสื่อ
ประชาสัมพันธ์
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ฝ่ายบริการและ
เผยแพร่วิชาการ
กองวิชาการ
และแผนงาน

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการได้รับ
บริการ

ประชาชนมีสิ่ง
อํานวยความ
สะดวกต่อการมา
ติดต่อราชการ

ฝ่ายบริการและ
เผยแพร่วิชาการ
กองวิชาการและ
แผนงาน

ฝ่ายบริการและ
เผยแพร่วิชาการ
กองวิชาการ
และแผนงาน

แบบ ผ.02
-3/523ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-

-

-

50,000

-

2564
(บาท)
500,000

2565
(บาท)
-

152 จัดทําป้ายไฟวิ่ง
ฝ่ายบริการและ
เผยแพร่วิชาการ

เพื่อใช้ในการ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ต่างๆ ให้ประชาชนได้รับ
ทราบข้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการ

มีป้ายไฟวิ่ง จํานวน 1 ชุด

153 ปรับปรุงห้อง
ทํางานของฝ่าย
บริการและ
เผยแพร่วิชาการ

เพื่อเป็นการอํานวยความ
สะดวกแก่ผู้มาติดต่อ
ประสานงานกับทาง
ราชการ

ติดตั้งบานประตูอลูมิเนียม
พร้อมช่องและกระจกติดตาย
พื้นที่ประมาณ 17 ตร.ม.
(ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)

154 จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์
สําหรับงาน
ประมวลผล
แบบที่ 1
กลุ่มงานนิติการ

เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานใน มีเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับ
ด้านงานพิมพ์ รวบรวม
งานประมวลผล
สถิติ บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับ แบบที่ 1 จํานวน 1 เครื่อง
งานนิติกรรมสัญญาฯ

-

-

22,000

-

-

155 จัดซื้อตู้เหล็ก
แบบ 2 บาน
กลุ่มงานนิติการ

เพื่อใช้ในการจัดเก็บ
เอกสารด้านกฎหมายใน
การให้บริการประชาชน
ที่มาติดต่อข้อมูลข่าวสาร

-

-

19,500

-

-

มีตู้เหล็กแบบ 2 บาน
จํานวน 3 ตู้

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการ
เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสาร
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อสถานที่
ราชการ
ได้รับการ
ปรับปรุง
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการ
ปฏิบัติงาน

การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารให้
ประชาชนอย่าง
ทั่วถึง

ฝ่ายบริการและ
เผยแพร่วิชาการ
กองวิชาการและ
แผนงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน
มีความเป็น
ระเบียบและ
อํานวยความ
สะดวกแก่
ประชาชน

ฝ่ายบริการและ
เผยแพร่วิชาการ
กองวิชาการและ
แผนงาน

การปฏิบัติงานใน
ด้านงานพิมพ์
บันทึกข้อมูล
เกี่ยวกับงาน
นิติกรรมสัญญาฯ
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
ร้อยละความ การจัดเก็บ
พึงพอใจของ เอกสาร วัสดุ
ประชาชน
อุปกรณ์
ต่อการ
มีความเป็น
ปฏิบัติงาน ระเบียบเรียบร้อย
และเพียงพอต่อ
ปริมาณเอกสาร

กลุ่มงานนิติการ
กองวิชาการ
และแผนงาน

กลุ่มงานนิติการ
กองวิชาการ
และแผนงาน

แบบ ผ.02
-3/524ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
130,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

-

156 ก่อสร้างโรง
จอดรถภายใน
สํานักงานแขวง
นครพิงค์

เพื่ออํานวยความสะดวก ก่อสร้างโรงจอดรถขนาด
ให้กับประชาชนผู้มาติดต่อ กว้าง 6 ม. ยาว 14 ม. มี
ราชการ
พื้นทีใ่ ช้สอยไม่น้อยกว่า
84 ตร.ม.

157 ปรับปรุงและ
ต่อเติมอาคาร
สํานักงานแขวง
นครพิงค์

-เพื่อปรับปรุงอาคาร
สํานักงานแขวงนครพิงค์
ให้มีความมั่นคง แข็งแรง
และปลอดภัย
-เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการ
ให้บริการและอํานวย
ความสะดวกแก่ประชาชน
ผู้มาติดต่อราชการ

-ปรับปรุงห้องทํางาน
สวัสดิการและสังคม ขนาด
4.00x3.50 ม.
-ต่อเติมโครงหลังคาอาคาร
สํานักงานแขวงนครพิงค์
ขนาด 10.00x24.00 ม.
-ต่อเติมห้องทํางาน
สุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม
ขนาด 5.50x4.00 ม. และ
ระเบียงห้องขนาดกว้าง
1.50x4.00 ม.

-

500,000

-

-

158 ปรับปรุงอาคาร
ชั้นเดียวหลังหอ
ส่งน้ําเป็นอาคาร
โรงเก็บของวัสดุ
อุปกรณ์และ
เครื่องจักร
สํานักงาน
แขวงนครพิงค์

-เพื่อให้มีอาคาร
โรงเก็บของวัสดุอุปกรณ์
และเครื่องจักรที่เป็น
สัดส่วน และมีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
-เพื่อให้เกิดความพร้อมใน
การปฏิบัติงาน

ปรับปรุงอาคารชั้นเดียวหลัง
หอส่งน้ําเป็นอาคารโรงเก็บ
ของวัสดุอุปกรณ์และ
เครื่องจักร สํานักงาน
แขวงนครพิงค์ ขนาด
7.00x17.50 ม. พื้นที่ใช้
สอย 122.50 ตร.ม.

-

450,000

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนผู้
มาติดต่อ
ราชการ
-ร้อยละของ
อาคารสถานที่
ได้รับการ
ดูแลรักษา
ให้มีสภาพใช้
งานได้อย่างดี
-ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนผู้
มารับบริการ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนได้รับ
งานธุรการ
ความสะดวกใน
แขวงนครพิงค์
การมาติดต่อ
ราชการ ณ
แขวงนครพิงค์
-สํานักงานแขวง งานธุรการ
นครพิงค์มีอาคาร แขวงนครพิงค์
สถานที่ที่ได้
มาตรฐานพร้อม
อํานวยความ
สะดวกให้แก่
ประชาชนที่มา
ติดต่อราชการ
-ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การมาติดต่อ
ราชการ ณ
แขวงนครพิงค์
ร้อยละของ -มีอาคารโรงเก็บ ของ งานธุรการ
อาคาร
วัสดุอุปกรณ์และ แขวงนครพิงค์
สถานที่และ เครื่องจักรที่เป็น
สิ่งอํานวย
สัดส่วน และมีความ
ความสะดวก เป็นระเบียบเรียบร้อย
มีความ
-การปฏิบัติงาน
เพียงพอ
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

แบบ ผ.02
-3/525ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

159 ปรับปรุงห้องเก็บ
เอกสารสํานักงาน
แขวงเม็งราย

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
350,000

ปรับปรุงหลังคาสํานักงาน
แขวงเม็งราย ขนาดพื้นที่
ประมาณ 785 ตร.ม.

-

400,000

-

-

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนผู้
มารับบริการ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนผู้
มารับบริการ

มีห้องเก็บพัสดุ
ทรัพย์สิน และ
เอกสารต่างๆ ให้
เป็นสัดส่วน และมี
ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย
ประชาชนทีม่ า
ติดต่อหรือขอรับ
บริการ ณ สํานัก
งานแขวงกาวิละ
เกิดความประทับใจ
ประชาชนที่มา
ติดต่อขอรับ
บริการงานบัตร
ประจําตัว
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การมาติดต่อ
ขอรับบริการ ณ
แขวงศรีวิชัย

เพื่อใช้เป็นสถานที่เก็บ
เอกสารงานทะเบียน งาน
ธุรการ งานคลังอย่างเป็น
ระเบียบเรียบร้อยและ
สะดวกในการค้นหา
เอกสาร
160 ปรับปรุงหลังคา
เพื่อปรับปรุงหลังคา
สํานักงานแขวง
สํานักงานแขวงเม็งราย
เม็งราย
ที่ชํารุดเสียหายให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและพร้อมที่จะ
ให้บริการประชาชน
161 ก่อสร้าง
เพื่ออํานวยความสะดวก
เคาน์เตอร์
ให้กับประชาชนในการ
สําหรับให้บริการ ติดต่อขอรับบริการงาน
งานบัตรประจําตัว บัตรประจําตัวประชาชน
ประชาชน

ปรับปรุงพื้นที่บริเวณ
ด้านหลังงานทะเบียนให้เป็น
ห้องเก็บเอกสาร

ก่อสร้างเคาน์เตอร์ ขนาด
กว้าง 0.70 ม. ยาว 4.20
ม. สูง 0.80 ม.

-

-

-

70,000

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนผู้
มารับบริการ

162 ก่อสร้างโรงจอด
รถสํานักงาน
แขวงศรีวิชัย

ก่อสร้างโรงจอดรถขนาด
กว้างประมาณ 6 ม. ยาว
ประมาณ 30 ม. พื้นที่ใช้
สอยไม่น้อยกว่า 180 ตร.ม.
หลังคามุงด้วยเมทัลชีท
จํานวน 1 หลัง

-

450,000

-

-

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนผู้
มารับบริการ

เพื่อให้มีสถานที่จอดรถ
สําหรับประชาชนผู้มา
ติดต่อราชการและ
เจ้าหน้าที่

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานทะเบียน
แขวงเม็งราย

งานธุรการ
แขวงเม็งราย

งานทะเบียน
แขวงเม็งราย

งานธุรการ
แขวงศรีวิชัย

แบบ ผ.02
-3/526ที่

โครงการ

163 จ้างเหมาเอกชน
ทําความสะอาด
สํานักงานแขวง
นครพิงค์

164 จ้างเหมาเอกชน
ทําความสะอาด
สํานักงานแขวง
กาวิละ

165 จ้างเหมาเอกชน
ทําความสะอาด
สํานักงานแขวง
เม็งราย

วัตถุประสงค์
เพื่อจ้างเหมาทําความ
สะอาดพื้นที่ภายในและ
บริเวณโดยรอบสํานักงาน
แขวงนครพิงค์ให้เป็น
ระเบียบ เรียบร้อย เหมาะ
สําหรับเป็นสถานที่ในการ
ปฏิบัติงานและการ
ให้บริการประชาชน
เพื่อจ้างเหมาทําความ
สะอาดพื้นที่ภายในและ
บริเวณโดยรอบสํานักงาน
แขวงกาวิละให้เป็น
ระเบียบ เรียบร้อย เหมาะ
สําหรับเป็นสถานที่ในการ
ปฏิบัติงานและการ
ให้บริการประชาชน
เพื่อจ้างเหมาทําความ
สะอาดพื้นที่ภายในและ
บริเวณโดยรอบสํานักงาน
แขวงเม็งรายให้เป็น
ระเบียบ เรียบร้อย เหมาะ
สําหรับเป็นสถานที่ในการ
ปฏิบัติงานและการ
ให้บริการประชาชน

2561
(บาท)
180,000

2562
(บาท)
180,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
180,000

จ้างเหมาพนักงานทําความ
สะอาด จํานวน 1 คน

180,000

180,000

180,000

180,000

180,000

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนผู้
มารับบริการ

จ้างเหมาพนักงานทําความ
สะอาด จํานวน 1 คน

180,000

180,000

180,000

180,000

180,000

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนผู้
มารับบริการ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จ้างเหมาพนักงานทําความ
สะอาด จํานวน 1 คน

2564
(บาท)
180,000

2565
(บาท)
180,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนผู้
มารับบริการ

-สํานักงานแขวงมี
ความสะอาดเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
-ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
ที่มาติดต่อขอรับ
บริการ ณ สํานัก
งานแขวงนครพิงค์
-สํานักงานแขวงมี
ความสะอาดเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
-ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
ที่มาติดต่อขอรับ
บริการ ณ สํานัก
งานแขวงกาวิละ
-สํานักงานแขวงมี
ความสะอาดเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
-ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
ที่มาติดต่อขอรับ
บริการ ณ สํานัก
งานแขวงเม็งราย

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานธุรการ
แขวงนครพิงค์

งานธุรการ
แขวงกาวิละ

งานธุรการ
แขวงเม็งราย

แบบ ผ.02
-3/527ที่

โครงการ

166 จ้างเหมาเอกชน
ทําความสะอาด
สํานักงานแขวง
ศรีวิชัย

167 จัดซื้อครุภัณฑ์
สําหรับใช้ในห้อง
ประชุมสํานักงาน
แขวงศรีวิชัย

วัตถุประสงค์
เพื่อจ้างเหมาทําความ
สะอาดพื้นที่ภายในและ
บริเวณโดยรอบสํานักงาน
แขวงศรีวิชัยให้เป็น
ระเบียบ เรียบร้อย เหมาะ
สําหรับเป็นสถานที่ในการ
ปฏิบัติงานและการ
ให้บริการประชาชน
-เพื่อปรับปรุงห้องประชุม
สํานักงานแขวงศรีวิชัยให้
ได้มาตรฐาน
-เพื่อให้การจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จ้างเหมาพนักงานทําความ
สะอาด จํานวน 1 คน

- มีเครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกส่วน ชนิดแขวนขนาด
36,000 บีทียู จํานวน 4
เครื่อง ๆ ละ 47,000 บาท
-มีโต๊ะประชุม ขนาด 180x
60x75 ซม. จํานวน 20 ตัว
ตัวละ 4,000 บาท
-มีเก้าอี้โครงเหล็ก (ชุบ
โครเมี่ยม) จํานวน 60 ตัวๆ
ละ 550 บาท
-มีเครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ ระดับ XGA
ขนาด 3,500 ANSI
Lumens จํานวน 1 เครื่อง
-มีเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์
จํานวน 1 ชุด

2561
(บาท)
180,000

2562
(บาท)
180,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
180,000

188,000

-

-

-

-

80,000

-

-

-

-

33,000

-

-

-

-

30,300

-

-

-

-

20,000

-

-

-

-

2564
(บาท)
180,000

2565
(บาท)
180,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนผู้
มารับบริการ

-สํานักงานแขวงมี
ความสะอาดเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
-ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
ที่มาติดต่อขอรับ
บริการ ณ สํานัก
งานแขวงศรีวิชัย
-มีห้องประชุมที่ได้
มาตรฐาน
-การจัดกิจกรรม
ต่างๆ เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ
-ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
เข้าร่วมกิจกรรม
ของแขวงศรีวิชัย

-ร้อยละของ
อาคารสถานที่
และสิ่งอํานวย
ความสะดวกมี
ความเพียงพอ
-ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ที่มาร่วม
กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานธุรการ
แขวงศรีวิชัย

งานธุรการ
แขวงศรีวิชัย

แบบ ผ.02
-3/528ที่

โครงการ

168 จัดซื้อครุภัณฑ์
สําหรับใช้ในห้อง
ประชุมสํานักงาน
แขวงนครพิงค์

169 จัดซื้อเครื่องเสียง
ห้องประชุม

170 จัดซื้อชุดระบบ
เสียงสําหรับใช้ใน
ห้องประชุม
สํานักงานและ
งานพิธีต่างๆ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

-เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์
สําหรับใช้ในห้องประชุม
สํานักงานแขวงศรีวิชัย
-เพื่อให้การจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

-มีโต๊ะประชุม ขนาด 180x
60x75 ซม. จํานวน 20 ตัว
ตัวละ 4,000 บาท
- มีเก้าอี้โครงเหล็ก (ชุบ
โครเมี่ยม) จํานวน 60 ตัวๆ
ละ 550 บาท
-มีเครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ ระดับ SVGA
ขนาด 3,000 ANSI
Lumens จํานวน 1 เครื่อง
เพื่อใช้ในในการจัดประชุม มีเครื่องเสียงห้องประชุม
และจัดกิจกรรมต่างๆ ให้ จํานวน 1 ชุด
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ -เครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้า
พร้อมควบคุมไมค์ชุดประชุม
จํานวน 1 เครื่อง
-ไมค์ประชุมสําหรับประธาน
จํานวน 1 ชุด
-ไมค์ประชุมสําหรับผู้เข้าร่วม
ประชุม จํานวน 1 ชุด
-อุปกรณ์เชื่อมต่อสายลําโพง
เพื่อใช้ในในการจัดประชุม มีชุดระบบเสียงห้องประชุม
และจัดกิจกรรมต่างๆ ให้ สํานักงาน จํานวน 1 ชุด
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย
-ตู้ลําโพง
-แอมป์ขยาย ไม่น้อยกว่า
240 วัตต์
-ชุดไมค์ลอย
-ตู้แร็คใส่เครื่องเสียง

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
80,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-

33,000

-

-

-

13,300

-

-

100,000

-

-

-

-

-

-

70,000

-

-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)
-ร้อยละของ
อาคารสถานที่
และสิ่งอํานวย
ความสะดวกมี
ความเพียงพอ
-ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนที่
มาร่วม
กิจกรรม
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนที่
มาร่วม
กิจกรรม

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

-มีห้องประชุมที่ได้
มาตรฐาน
-การจัดกิจกรรม
ต่างๆ เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ
-ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
เข้าร่วมกิจกรรม
ของแขวง
นครพิงค์
-การจัดประชุม
และการจัด
กิจกรรมต่างๆ
ของสํานักงาน
แขวงเม็งราย
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
-ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
เข้าร่วมกิจกรรม
ของแขวงเม็งราย
ร้อยละความ -การจัดประชุม
พึงพอใจของ และการจัด
ประชาชนที่ กิจกรรมต่างๆ
มาร่วม
ของสํานักงาน
กิจกรรม
แขวงเม็งราย
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
-ประชาชนมีความ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานธุรการ
แขวงนครพิงค์

งานธุรการ
แขวงเม็งราย

งานธุรการ
แขวงเม็งราย

แบบ ผ.02
-3/529ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

-อุปกรณ์เชื่อมต่อสายลําโพง
171 จัดซื้อชุดอุปกรณ์
ระบบคอมพิวเตอร์
และระบบสื่อสาร
ข้อมูลเพื่อบริการ
ประชาชนด้าน
งานทะเบียนและ
งานบัตรประจําตัว
ประชาชน

172 จัดซื้อระบบบัตร
คิวอัตโนมัติ
แขวงเม็งราย

เพื่อจัดซื้อชุดอุปกรณ์
ระบบคอมพิวเตอร์และ
ระบบสื่อสารข้อมูลสําหรับ
ใช้ในการให้บริการงาน
ทะเบียนและงานบัตร
ประจําตัวประชาชนแบบ
One stop services ซึ่ง
จะเป็นการอํานวยความ
สะดวกให้แก่ประชาชนใน
เขตพื้นที่แขวงเม็งรายและ
ประชาชนทั่วไป

มีชุดอุปกรณ์ระบบ
คอมพิวเตอร์และ
ระบบสื่อสารข้อมูลเพื่อ
บริการประชาชนด้านงาน
ทะเบียนและงานบัตร
ประจําตัวประชาชน จํานวน
1 ชุด ประกอบด้วย
1. ระบบอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์
HARDWARE
2. ติดตั้งพร้อมทดสอบการ
ทํางานระบบคําสั่งควบคุม
การทํางาน SOFTWARE
3. ติดตั้งและทดสอบการ
ทํางานระบบคอมพิวเตอร์
HARDWARE/คําสั่งควบคุม
การทํางาน SOFTWARE
ระบบทะเบียนฯ
เพื่ออํานวยความสะดวก มีชุดอุปกรณ์ระบบคิว
ให้แก่ประชาชนที่มาติดต่อ อัตโนมัติ จํานวน 1 ชุด
ราชการภายในสํานักงาน
แขวงให้เกิดความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
ตามลําดับก่อน-หลัง

-

1,000,000

-

-

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ผู้รับบริการ
งานทะเบียน
และงานบัตร
ประจําตัว
ประชาชน

250,000

-

-

-

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ผู้รับบริการ
งานทะเบียน
และงานบัตร
ประจําตัว
ประชาชน

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พึงพอใจในการ
เข้าร่วมกิจกรรม
ของแขวงเม็งราย
ประชาชนในเขต งานทะเบียน
พื้นที่แขวงเม็งราย แขวงเม็งราย
และประชาชน
ทั่วไปได้รับความ
สะดวกและ
รวดเร็วมากขึ้น

ประชาชนที่มา
งานทะเบียน
ติดต่อขอรับ
แขวงเม็งราย
บริการได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว
และมีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
ตามลําดับก่อนหลัง

แบบ ผ.02
-3/530ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
มีระบบคิวอัตโนมัติ พร้อมสื่อ
มัลติมีเดียโฆษณา(แบบจอ
สัมผัส Touch Screen)
จํานวน 1 ชุด

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
350,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ผู้รับบริการ
งานทะเบียน
และงานบัตร
ประจําตัว
ประชาชน

ประชาชนที่มา
ติดต่อขอรับ
บริการได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว
และมีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
ตามลําดับก่อนหลัง
-การให้บริการ
ประชาชนเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ
-ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การมาติดต่อหรือ
ขอรับบริการ ณ
แขวงนครพิงค์
-ลดปัญหาการขาด
แคลนน้ําอุปโภค
บริโภคภายใน
สํานักงานแขวง
นครพิงค์
-ประชาชนที่มาใช้
บริการได้รับความ
สะดวก

173 จัดซื้อระบบคิว
อัตโนมัติ
แขวงศรีวิชัย

เพื่ออํานวยความสะดวก
ให้แก่ประชาชนที่มาติดต่อ
งานทะเบียนราษฎรให้เกิด
ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยตามลําดับ
ก่อน-หลัง

174 จัดซื้อหม้อ
แปลงไฟฟ้า
พร้อมติดตั้ง

เพื่อเพิ่มกระแสไฟฟ้า
มีการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า
สํานักงานแขวงนครพิงค์ ขนาด 250 KVA
ให้มีกําลังไฟที่เหมาะสม
(เดิม 100 KVA)
กับการปฏิบัติงานและการ
อํานวยความสะดวกใน
การให้บริการประชาชน

500,000

-

-

-

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนผู้
มารับบริการ

175 ปรับปรุงระบบน้ํา
อุปโภคบริโภค
สํานักงานแขวง
นครพิงค์

เพื่อป้องกันและ แก้ไข
ปัญหาการขาดแคลนน้ํา
อุปโภค บริโภคภายใน
สํานักงานแขวงนครพิงค์

74,000

-

-

-

-

10,000

-

-

-

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนผู้
มารับบริการ

-มีถังเก็บน้ําแบบไฟเบอร์
กลาส์ขนาดความจุ 3,000
ลิตร จํานวน 2 ใบ
-มีเครื่องสูบน้ํา (ปั๊มน้ํา)
ขนาด 300 วัตต์ จํานวน 1
เครื่อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานทะเบียน
แขวงศรีวิชัย

งานธุรการ
แขวงนครพิงค์

งานธุรการ
แขวงนครพิงค์

แบบ ผ.02
-3/531ที่

โครงการ

176 ปรับปรุงระบบน้ํา
อุปโภคบริโภค
สํานักงานแขวง
กาวิละ

วัตถุประสงค์
เพื่อป้องกันและ แก้ไข
ปัญหาการขาดแคลนน้ํา
อุปโภค บริโภคภายใน
สํานักงานแขวง
กาวิละ

177 จัดซื้อถังน้ําแบบ
ไฟเบอร์กลาส

เพื่อใช้สําหรับเก็บน้ําใช้
ภายในสํานักงานแขวง
เม็งราย

178 ปรับปรุงภูมิทัศน์
สํานักงานแขวง
กาวิละ

เพื่อ ใช้ในการจัดสวน
น้ําตกภายในสํานักงาน
แขวงกาวิละ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
-มีปั๊มน้ําหอยโข่ง ขนาด
แรงม้าไม่น้อยกว่า 1.5
แรงม้า จํานวน 1 เครื่อง
-มีถังเก็บน้ํา (แท้งน้ํา
สแตนเลส) ขนาด 2,500
ลิตร จํานวน 2 ใบ
-มีเครื่องสูบน้ํา (ปั๊มน้ํา)
ขนาด 300 วัตต์ จํานวน 1
เครื่อง
มีถังน้ําแบบไฟเบอร์กลาส
ขนาดความจุ 2,500 ลิตร
จํานวน 2 ใบ ๆ ละ
10,900 บาท

มีเครื่องสูบน้ํา (ปั๊มน้ํา) ขนาด
130 วัตต์ จํานวน 1 เครื่อง
สําหรับจัดสวนน้ําตก

2561
(บาท)
8,500

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-

40,000

-

-

-

-

10,000

-

-

-

21,800

-

-

-

-

4,500

-

-

-

-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนผู้
มารับบริการ

-ลดปัญหาการขาด งานธุรการ
แคลนน้ําอุปโภค แขวงกาวิละ
บริโภคภายใน
สํานักงานแขวง
กาวิละ
-ประชาชนที่มาใช้
บริการได้รับความ
สะดวก

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนผู้
มารับบริการ

งานธุรการ
แขวงเม็งราย

-ลดปัญหาการขาด
แคลนน้ําอุปโภค
บริโภคภายใน
สํานักงาน
แขวงเม็งราย
-ประชาชนที่มาใช้
บริการได้รับความ
สะดวก
ร้อยละความ สํานักงานแขวงกา
พึงพอใจของ วิละมีความสวยงาม
ประชาชนผู้ และเกิดความ
มารับบริการ ประทับใจต่อ
ประชาชนผู้มา
ติดต่อราชการ

งานธุรการ
แขวงกาวิละ

แบบ ผ.02
-3/532ที่

โครงการ

179 จัดซื้อโต๊ะประชุม
สํานักงานแขวง
เม็งราย

วัตถุประสงค์
-เพื่อจัดซื้อโต๊ะประชุม
สําหรับใช้ในห้องประชุม
-เพื่อให้การจัดกิจกรรม
ต่างๆ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

180 จัดซื้อเก้าอี้แถว 4 เพื่ออํานวยความสะดวก
ที่นั่งแบบบุนวมมี ให้ประชาชนที่มารอรับ
พนักพิง
บริการ ณ สํานักงาน
แขวงเม็งราย
181 จัดซื้อเก้าอี้
อเนกประสงค์
เพื่อให้บริการ
ประชาชน
งานคลัง
แขวงกาวิละ

เพื่ออํานวยความสะดวก
ให้แก่ประชาชนที่มา
ติดต่องานคลังแขวง
กาวิละ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
มีโต๊ะประชุมสําหรับใช้ใน
ห้องประชุมสํานักงานแขวง
เม็งราย จํานวน 1 ชุด
ประกอบด้วย
-โต๊ะขนาดไม่น้อยกว่า
150x60x75 ซม. จํานวน
20 ตัวๆ ละ 3,000 บาท
-โต๊ะขนาดไม่น้อยกว่า
180x60x75 ซม. จํานวน
2 ตัวๆ ละ 4,000 บาท
-โต๊ะขนาดไม่น้อยกว่า
60x60x75 ซม. จํานวน
4 ตัวๆ ละ 1,500 บาท
มีเก้าอี้แถว 4 ที่นั่งแบบบุ
นวมมีพนักพิง ขนาดไม่น้อย
กว่า 231x68x76 ซม.
จํานวน 8 ชุด สําหรับ
ให้บริการประชาชน
มีเก้าอี้อเนกประสงค์ขาชุบ
โครเมี่ยม ขนาด 432(w) x
550(G) x 905(H) mm
จํานวน 20 ตัว

2561
(บาท)
74,000

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

44,000

-

-

-

-

-

18,000

-

-

-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนที่
มาร่วม
กิจกรรม

-การจัดประชุม
งานธุรการ
และการจัด
แขวงเม็งราย
กิจกรรมต่างๆ
ของสํานักงาน
แขวงเม็งราย
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
-ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
เข้าร่วมกิจกรรม
ของแขวงเม็งราย

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนผู้
มารับบริการ

งานธุรการ
แขวงเม็งราย

ประชาชนที่มา
ติดต่อของรับ
บริการแขวง
เม็งรายได้รับ
ความสะดวก
ร้อยละความ ประชาชนที่มา
พึงพอใจของ ติดต่อของรับ
ประชาชนผู้ บริการแขวง
มารับบริการ กาวิละได้รับ
ความสะดวก

งานคลัง
แขวงกาวิละ

แบบ ผ.02
-3/533ที่

โครงการ

182 จัดซื้อเก้าอี้
สํานักงาน
เพื่อให้บริการ
ประชาชน
แขวงกาวิละ

183 จัดซื้อเก้าอี้บุนวม
แบบมีพนักพิง

184 จัดซื้อเก้าอี้
ขาเหล็กทรงสูง
เพื่อให้บริการ
ประชาชน
งานทะเบียน
แขวงเม็งราย
185 จัดซื้อเก้าอี้
ขาเหล็กทรงสูง
เพื่อให้บริการ
ประชาชน
งานคลัง
แขวงเม็งราย

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่ออํานวยความสะดวก
ให้แก่ประชาชนที่มาติดต่อ
ขอรับบริการ ณ สํานักงาน
แขวงกาวิละ

-มีเก้าอี้สํานักงานแบบหุ้ม
ด้วยหนังมีล้อเลื่อนและที่พัก
แขนพนักพิงทรงสูง จํานวน
4 ตัว
-มีเก้าอี้สํานักงานแบบหุ้ม
ด้วยหนังมีล้อเลื่อนและที่พัก
แขนพนักพิงทรงต่ํา จํานวน
11 ตัว
เพื่อจัดหาเก้าอี้ให้เพียงพอ มีเก้าอี้บุนวมแบบมีพนักพิง
สําหรับการประชุม
จํานวน 50 ตัว
สํานักงานแขวงเม็งราย

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
15,200

-

-

27,500

-

-

-

11,250
(25 ตัว)

-

11,250
(25 ตัว)

-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

เพื่ออํานวยความสะดวก
ให้แก่ประชาชนที่รอรับ
เอกสารหน้าเคาน์เตอร์
งานทะเบียน

มีเก้าอี้ขาเหล็กทรงสูง
(เก้าอี้บาร์) จํานวน 5 ตัว

7,500

-

-

-

-

เพื่ออํานวยความสะดวก
ให้แก่ประชาชนที่รอรับ
เอกสารหน้าเคาน์เตอร์
งานคลัง

มีเก้าอี้ขาเหล็กทรงสูง
(เก้าอี้บาร์) จํานวน 4 ตัว

-

6,000

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนผู้
มารับบริการ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
ประชาชนที่มา
ติดต่อของรับ
บริการแขวง
กาวิละได้รับ
ความสะดวก

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนที่
มาร่วม
กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานธุรการ
แขวงกาวิละ

-การจัดกิจกรรม
ต่างๆ ของสํานัก
งานแขวงเม็งราย
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
-ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
เข้าร่วมกิจกรรม
ของแขวงเม็งราย
ร้อยละความ ประชาชนที่มารอ
พึงพอใจของ รับชําระภาษีหน้า
ประชาชนผู้ เคาน์เตอร์ได้รับ
มารับบริการ ความสะดวก

งานธุรการ
แขวงเม็งราย

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนผู้
มารับบริการ

งานคลัง
แขวงเม็งราย

ประชาชนที่มารอ
รับชําระภาษีหน้า
เคาน์เตอร์ได้รับ
ความสะดวก

งานทะเบียน
แขวงเม็งราย

แบบ ผ.02
-3/5342561
(บาท)
-

2562
(บาท)
13,200

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-มีเก้าอี้ทํางานแบบหุ้มด้วย
หนัง มีล้อเลื่อน พนักพิง
ทรงต่ํา จํานวน 8 ตัว
-มีเก้าอี้ทํางานแบบหุ้มด้วย
หนัง มีล้อเลื่อน พนักพิง
ทรงสูง จํานวน 9 ตัว
เพื่ออํานวยความสะดวก มีเก้าอี้ทํางานแบบหุ้มด้วย
ให้แก่ประชาชนผู้มาติดต่อ หนัง มีล้อเลื่อน พนักพิง
ขอรับบริการ ณ สํานักงาน ทรงสูง จํานวน 6 ตัว
แขวงเม็งราย

17,600

-

-

-

-

-

33,300

-

-

-

-

22,200

-

-

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนผู้
มารับบริการ

เพื่ออํานวยความสะดวก มีเก้าอี้ทํางานแบบหุ้มด้วย
ให้แก่ประชาชนผู้มาติดต่อ หนัง มีล้อเลื่อน พนักพิง
ขอรับบริการ ณ สํานักงาน ทรงต่าํ จํานวน 5 ตัว
แขวงศรีวิชัย

-

-

11,000

-

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนผู้
มารับบริการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

186 จัดซื้อเก้าอี้
เพื่อให้บริการ
ประชาชน
งานธุรการ
แขวงเม็งราย

เพื่ออํานวยความสะดวก
ให้แก่ประชาชนผู้มาติดต่อ
ขอรับบริการ ณ สํานักงาน
แขวงเม็งราย

มีเก้าอี้แบบหุ้มด้วยหนัง มี
ล้อเลื่อนพนักพิงทรงต่ํา และ
ที่พักแขน จํานวน 6 ตัวๆ ละ
2,200 บาท

187 จัดซื้อเก้าอี้
เพื่อให้บริการ
ประชาชน
งานทะเบียน
แขวงเม็งราย

เพื่ออํานวยความสะดวก
ให้แก่ประชาชนผู้มาติดต่อ
ขอรับบริการ/สอบสวน
บันทึกปากคํา

ที่

โครงการ

188 จัดซื้อเก้าอี้
เพื่อให้บริการ
ประชาชน
งานคลัง
แขวงเม็งราย
189 จัดซื้อเก้าอี้
เพื่อให้บริการ
ประชาชน
งานคลัง
แขวงศรีวิชัย

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนผู้
มารับบริการ

ประชาชนที่มา
ติดต่อของรับ
บริการณ สํานักงาน
แขวงเม็งราย
ได้รับความ
สะดวกสบาย
ประชาชนที่มา
ติดต่อของรับ
บริการณ สํานักงาน
แขวงเม็งราย
ได้รับความ
สะดวกสบาย
ประชาชนที่มา
ติดต่อของรับ
บริการณ สํานักงาน
แขวงเม็งราย
ได้รับความ
สะดวกสบาย
ประชาชนที่มา
ติดต่อของรับ
บริการณ สํานักงาน
แขวงศรีวิชัย
ได้รับความ
สะดวกสบาย

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ผู้มารับบริการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานธุรการ
แขวงเม็งราย

งานทะเบียน
แขวงเม็งราย

งานคลัง
แขวงเม็งราย

งานคลัง
แขวงศรีวิชัย

แบบ ผ.02
-3/5352561
(บาท)
-

2562
(บาท)
20,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

มีชุดรับแขก จํานวน 1 ชุด

-

35,000

-

-

192 จัดซื้อเก้าอี้
เพื่อให้บริการ
ประชาชน
งานคลัง
แขวงนครพิงค์

เพื่ออํานวยความสะดวก มีเก้าอี้ทํางานแบบหุ้มด้วย
ให้แก่ประชาชนผู้มาติดต่อ หนัง มีล้อเลื่อน พนักพิง
ขอรับบริการ ณ สํานักงาน ทรงต่าํ จํานวน 4 ตัว
แขวงนครพิงค์

-

-

8,800

-

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนผู้
มารับบริการ

193 จัดซื้อเก้าอี้
เพื่อให้บริการ
ประชาชน
งานทะเบียน
แขวงนครพิงค์

เพื่ออํานวยความสะดวก มีเก้าอี้ทํางานแบบหุ้มด้วย
ให้แก่ประชาชนผู้มาติดต่อ หนัง มีล้อเลื่อน พนักพิง
ขอรับบริการ ณ สํานักงาน ทรงต่าํ จํานวน 8 ตัว
แขวงนครพิงค์

-

-

17,600

-

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนผู้
มารับบริการ

194 จัดซื้อโต๊ะวาง
คอมพิวเตอร์
แขวงศรีวิชัย

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บริการประชาชน

-

-

9,600

-

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

190 จัดซื้อเก้าอี้นวม
โซฟาเข้ามุมรูป
ตัวแอล

เพื่อใช้รับรองในห้อง
มารดาให้นมบุตร

มีเก้าอี้นวมโซฟาเข้ามุมรูป
ตัวแอล จํานวน 1 ชุด

191 จัดซื้อชุดรับแขก
เพื่อบริการ
ประชาชน

เพื่ออํานวยความสะดวก
ให้แก่ผู้มาติดต่อราชการ

ที่

โครงการ

มีโต๊ะวางคอมพิวเตอร์
จํานวน 3 ตัว

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนผู้
มารับบริการ

ประชาชนที่มา
ติดต่อของรับ
บริการณ สํานักงาน
แขวงเม็งราย
ได้รับความ
สะดวกสบาย
ประชาชนที่มา
ติดต่อของรับ
บริการณ สํานักงาน
แขวงนครพิงค์
ได้รับความ
สะดวกสบาย
ประชาชนที่มา
ติดต่อของรับ
บริการณ สํานักงาน
แขวงนครพิงค์
ได้รับความ
สะดวกสบาย
ประชาชนที่มา
ติดต่อของรับ
บริการณ สํานักงาน
แขวงนครพิงค์
ได้รับความ
สะดวกสบาย
ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนผู้
มารับบริการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานทะเบียน
แขวงเม็งราย

งานธุรการ
แขวงนครพิงค์

งานคลัง
แขวงนครพิงค์

งานทะเบียน
แขวงนครพิงค์

งานธุรการ
แขวงศรีวิชัย

แบบ ผ.02
-3/536ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

195 จัดซื้อโต๊ะวาง
คอมพิวเตอร์
แขวงเม็งราย

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บริการประชาชน

196 จัดซื้อโต๊ะทํางาน

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บริการประชาชน

197 จัดซื้อตู้เก็บ
เอกสาร

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
มีโต๊ะวางคอมพิวเตอร์
จํานวน 1 ตัว

มีโต๊ะทํางาน จํานวน 1 ชุด
ประกอบด้วย
-โต๊ะทํางาน พร้อมถาด
คีย์บอร์ด ขนาดไม่น้อยกว่า
165x120x75 ซม.
จํานวน 1 ตัว
-ตู้เสริมข้าง ขนาดไม่น้อย
กว่า 47.2x51.6x60 ซม.
จํานวน 1 ตู้
-ที่วาง CPU ขนาดไม่น้อย
กว่า 28.8x51x9.5 ซม.
จํานวน 1 อัน
เพื่อให้การจัดเก็บเอกสาร มีตู้เก็บเอกสาร จํานวน 7 ตู้
มีความเป็นระเบียบ
-ตู้เก็บเอกสาร แบบบาน
เรียบร้อยมีความคล่องตัว เลื่อนทึบ ขนาดไม่น้อยกว่า
ในการให้บริการประชาชน 880x406x874 มม.
พร้อมฐาน จํานวน 1 ตู้
-ตู้เก็บเอกสาร แบบบาน
เลื่อนกระจกสูง ขนาดไม่
น้อยกว่า 91x45x183
ซม. จํานวน 1 ตู้
-ตู้เก็บเอกสาร แบบบาน
เลื่อนกระจก ขนาดไม่น้อย
กว่า 118x40x47.80 ซม.
จํานวน 1 ตู้

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
4,000

-

-

10,700

-

-

-

-

29,500
(3,500)

-

-

(5,000)

(4,000)

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน

ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน

งานทะเบียน
แขวงเม็งราย

ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน

งานธุรการ
แขวงเม็งราย

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน

-เกิดความ
งานธุรการ
คล่องตัวในการ
แขวงเม็งราย
จัดหาเอกสารใน
การให้บริการ
ประชาชน
-ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน

แบบ ผ.02
-3/537ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
-ตู้เก็บเอกสาร แบบบาน
เลื่อนทึบ ขนาดไม่น้อยกว่า
118x40x47.80 ซม.
จํานวน 1 ตู้
-ตู้เก็บเอกสาร แบบ 4
ลิ้นชักขนาดไม่น้อยกว่า
47x62x 132 ซม.
จํานวน 1 ตู้
-ตู้เก็บเอกสาร แบบ 2
ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า80x
40x85 ซม. จํานวน 1 ตู้
-ตู้เก็บเอกสาร แบบบานเปิด
ขนาดไม่น้อยกว่า 80x40x
85 ซม. จํานวน 1 ตู้
มีตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2
บาน จํานวน 2 ตู้

198 จัดซื้อตู้เหล็กเก็บ
เอกสารแบบ
2 บาน
งานคลัง
แขวงนครพิงค์

เพื่อให้การจัดเก็บเอกสาร
มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยมีความคล่องตัว
ในการให้บริการประชาชน

199 จัดซื้อตู้เหล็กเก็บ
เอกสารแบบ
2 บาน
งานทะเบียน
แขวงศรีวิชัย

เพื่อให้การจัดเก็บเอกสาร มีตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2
มีความเป็นระเบียบ
บาน จํานวน 3 ตู้
เรียบร้อยมีความคล่องตัว
ในการให้บริการประชาชน

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)
(4,000)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

(4,000)

(4,000)
(5,000)
-

-

11,000

-

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน

-

-

-

16,500

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน

-เกิดความ
งานคลัง
คล่องตัวในการ
แขวงนครพิงค์
จัดหาเอกสารใน
การให้บริการ
ประชาชน
-ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน
-เกิดความคล่องตัวใน งานทะเบียน
การจัดหาเอกสารใน แขวงศรีวิชัย
การให้บริการ
ประชาชน
-ประชาชนมีความพึง
พอใจในการ
ปฏิบัติงาน

แบบ ผ.02
-3/538ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

200 จัดซื้อตู้เหล็กเก็บ
เอกสารบานเลื่อน
กระจก

เพื่อให้การจัดเก็บเอกสาร มีตู้เหล็กเก็บเอกสารบาน
มีความเป็นระเบียบ
เลือ่ นกระจก จํานวน 3 ตู้
เรียบร้อยมีความคล่องตัว
ในการให้บริการประชาชน

201 จัดซื้อตู้เหล็กเก็บ
เอกสาร แบบ 4
ลิ้นชัก

เพื่อให้การจัดเก็บเอกสาร มีตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 4
มีความเป็นระเบียบ
ลิ้นชัก จํานวน 6 ตู้
เรียบร้อยมีความคล่องตัว
ในการให้บริการประชาชน

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
14,100

-

-

47,400

-

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการ
ปฏิบัติงาน

202 จัดซื้อชั้นเก็บแฟ้ม เพื่อใช้เก็บเอกสารและ
40 ช่อง
วัสดุอุปกรณ์ให้เป็น
ระเบียบเรียบร้อย

มีชั้นเก็บแฟ้ม 40 ช่อง
จํานวน 4 อัน

-

-

16,000

-

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการ
ปฏิบัติงาน

203 จัดซื้อชั้นวาง
หนังสือ 4 ชั้น

มีชั้นวางหนังสือ 4 ชั้น
จํานวน 1 ตัว

-

3,000

-

-

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนผู้
มารับบริการ

เพื่อใช้วางหนังสือนิทาน
วารสาร ความรู้ทั่วไปใน
ห้องมารดาให้นมบุตร

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-เกิดความ
งานคลัง
คล่องตัวในการ
แขวงศรีวิชัย
จัดหาเอกสารใน
การให้บริการ
ประชาชน
-ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน
-เกิดความ
งานทะเบียน
คล่องตัวในการ
แขวงศรีวิชัย
จัดหาเอกสารใน
การให้บริการ
ประชาชน
-ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน
-การจัดเก็บ
งานทะเบียน
เอกสารต่างๆ มี
แขวงนครพิงค์
ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย
-เกิดความ
คล่องตัวในการ
จัดหาเอกสาร
ประชาชนที่มาติดต่อ งานทะเบียน
ของรับบริการณ
แขวงเม็งราย
สํานักงาน
แขวงกาวิละ
ได้รับความ
สะดวกสบาย

แบบ ผ.02
-3/539ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
6,900

2562
(บาท)
-

-

2,000
(1 คัน)

มีเครื่องถ่ายเอกสารระบบ
ดิจิตอล(ขาว-ดํา) ความเร็ว
20 แผ่น/นาที จํานวน 1
เครื่อง

100,000

มีเครื่องถ่ายเอกสารระบบ
ดิจิตอล(ขาว-ดํา) ความเร็ว
30 แผ่น/นาที จํานวน 1
เครื่อง

-

204 จัดซื้อรถเข็น
ชนิดนั่งเพื่อ
อํานวยความ
สะดวกประชาชน

เพื่ออํานวยความสะดวก
ประชาชน ผู้พิการ และ
ผู้สูงอายุ

205 จัดซื้อรถเข็นของ
ชนิด 2 ล้อ

เพื่อจัดซื้อรถเข็นขนของ
มีรถเข็นของชนิด 2 ล้อ
ในการขนย้ายเอกสาร
จํานวน 2 คัน
และอุปกรณ์ในการประชุม
และการจัดกิจกรรมต่างๆ

206 จัดซื้อเครื่อง
ถ่ายเอกสาร
งานธุรการ
แขวงศรีวิชัย

เพื่ออํานวยความสะดวก
แก่ประชาชนในการถ่าย
เอกสารประกอบ การยื่น
คําร้องในงานต่างๆ
ภายในสํานักงาน
แขวงศรีวิชัย
เพื่ออํานวยความสะดวก
แก่ประชาชนในการถ่าย
เอกสารทางทะเบียน
ประกอบการยื่นคําร้อง
ของประชาชน รวมทั้งการ
ถ่ายสําเนาเอกสารส่งไปยัง
สํานักทะเบียนกลาง/
สํานักทะเบียนที่เกี่ยวข้อง

207 จัดซื้อเครื่อง
ถ่ายเอกสาร
งานทะเบียน
แขวงเม็งราย

มีรถเข็นชนิดนั่ง จํานวน 1
คัน

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

-

2,000
(1 คัน)

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน

-

-

-

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนผู้
มารับบริการ

120,000

-

-

-

ร้อยละความ ประชาชนได้รับ
พึงพอใจของ ความสะดวกมาก
ประชาชนผู้ ขึ้น
มารับบริการ

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนผู้
มารับบริการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนที่มา
งานทะเบียน
ติดต่อของรับ
แขวงกาวิละ
บริการ ณ สํานักงาน
แขวงกาวิละ
ได้รับความ
สะดวกสบาย
-การประชุมและ งานธุรการ
การจัดกิจกรรม
แขวงกาวิละ
ต่างๆ เป็นไปอย่าง
สะดวกรวดเร็ว
-ประชาชนมีความ
พึงพอใจต่อการ
ปฏิบัติงาน
ประชาชนได้รับ
งานธุรการ
ความสะดวกมาก แขวงศรีวิชัย
ขึ้น

งานทะเบียน
แขวงเม็งราย

แบบ ผ.02
-3/540ที่

โครงการ

208 จัดซื้อเครื่อง
ถ่ายเอกสาร
งานทะเบียน
แขวงกาวิละ

209 จัดซื้อเครื่อง
โทรสาร
งานคลัง
แขวงศรีวิชัย
210 จัดซื้อเครื่อง
โทรสาร
งานทะเบียน
แขวงศรีวิชัย
211 จัดซื้อเครื่อง
โทรสาร
งานคลัง
แขวงกาวิละ
212 จัดซื้อเครื่อง
โทรสาร
งานคลัง
แขวงเม็งราย
213 จัดซื้อโทรศัพท์
ตั้งโต๊ะ
งานธุรการ
แขวงศรีวิชัย

วัตถุประสงค์
เพื่ออํานวยความสะดวก
แก่ประชาชนในการถ่าย
เอกสารทางทะเบียน
ประกอบการยื่นคําร้อง
ของประชาชน รวมทั้งการ
ถ่ายสําเนาเอกสารส่งไปยัง
สํานักทะเบียนกลาง/
สํานักทะเบียนที่เกี่ยวข้อง
เพื่ออํานวยความสะดวก
แก่ประชาชนในการรับ
เอกสารของผู้มายื่นและ
ชําระภาษี
เพื่ออํานวยความสะดวก
แก่ประชาชนในการรับ-ส่ง
เอกสารและติดต่อ
ประสานงาน
เพื่ออํานวยความสะดวก
แก่ประชาชนในการรับ
เอกสารของผู้มายื่นและ
ชําระภาษี
เพื่ออํานวยความสะดวก
แก่ประชาชนในการรับ
เอกสารของผู้มายื่นและ
ชําระภาษี
เพื่อใช้ในการติดต่อ
ประสานงานกับประชาชน
รวมถึงหน่วยงานต่างๆ

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

มีเครื่องโทรสาร ส่งเอกสาร
ได้ครั้งละ 20 แผ่น จํานวน
1 เครื่อง

-

-

18,000

-

-

มีเครื่องโทรสาร ส่งเอกสาร
ได้ครั้งละ 20 แผ่น จํานวน
1 เครื่อง

-

18,000

-

-

-

มีเครื่องโทรสาร ส่งเอกสาร
ได้ครั้งละ 20 แผ่น จํานวน
1 เครื่อง

-

18,000

-

-

-

มีเครื่องโทรสาร ส่งเอกสาร
ได้ครั้งละ 20 แผ่น จํานวน
1 เครื่อง

-

-

-

18,000

-

มีโทรศัพท์ตั้งโต๊ะ จํานวน 4
เครื่อง

-

10,000

-

-

-

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
มีเครื่องถ่ายเอกสารระบบ
ดิจิตอล(ขาว-ดํา) ความเร็ว
10 แผ่น/นาที จํานวน 1
เครื่อง

2564
(บาท)
50,000

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ ประชาชนได้รับ
พึงพอใจของ ความสะดวกมาก
ประชาชนผู้ ขึ้น
มารับบริการ

งานทะเบียน
แขวงกาวิละ

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกมาก
ขึ้น

งานคลัง
แขวงศรีวิชัย

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกมาก
ขึ้น

งานทะเบียน
แขวงศรีวิชัย

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกมาก
ขึ้น

งานคลัง
แขวงกาวิละ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกมาก
ขึ้น

งานคลัง
แขวงเม็งราย

ประชาชนมีความ
พึงพอใจต่อการ
ปฏิบัติงาน

งานธุรการ
แขวงศรีวิชัย

แบบ ผ.02
-3/541ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
12,500

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-

-

32,000

-

-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน

ประชาชนมีความ
พึงพอใจต่อการ
ปฏิบัติงาน

งานทะเบียน
แขวงศรีวิชัย

-มีพื้นที่ในการ
จัดเก็บเอกสาร
น้อยลง
-เกิดความ
คล่องตัวในการ
จัดหาเอกสารใน
การให้บริการ
ประชาชน
ประชาชนที่มา
ติดต่อของรับ
บริการณ สํานักงาน
แขวงกาวิละ
ได้รับความ
สะดวกสบาย
ประชาชนที่มา
ติดต่อของรับ
บริการณ สํานักงาน
แขวงนครพิงค์
ได้รับความ
สะดวกสบาย

งานคลัง
แขวงเม็งราย

214 จัดซื้อโทรศัพท์
ตั้งโต๊ะ
งานทะเบียน
แขวงศรีวิชัย
215 จัดซื้อเครื่อง
ทําลายเอกสาร

เพื่อใช้ในการติดต่อ
มีโทรศัพท์ตั้งโต๊ะ จํานวน 5
ประสานงานกับประชาชน เครือ่ ง
รวมถึงหน่วยงานต่างๆ

216 จัดซื้อพัดลม
เพดาน

เพื่ออํานวยความสะดวก
ให้กับประชาชนที่มา
ติดต่อราชการหรือขอรับ
บริการ ณ สํานักงาน
แขวงกาวิละ

มีพัดลมเพดานชนิดใบพัด
ขนาด 18 นิ้ว จํานวน 2 ตัว

5,000

-

-

-

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนผู้
มารับบริการ

217 จัดซื้อเครื่องปรับ
อากาศ แบบแยก
ส่วน ชนิดแขวน
เพื่อให้บริการ
ประชาชนของ
แขวงนครพิงค์

เพื่ออํานวยความสะดวก
ให้แก่ประชาชนผู้มาติดต่อ
หรือขอรับบริการ ณ
สํานักงานแขวง
นครพิงค์

มีเครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกส่วน ชนิดแขวนขนาด
36,000 บีทียู จํานวน 6
เครื่อง

-

282,000

-

-

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนผู้
มารับบริการ

เพื่อใช้ในการทําลาย
มีเครื่องทําลายเอกสารแบบ
เอกสารที่มีอายุเกิน 10 ปี ทําลาย ครั้งละ 20 แผ่น
จํานวน 1 เครื่อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

งานคลัง
แขวงกาวิละ

งานธุรการ
แขวงนครพิงค์

แบบ ผ.02
-3/542ที่

โครงการ

218 จัดซื้อเครื่อง
ปรับอากาศเพื่อให้
บริการประชาชน
สํานักงานแขวง
นครพิงค์

วัตถุประสงค์
เพื่ออํานวยความสะดวก
ให้แก่ประชาชนผู้มาติดต่อ
หรือขอรับบริการ ณ
สํานักงานแขวง
นครพิงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
มีเครื่องปรับอากาศ
แบบแยกส่วน เพื่อให้บริการ
ประชาชน จํานวน 8 เครื่อง
โดยติดตั้งภายในสํานักงาน
แขวงนครพิงค์ ดังนี้
- งานสวัสดิการสังคม ติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศ แบบแยก
ส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบ
แขวน 13,000
บีทียู จํานวน 1 เครื่อง
-งานธุรการ ติดตั้งเครื่อง
ปรับอากาศ แบบแยกส่วน
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน
ขนาด 18,000 บีทียู
จํานวน 2 เครื่องๆ ละ
28,600 บาท
-งานทะเบียน ติดตั้งเครื่อง
ปรับอากาศ แบบแยกส่วน
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน
ขนาด 18,000 บีทียู
จํานวน 2 เครื่องๆ ละ
28,600 บาท
-งานคลัง ติดตั้งเครื่องปรับ
อากาศ แบบแยกส่วน แบบ
ตั้งพื้นหรือแบบแขวนขนาด
24,000บีทียู จํานวน 1
เครื่อง

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
238,200

(23,000)

(57,200)

(57,200)

(32,400)

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนผู้
มารับบริการ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนที่มา
งานธุรการ
ติดต่อของรับ
แขวงนครพิงค์
บริการณ สํานักงาน
แขวงนครพิงค์
ได้รับความ
สะดวกสบาย

แบบ ผ.02
-3/543ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

-งานสุขาภิบาลและ
สิ่งแวดล้อม ติดตั้งเครื่อง
ปรับอากาศ แบบแยกส่วน
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน
ขนาด 24,000 บีทียู
จํานวน 1 เครื่อง
-งานรักษาความสะอาด
ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น
หรือแบบแขวนขนาด
26,000 บีทียู จํานวน 1
เครื่อง
219 จัดซื้อเครื่อง
เพื่ออํานวยความสะดวก -มีเครื่องปรับอากาศ แบบ
ปรับอากาศเพื่อให้ ให้แก่ประชาชนผู้มาติดต่อ แยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือ
บริการประชาชน หรือขอรับบริการ ณ
แบบแขวน ขนาด 36,000
แขวงเม็งราย
สํานักงานแขวงเม็งราย
บีทียู จํานวน 5 เครื่อง
-มีเครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือ
แบบแขวน ขนาด 44,000
บีทียู จํานวน 6 เครื่อง
-มีเครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือ
แบบแขวน ขนาด 30,000
บีทียู จํานวน 2 เครื่อง
- มีเครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือ
แบบแขวน 13,000
บีทียู จํานวน 2 เครื่อง

2561
(บาท)

2562
(บาท)
(32,400)

งบประมาณ
2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

(36,000)

-

-

94,000
(2 เครื่อง)

141,000
(3 เครื่อง)

-

-

-

-

106,000
(2 เครื่อง)

213,200
(4 เครื่อง)

-

-

80,400

-

-

-

-

-

46,000

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนผู้
มารับบริการ

ประชาชนที่มา
งานธุรการ
ติดต่อของรับ
แขวงเม็งราย
บริการณ สํานักงาน
แขวงเม็งราย
ได้รับความ
สะดวกสบาย

แบบ ผ.02
-3/544ที่

โครงการ

220 จัดซื้อเครื่องฟอก
อากาศแบบฝังใต้
เพดาน

221 จัดซื้อเครื่องปรับ
อากาศเพื่อให้
บริการประชาชน
ของแขวงกาวิละ

222 จัดซื้อเครื่องปรับ
อากาศเพื่อให้
บริการประชาชน
ของแขวงศรีวิชัย

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

-มีเครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือ
แบบแขวน ขนาด 24,000
บีทียู จํานวน 1 เครื่อง
เพื่ออํานวยความสะดวก มีเครื่องฟอกอากาศแบบ
ให้แก่ประชาชนผู้มาติดต่อ ฝังใต้เพดาน ขนาดความเร็ว
หรือขอรับบริการ ณ
ของแรงลมระดับสูง ไม่ต่ํากว่า
สํานักงานแขวงเม็งราย
1,000 ซีเอฟเอ็ม จํานวน3
เครื่อง
เพื่ออํานวยความสะดวก
ให้กับประชาชนที่มา
ติดต่อราชการหรือขอรับ
บริการ ณ สํานักงาน
แขวงกาวิละ

-มีเครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือ
แบบแขวน ขนาด 24,000
บีทียู จํานวน 2 เครื่อง
-มีเครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือ
แบบแขวน ขนาด 26,000
บีทียู จํานวน 1 เครื่อง
-มีเครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือ
แบบแขวน ขนาด 30,000
บีทียู จํานวน 1 เครื่อง
เพื่ออํานวยความสะดวก มีเครื่องปรับอากาศ แบบ
ให้แก่ประชาชนผู้มาติดต่อ แยกส่วน ชนิดแขวนขนาด
หรือขอรับบริการ ณ
36,000 บีทียู จํานวน 2
สํานักงานแขวง
เครื่อง
ศรีวิชัย

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-

-

165,000

-

-

-

-

64,800

-

-

-

-

36,000

-

-

-

-

40,200

-

-

94,000

-

-

-

-

2564
(บาท)
32,400

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนผู้
มารับบริการ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ประชาชนที่มา
ติดต่อของรับ
บริการณ สํานักงาน
แขวงเม็งรายได้รับ
ความสะดวก
สบาย
ร้อยละความ ประชาชนทีม่ า
พึงพอใจของ ติดต่อราชการ
ประชาชนผู้ หรือขอรับบริการ
มารับบริการ ณ สํานักงานแขวง
กาวิละได้รับความ
สะดวกสบายและ
เกิดความประทับใจ

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนผู้
มารับบริการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

งานธุรการ
แขวงเม็งราย

งานธุรการ
แขวงกาวิละ

ประชาชนที่มา
งานธุรการ
ติดต่อของรับ
แขวงศรีวิชัย
บริการณ สํานักงาน
แขวงศรีวิชัย
ได้รับความ
สะดวกสบาย

แบบ ผ.02
-3/545ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

2561
(บาท)
6,000

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

6,500

-

-

-

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนผู้
มารับบริการ

มีกล้องบันทึกภาพเคลื่อนไหว
ระยะไกล จํานวน 2 เครื่อง

-

-

30,000
(1 เครื่อง)

-

30,000
(1 เครื่อง)

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน

มีกล้องบันทึกภาพเคลื่อนไหว
ระยะไกล จํานวน 1 เครื่อง

-

30,000

-

-

-

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

223 จัดซื้อตู้ทําน้ําเย็น

เพื่ออํานวยความสะดวก มีตู้ทําน้ําเย็น 1 ตู้
ให้แก่ประชาชนผู้มาติดต่อ
หรือขอรับบริการ ณ
สํานักงานแขวงกาวิละ

224 จัดซื้อตู้ทําน้ํา
ร้อน-เย็น

เพื่ออํานวยความสะดวก มีตู้ทําน้ําร้อน-เย็น
ให้แก่ประชาชนผู้มาติดต่อ จํานวน 1 ตู้
หรือขอรับบริการ ณ
สํานักงานแขวงกาวิละ

225 จัดซื้อกล้อง
บันทึกภาพ
เคลื่อนไหว
ระยะไกล
งานคลัง
แขวงเม็งราย
226 จัดซื้อกล้อง
บันทึกภาพ
เคลื่อนไหว
ระยะไกล
งานคลัง
แขวงกาวิละ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบันทึกภาพและข้อมูล
ในการตรวจภาษีป้าย
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
และภาษีบํารุงท้องที่ให้แก่
ประชาชน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบันทึกภาพและข้อมูล
ในการตรวจภาษีป้าย
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
และภาษีบํารุงท้องที่ให้แก่
ประชาชน

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนผู้
มารับบริการ

ประชาชนที่มา
ติดต่อของรับ
บริการณ สํานักงาน
แขวงกาวิละ
ได้รับความ
สะดวกสบาย
ประชาชนที่มา
ติดต่อของรับ
บริการณ สํานักงาน
แขวงศรีกาวิละ
ได้รับความ
สะดวกสบาย
ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน

ร้อยละความ ประชาชนมีความ
พึงพอใจของ พึงพอใจในการ
ประชาชนต่อ ปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานคลัง
แขวงกาวิละ

งานคลัง
แขวงกาวิละ

งานคลัง
แขวงเม็งราย

งานคลัง
แขวงกาวิละ

แบบ ผ.02
-3/546ที่

โครงการ

227 จัดซื้อกล้อง
บันทึกภาพ
เคลื่อนไหว
ระยะไกล
งานคลัง
แขวงนครพิงค์
228 จัดซื้อกล้อง
ถ่ายภาพและ
บันทึกภาพ
งานทะเบียน
แขวงเม็งราย
229 จัดซื้อกล้อง
ถ่ายภาพและ
บันทึกภาพ
งานคลัง
แขวงเม็งราย
230 จัดซื้อกล้อง
ถ่ายภาพ
ระบบดิจิตอล
งานธุรการ
แขวงศรีวิชัย
231 จัดซื้อกล้อง
ถ่ายภาพ
ระบบดิจิตอล
งานธุรการ
แขวงนครพิงค์

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
30,000

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบันทึกภาพและข้อมูล
ในการตรวจภาษีป้าย
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
และภาษีบํารุงท้องที่ให้แก่
ประชาชน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การให้บริการประชาชน
ด้านงานทะเบียน

มีกล้องบันทึกภาพเคลื่อนไหว
ระยะไกล จํานวน 1 เครื่อง

มีกล้องถ่ายภาพและ
บันทึกภาพ จํานวน 1 เครื่อง

-

-

40,000

-

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การให้บริการประชาชน
ด้านงานคลัง

มีกล้องถ่ายภาพและ
บันทึกภาพ จํานวน 1 เครื่อง

-

-

40,000

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บริการประชาชน

มีกล้องถ่ายภาพระบบ
ดิจิตอล จํานวน 1 เครื่อง

-

-

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บริการประชาชน

มีกล้องถ่ายภาพระบบ
ดิจิตอล จํานวน 1 เครื่อง

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ ประชาชนมีความ
พึงพอใจของ พึงพอใจในการ
ประชาชนต่อ ปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงาน

งานคลัง
แขวงนครพิงค์

-

ร้อยละความ ประชาชนมีความ
พึงพอใจของ พึงพอใจในการ
ประชาชนต่อ ปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงาน

งานทะเบียน
แขวงเม็งราย

-

-

ร้อยละความ ประชาชนมีความ
พึงพอใจของ พึงพอใจในการ
ประชาชนต่อ ปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงาน

งานคลัง
แขวงเม็งราย

13,600

-

-

ร้อยละความ ประชาชนมีความ
พึงพอใจของ พึงพอใจในการ
ประชาชนต่อ ปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงาน

งานธุรการ
แขวงศรีวิชัย

13,600

-

-

ร้อยละความ ประชาชนมีความ
พึงพอใจของ พึงพอใจในการ
ประชาชน
ปฏิบัติงาน
ต่อการ
ปฏิบัติงาน

งานธุรการ
แขวงนครพิงค์

แบบ ผ.02
-3/547ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

232 จัดซื้อเครื่องวัด
ระยะทางด้วยแสง
เลเซอร์แบบมือถือ
งานคลัง
แขวงเม็งราย

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การวัดระยะขนาดของ
อาคารและป้ายเพื่อ
ประกอบเอกสารในการ
ยื่นภาษีของประชาชน

233 จัดซื้อเครื่องวัด
ระยะทางด้วยแสง
เลเซอร์แบบมือถือ
งานคลัง
แขวงศรีวิชัย

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการวัดระยะขนาด
ของอาคารและป้ายเพื่อ
ประกอบเอกสารในการ
ยื่นภาษีของประชาชน

234 จัดซื้อล้อวัดระยะ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการวัดระยะพื้นที่ใช้
สอยภาษีโรงเรือนและ
ที่ดิน รวมถึงวัดระยะพื้นที่
ของภาษีบํารุงพื้นที่
ประกอบเอกสารในการ
ยื่นภาษีของประชาชน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บริการประชาชน

235 จัดซื้อเครื่อง
พิมพ์ดีดไฟฟ้า

2561
(บาท)
35,000

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-

14,400

-

-

-

-

40,000

-

-

มีล้อวัดระยะ จํานวน 2 อัน

-

-

8,700

มีเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า
จํานวน 1 เครื่อง

-

22,000

-

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
-มีเครื่องวัดระยะทางด้วย
แสงเลเซอร์แบบมือถือ
จํานวน 1 เครื่อง
-มีเครื่องวัดระยะทางด้วย
แสงเลเซอร์แบบมือถือ
ระยะการวัด 0.05-80 ม.
จํานวน 2 เครื่อง
มีเครื่องวัดระยะทางด้วยแสง
เลเซอร์ แบบมือถือระยะ
การวัด 0.05-200 ม.
จํานวน 1 เครื่อง

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ ประชาชนมีความ
พึงพอใจของ พึงพอใจในการ
ประชาชนต่อ ปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงาน

งานคลัง
แขวงเม็งราย

-

ร้อยละความ ประชาชนมีความ
พึงพอใจของ พึงพอใจในการ
ประชาชนต่อ ปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงาน

งานคลัง
แขวงศรีวิชัย

-

-

ร้อยละความ ประชาชนมีความ
พึงพอใจของ พึงพอใจในการ
ประชาชนต่อ ปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงาน

งานคลัง
แขวงเม็งราย

-

-

ร้อยละความ ประชาชนมีความ
พึงพอใจของ พึงพอใจในการ
ประชาชนต่อ ปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงาน

งานธุรการ
แขวงนครพิงค์

แบบ ผ.02
-3/548ที่

โครงการ

236 จัดซื้อเครื่อง
คิดเลขพิมพ์
กระดาษ
งานธุรการ
แขวงเม็งราย
237 จัดซื้อเครื่อง
คิดเลขพิมพ์
กระดาษ
งานคลัง
แขวงเม็งราย
238 จัดซื้อรถ
จักรยานยนต์
งานคลัง
แขวงเม็งราย
239 จัดซื้อรถ
จักรยานยนต์
งานทะเบียน
แขวงเม็งราย

240 จัดซื้อรถ
จักรยานยนต์
งานคลัง
แขวงกาวิละ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บริการประชาชน

มีเครื่องคิดเลขพิมพ์กระดาษ
แบบดิจิตอล แสดงตัวเลข
12 หลัก จํานวน 1 เครื่อง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บริการประชาชน

มีเครื่องคิดเลขพิมพ์กระดาษ
แบบดิจิตอล แสดงตัวเลข
12 หลัก จํานวน 4 เครื่อง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
-มีรถจักรยานยนต์ ขนาด
ในการออกสํารวจและ
125 ซีซี จํานวน 1 คัน
ตรวจสอบข้อมูลผู้เสียภาษี -มีรถจักรยานยนต์ ขนาด
110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา
จํานวน 1 คัน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
มีรถจักรยานยนต์ ขนาด
ในการออกให้บริการ
110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา
ประชาชนด้านงาน
จํานวน 2 คัน
ทะเบียน อาทิ การออก
ตรวจเลขที่บ้าน การส่ง
เอกสารงานทะเบียน และ
รับคําร้องงานทะเบียนส่ง
ถึงบ้านตามโครงการงาน
ทะเบียนส่งถึงบ้าน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
มีรถจักรยานยนต์ ขนาด
ในการออกสํารวจและ
110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา
ตรวจสอบข้อมูลผู้เสียภาษี จํานวน 1 คัน

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
2,700

-

-

10,800

-

64,000

-

-

-

40,800

-

-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ ประชาชนมีความ
พึงพอใจของ พึงพอใจในการ
ประชาชนต่อ ปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงาน

งานธุรการ
แขวงเม็งราย

-

ร้อยละความ ประชาชนมีความ
พึงพอใจของ พึงพอใจในการ
ประชาชนต่อ ปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงาน

งานคลัง
แขวงเม็งราย

-

-

งานคลัง
แขวงเม็งราย

-

-

-

ร้อยละความ ประชาชนมีความ
พึงพอใจของ พึงพอใจในการ
ประชาชนต่อ ปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงาน

40,800
(1 คัน)

40,800
(1 คัน)

-

-

ร้อยละความ ประชาชนมีความ
พึงพอใจของ พึงพอใจในการ
ประชาชนต่อ ปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงาน

งานทะเบียน
แขวงเม็งราย

48,000

-

-

-

ร้อยละความ ประชาชนมีความ
พึงพอใจของ พึงพอใจในการ
ประชาชนต่อ ปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงาน

งานคลัง
แขวงกาวิละ

แบบ ผ.02
-3/549ที่

โครงการ

241 จัดซื้อรถ
จักรยานยนต์
งานธุรการ
แขวงกาวิละ
242 จัดซื้อรถ
จักรยานยนต์
งานคลัง
แขวงศรีวิชัย
243 จัดซื้อรถ
จักรยานยนต์
งานธุรการ
แขวงศรีวิชัย
244 จัดซื้อรถ
จักรยานยนต์
งานทะเบียน
แขวงนครพิงค์

245 จัดซื้อรถ
จักรยานยนต์
งานธุรการ
แขวงนครพิงค์

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
97,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการการรับ-ส่งหนังสือ
ราชการประสานงานกับ
หน่วยงานภายนอกและ
ออกตรวจสอบข้อ
ร้องเรียนต่างๆ
เพื่อใช้ในการออกตรวจ
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

มีรถจักรยานยนต์ ขนาด
110 ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ
จํานวน 2 คัน

ร้อยละความ ประชาชนมีความ
พึงพอใจของ พึงพอใจในการ
ประชาชนต่อ ปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงาน

งานธุรการ
แขวงกาวิละ

มีรถจักรยานยนต์ ขนาด
120 ซีซี จํานวน 1 คัน

-

-

-

56,000

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการ
ปฏิบัติงาน

ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน

งานคลัง
แขวงศรีวิชัย

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการการรับ-ส่งหนังสือ
ราชการประสานงาน กับ
หน่วยงานภายนอกและ
ออกตรวจสอบข้อ
ร้องเรียนต่างๆ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการออกให้บริการ
ประชาชนด้านงาน
ทะเบียน อาทิ การออก
ตรวจเลขที่บ้าน การส่ง
เอกสารงานทะเบียน และ
รับคําร้องงานทะเบียน
เพื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการการรับ-ส่งหนังสือ
ราชการ ประสานงานกับ
หน่วยงานภายนอกและ
ออกตรวจสอบข้อ
ร้องเรียนต่าง ๆ

มีรถจักรยานยนต์ ขนาด
120 ซีซี จํานวน 1 คัน

-

-

-

56,000

-

ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน

งานธุรการ
แขวงศรีวิชัย

มีรถจักรยานยนต์ ขนาด
110 ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ
จํานวน 1 คัน

-

-

48,500

-

-

ร้อยละความ ประชาชนมีความ
พึงพอใจของ พึงพอใจในการ
ประชาชนต่อ ปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงาน

งานทะเบียน
แขวงนครพิงค์

มีรถจักรยานยนต์ ขนาด
120 ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ
จํานวน 1 คัน

-

50,500

-

-

-

ร้อยละความ ประชาชนมีความ
พึงพอใจของ พึงพอใจในการ
ประชาชนต่อ ปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงาน

งานธุรการ
แขวงนครพิงค์

แบบ ผ.02
-3/550ที่

โครงการ

246 จัดซื้อรถบรรทุก
(ดีเซล) ขนาด
1 ตัน แบบ
ดับเบิ้ลแคบ
247 จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์
งานธุรการ
แขวงกาวิละ
248 จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์
งานทะเบียน
แขวงกาวิละ
249 จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์
งานคลัง
แขวงกาวิละ
250 จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์
งานธุรการ
แขวงเม็งราย
251 จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์
งานทะเบียน
แขวงเม็งราย

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
814,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการออกให้บริการในการ
ติดต่อประสานงานกับ
หน่วยงานภายนอกและ
การปฏิบัติงานนอก
สถานที่
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บริการประชาชน

มีรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด
1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ํากว่า 2,400 ซีซี
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบ
ดับเบิ้ลแค็บ จํานวน 1 คัน
มีเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานสํานักงาน จํานวน 1 ชุด

16,000

-

-

-

-

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บริการประชาชนด้าน
งานทะเบียน

มีเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานสํานักงาน จํานวน 1 ชุด

-

17,000

-

-

-

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บริการประชาชนด้าน
งานคลัง

มีเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 2
จํานวน 4 ชุด

-

120,000

-

-

-

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บริการประชาชน

มีเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 2
จํานวน 2 ชุด

29,000

-

30,000

-

-

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บริการประชาชนด้าน
งานทะเบียน

มีเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 2
จํานวน 1 ชุด

-

-

30,000

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ ประชาชนมีความ
พึงพอใจของ พึงพอใจในการ
ประชาชนต่อ ปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงาน

งานธุรการ
แขวงนครพิงค์

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน

ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน

งานธุรการ
แขวงกาวิละ

ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน

งานทะเบียน
แขวงกาวิละ

ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน

งานคลัง
แขวงกาวิละ

ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน

งานธุรการ
แขวงเม็งราย

ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน

งานทะเบียน
แขวงเม็งราย

แบบ ผ.02
-3/551ที่

โครงการ

252 จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์
งานคลัง
แขวงศรีวิชัย
253 จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์
งานทะเบียน
แขวงศรีวิชัย
254 จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์
งานธุรการ
แขวงศรีวิชัย
255 จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์
งานธุรการ
แขวงนครพิงค์
256 จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์
งานคลัง
แขวงนครพิงค์
257 จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์
งานทะเบียน
แขวงนครพิงค์
258 จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก
งานธุรการ
แขวงกาวิละ

2561
(บาท)
60,000

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

มีเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 1
จํานวน 1 ชุด

-

22,000

-

-

-

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บริการประชาชน

มีเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 1
จํานวน 1 ชุด

-

-

22,000

-

-

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บริการประชาชน

มีเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 2
จํานวน 2 ชุด

30,000

30,000

-

-

-

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บริการประชาชนด้าน
งานคลัง

มีเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 2
จํานวน 2 ชุด

60,000

-

-

-

-

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บริการประชาชนด้าน
งานทะเบียน

มีเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 2
จํานวน 1 ชุด

-

30,000

-

-

-

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บริการประชาชน

มีเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
สําหรับงานสํานักงาน
จํานวน 1 เครื่อง

16,000

-

-

-

-

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บริการประชาชนด้าน
งานคลัง

มีเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 2
จํานวน 2 ชุด

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บริการประชาชนด้าน
งานทะเบียน

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน

ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน

งานคลัง
แขวงศรีวิชัย

ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน

งานทะเบียน
แขวงศรีวิชัย

ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน

งานธุรการ
แขวงศรีวิชัย

ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน

งานธุรการ
แขวงนครพิงค์

ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน

งานคลัง
แขวงนครพิงค์

ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน

งานทะเบียน
แขวงนครพิงค์

ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน

งานธุรการ
แขวงกาวิละ

แบบ ผ.02
-3/552ที่

โครงการ

259 จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก
งานคลัง
แขวงกาวิละ
260 จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก
งานธุรการ
แขวงเม็งราย
261 จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก
งานคลัง
แขวงเม็งราย
262 จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก
งานทะเบียน
แขวงเม็งราย
263 จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก
งานคลัง
แขวงศรีวิชัย

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
22,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

มีเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
สําหรับงานประมวลผล
จํานวน 1 เครื่อง

21,000

-

-

-

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บริการประชาชนด้าน
งานคลัง

มีเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
สําหรับงานประมวลผล
จํานวน 5 เครื่อง

105,000

-

-

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บริการประชาชนด้าน
งานทะเบียน

มีเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
สําหรับงานประมวลผล
จํานวน 1 เครื่อง

-

21,000

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บริการประชาชนด้าน
งานคลัง

มีเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
สําหรับงานประมวลผล
จํานวน 4 เครื่อง

-

84,000

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บริการประชาชนด้าน
งานคลัง

มีเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
สําหรับงานประมวลผล
จํานวน 1 เครื่อง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บริการประชาชน

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ ประชาชนมีความ
พึงพอใจของ พึงพอใจในการ
ประชาชนต่อ ปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงาน

งานคลัง
แขวงกาวิละ

-

ร้อยละความ ประชาชนมีความ
พึงพอใจของ พึงพอใจในการ
ประชาชนต่อ ปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงาน

งานธุรการ
แขวงเม็งราย

-

-

ร้อยละความ ประชาชนมีความ
พึงพอใจของ พึงพอใจในการ
ประชาชนต่อ ปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงาน

งานคลัง
แขวงเม็งราย

-

-

-

ร้อยละความ ประชาชนมีความ
พึงพอใจของ พึงพอใจในการ
ประชาชนต่อ ปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงาน

งานทะเบียน
แขวงเม็งราย

-

-

-

ร้อยละความ ประชาชนมีความ
พึงพอใจของ พึงพอใจในการ
ประชาชนต่อ ปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงาน

งานคลัง
แขวงศรีวิชัย

แบบ ผ.02
-3/553ที่

โครงการ

264 จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก
งานธุรการ
แขวงศรีวิชัย
265 จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก
งานคลัง
แขวงนครพิงค์
266 จัดซื้อเครื่อง
สแกนเนอร์
สําหรับงานเก็บ
เอกสารทั่วไป
267 จัดซื้อเครื่องพิมพ์
Multifunction
เลเซอร์หรือ
LED สี
งานธุรการ
แขวงกาวิละ
268 จัดซื้อเครื่องพิมพ์
เลเซอร์หรือLED
ขาวดํา
(18 หน้า/นาที)
งานทะเบียน
แขวงกาวิละ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
22,000

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บริการประชาชน

มีเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
สําหรับงานประมวลผล
จํานวน 1 เครื่อง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บริการประชาชนด้าน
งานคลัง

มีเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
สําหรับงานสํานักงาน
จํานวน 2 เครื่อง

-

-

32,000

-

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บริการประชาชน

มีเครื่องสแกนเนอร์สําหรับ
งานเก็บเอกสารทั่วไป
จํานวน 1 เครื่อง

3,100

-

-

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บริการประชาชน

มีเครื่องพิมพ์ Multifunction
เลเซอร์หรือ LED สี จํานวน
1 เครื่อง

17,000

-

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บริการประชาชน

มีเครื่องพิมพ์ เลเซอร์หรือ
LED ขาวดํา ชนิด Network
จํานวน 1 เครื่อง

-

2,600

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ ประชาชนมีความ
พึงพอใจของ พึงพอใจในการ
ประชาชนต่อ ปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงาน

งานธุรการ
แขวงศรีวิชัย

-

ร้อยละความ ประชาชนมีความ
พึงพอใจของ พึงพอใจในการ
ประชาชนต่อ ปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงาน

งานคลัง
แขวงนครพิงค์

-

-

ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน

งานธุรการ
แขวงกาวิละ

-

-

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน

ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน

งานธุรการ
แขวงกาวิละ

-

-

-

ร้อยละความ ประชาชนมีความ
พึงพอใจของ พึงพอใจในการ
ประชาชนต่อ ปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงาน

งานทะเบียน
แขวงกาวิละ

แบบ ผ.02
-3/554ที่

โครงการ

269 จัดซื้อเครื่องพิมพ์
ชนิดเลเซอร์หรือ
LED ขาวดํา
(30 หน้า/นาที)
งานคลัง
แขวงกาวิละ
270 จัดซื้อเครื่องพิมพ์
Multifunction
แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (Ink
Tank Printer)
งานคลัง
แขวงกาวิละ
271 จัดซื้อเครื่องพิมพ์
เลเซอร์หรือLED
ชนิด Network
แบบที่ 1
(28 หน้า/นาที)
งานทะเบียน
แขวงเม็งราย
272 จัดซื้อเครื่องพิมพ์
Multifunction
เลเซอร์หรือ
LED ขาวดํา
งานธุรการ
แขวงเม็งราย

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
7,900

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บริการประชาชน

มีเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือLED
ชนิด Network แบบที่ 1
(30 หน้า/นาที)

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บริการประชาชน

มีเครื่องพิมพ์ Multifunction
แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank
Printer)จํานวน 2 เครื่อง

-

16,000

-

-

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บริการประชาชน

มีเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือLED
ชนิด Network แบบที่ 1
(28 หน้า/นาที)

-

-

8,900

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บริการประชาชน

มีเครื่องพิมพ์ Multifunction
เลเซอร์หรือ LED ขาวดํา
จํานวน 2 เครื่อง

9,600
(1 เครื่อง)

-

9,000
(1 เครื่อง)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ ประชาชนมีความ
พึงพอใจของ พึงพอใจในการ
ประชาชนต่อ ปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงาน

งานคลัง
แขวงกาวิละ

-

ร้อยละความ ประชาชนมีความ
พึงพอใจของ พึงพอใจในการ
ประชาชน
ปฏิบัติงาน
ต่อการ
ปฏิบัติงาน

งานคลัง
แขวงกาวิละ

-

-

ร้อยละความ ประชาชนมีความ
พึงพอใจของ พึงพอใจในการ
ประชาชนต่อ ปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงาน

งานทะเบียน
แขวงเม็งราย

-

-

ร้อยละความ ประชาชนมีความ
พึงพอใจของ พึงพอใจในการ
ประชาชนต่อ ปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงาน

งานธุรการ
แขวงเม็งราย

แบบ ผ.02
-3/555ที่

โครงการ

273 จัดซื้อเครื่องพิมพ์
Multifunction
เลเซอร์หรือLED สี
งานคลัง
แขวงศรีวิชัย
274 จัดซื้อเครื่องพิมพ์
Multifunction
เลเซอร์หรือ
LED สี
งานธุรการ
แขวงศรีวิชัย
275 จัดซื้อเครื่องพิมพ์
Multifunction
แบบฉีดหมึก
inkjet
งานคลัง
แขวงศรีวิชัย
276 จัดซื้อเครื่องพิมพ์
เลเซอร์หรือLED
ขาวดํา ชนิด
Network
งานคลัง
แขวงนครพิงค์
277 จัดซื้อเครื่องพิมพ์
Multifunction
เลเซอร์หรือ LED
ขาวดํา
งานธุรการ
แขวงนครพิงค์

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
34,000

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บริการประชาชน

มีเครื่องพิมพ์ Multifunction
เลเซอร์หรือ LED สี จํานวน 2
เครื่อง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บริการประชาชน

มีเครื่องพิมพ์ Multifunction
เลเซอร์หรือ LED สี จํานวน 1
เครื่อง

-

17,000

-

-

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บริการประชาชน

มีเครื่องพิมพ์ Multifunction
แบบฉีดหมึก inkjet จํานวน
1 เครื่อง

-

7,900

-

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บริการประชาชน

มีเครื่องพิมพ์ เลเซอร์หรือ
LED ขาวดํา ชนิด Network
จํานวน 2 เครื่อง

15,800

-

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บริการประชาชน

มีเครื่องพิมพ์ Multifunction
เลเซอร์หรือ LED ขาวดํา
จํานวน 1 เครื่อง

9,000

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ ประชาชนมีความ
พึงพอใจของ พึงพอใจในการ
ประชาชนต่อ ปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงาน

งานคลัง
แขวงศรีวิชัย

-

ร้อยละความ ประชาชนมีความ
พึงพอใจของ พึงพอใจในการ
ประชาชนต่อ ปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงาน

งานธุรการ
แขวงศรีวิชัย

-

-

ร้อยละความ ประชาชนมีความ
พึงพอใจของ พึงพอใจในการ
ประชาชน
ปฏิบัติงาน
ต่อการ
ปฏิบัติงาน

งานคลัง
แขวงศรีวิชัย

-

-

-

ร้อยละความ ประชาชนมีความ
พึงพอใจของ พึงพอใจในการ
ประชาชน
ปฏิบัติงาน
ต่อการ
ปฏิบัติงาน

งานคลัง
แขวงนครพิงค์

-

-

-

ร้อยละความ ประชาชนมีความ
พึงพอใจของ พึงพอใจในการ
ประชาชนต่อ ปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงาน

งานธุรการ
แขวงนครพิงค์

แบบ ผ.02
-3/556ที่

โครงการ

278 จัดซื้อเครื่องพิมพ์
Multifunction
แบบฉีดหมึก inkjet
งานธุรการ
แขวงนครพิงค์
279 จัดซื้อเครื่องสํารอง
ไฟฟ้า ขนาด 1KVA
งานคลัง
แขวงกาวิละ
280 จัดซื้อเครื่อง
สํารองไฟฟ้า
ขนาด 800 VA
งานธุรการ
แขวงกาวิละ
281 จัดซื้อเครื่อง
สํารองไฟฟ้า
ขนาด 1 KVA
งานธุรการ
แขวงเม็งราย
282 จัดซื้อเครื่อง
สํารองไฟฟ้า
ขนาด 1 KVA
งานทะเบียน
แขวงเม็งราย
283 จัดซื้อเครื่อง
สํารองไฟฟ้า
ขนาด 800 VA
งานคลัง
แขวงศรีวิชัย

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
7,900

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บริการประชาชน

มีเครื่องพิมพ์ Multifunction
แบบฉีดหมึก inkjet จํานวน
1 เครื่อง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บริการประชาชน

มีเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด
1 KVA จํานวน 4 เครื่อง

-

23,200

-

-

-

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บริการประชาชน

มีเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด
800 VA จํานวน 1 เครื่อง

3,200

-

-

-

-

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บริการประชาชน

มีเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด
1 KVA จํานวน 2 เครื่อง

5,800
(1 เครื่อง)

-

5,900
(1 เครื่อง)

-

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บริการประชาชน

มีเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด
1 KVA จํานวน 1 เครื่อง

-

-

5,900

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บริการประชาชน

มีเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด
800 VA จํานวน 7 เครื่อง

-

22,400

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ ประชาชนมีความ
พึงพอใจของ พึงพอใจในการ
ประชาชนต่อ ปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงาน

งานธุรการ
แขวงนครพิงค์

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน

ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน

งานคลัง
แขวงกาวิละ

ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน

งานธุรการ
แขวงกาวิละ

-

ร้อยละความ ประชาชนมีความ
พึงพอใจของ พึงพอใจในการ
ประชาชนต่อ ปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงาน

งานธุรการ
แขวงเม็งราย

-

-

ร้อยละความ ประชาชนมีความ
พึงพอใจของ พึงพอใจในการ
ประชาชนต่อ ปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงาน

งานทะเบียน
แขวงเม็งราย

-

-

ร้อยละความ ประชาชนมีความ
พึงพอใจของ พึงพอใจในการ
ประชาชนต่อ ปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงาน

งานคลัง
แขวงศรีวิชัย

แบบ ผ.02
-3/557ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

284 จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร เพื่อให้การจัดเก็บเอกสาร
กองวิชาการและ ข้อมูลสําหรับให้บริการ
แผนงาน
ประชาชนเป็นไปด้วย
ความสะดวกรวดเร็ว

285 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศเพื่อใช้ระบายความร้อน
แบบแยกส่วน แบบ ภายในห้องผลิตสําเนา
ติดผนัง ขนาด
เอกสารสําหรับเผยแพร่
12,000 บีทียู
ให้แก่ประชาชน
งานธุรการ
กองวิชาการและ
แผนงาน
286 จัดซื้อเครื่อง
เพื่อรบันทึกข้อมูลในการ
คอมพิวเตอร์
จัดกิจกรรมต่างๆ นอก
โน้ตบุ๊ก
สถานที่และเป็นการ
งานวิจัยและ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ประเมินผล
ให้กับประชาชนได้รับ
กองวิชาการและ ทราบ
แผนงาน
287 จัดซื้อเครื่อง
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
สํารองไฟฟ้า
การให้บริการประชาชน
ขนาด 800 VA สําหรับจัดเก็บและ
ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ประมวลผลข้อมูล
สํานักปลัดเทศบาล
รวม
287 โครงการ
-

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
100,000

-

-

17,000

-

-

-

-

17,000

-

-

มีเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
สําหรับงานประมวลผล
จํานวน 1 เครื่อง

-

-

-

22,000

-

มีเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด
800 VA จํานวน 6 เครื่อง

-

5,000
(2 เครื่อง)

5,000
(2 เครื่อง)

5,000
(2 เครื่อง)

-

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
-มีตู้เหล็กเก็บเอกสาร
จํานวน 20 ตู้
(งานธุรการ จํานวน 10 ตู)้
(ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
จํานวน 10 ตู้)
-มีตู้เก็บเอกสาร 3 ลิ้นชัก
แบบมีล้อเลื่อน จํานวน 4 ตู้
มีเครื่องปรับอากาศ
แบบแยกส่วน แบบติดผนัง
ขนาด 12,000 บีทียู

-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ที่มาติดต่อ
ขอรับบริการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การมาติดต่อ
ขอรับบริการด้าน
ข้อมูลข่าวสารของ
กองวิชาการและ
แผนงาน
ร้อยละความ ประชาชนมีความ
พึงพอใจของ พึงพอใจในการ
ประชาชน
ปฏิบัติงาน
ต่อการ
ปฏิบัติงาน

กองวิชาการและ
แผนงาน

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน

งานวิจัยและ
ประเมินผล
กองวิชาการและ
แผนงาน

ทําให้การ
ปฏิบัติงานในการ
บันทึกข้อมูล
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ร้อยละความ ประชาชนมีความ
พึงพอใจของ พึงพอใจในการ
ประชาชน
ปฏิบัติงาน
ต่อการ
ปฏิบัติงาน
31,383,200 28,897,420 25,092,400 34,101,950 18,440,200
-

งานธุรการ
กองวิชาการและ
แผนงาน

ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
สํานักปลัดเทศบาล

-

-3/558รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลนครเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ที่ 6 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ที่ 7 : การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร
5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งบประมาณ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 จัดซื้อโต๊ะทางาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
มีโต๊ะทางานเหล็กพร้อม
35,000
เหล็กพร้อม
ของเจ้าหน้าที่
กระจก จานวน 5 ตัว
กระจก
งานรักษาความ
สงบเรียบร้อยและ
ความมั่นคง
2

ปรับปรุงอาคาร
สานักงานของงาน
รักษาความสงบ
เรียบร้อยและ
ความมั่นคง

เพื่อปรับปรุงอาคาร
สานักงานของงานรักษา
ความสงบเรียบร้อยและ
ความมั่นคง

ปรับปรุงอาคารสานักงาน
2,000,000
ของงานรักษาความสงบ
เรียบร้อยและความมั่นคง
(ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)

-

-

แบบ ผ.02

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อสิ่งอานวย
ความสะดวก
ในการ
ปฏิบัติงาน
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนที่
เข้ามาใช้
บริการของ
อาคาร
สานักงาน

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

บุคลากรมีสิ่ง
อานวยความ
สะดวกในการ
ปฏิบัติงาน

งานรักษาความ
สงบเรียบร้อย
และความมั่นคง
ฝ่ายปกครอง
สานักปลัด

อาคารสานักงาน
ของงานรักษา
ความสงบ
เรียบร้อยและ
ความมั่นคงได้รับ
การปรับปรุงให้อยู่
ในสภาพดี

งานรักษาความ
สงบเรียบร้อยและ
ความมั่นคง
ฝ่ายปกครอง
สานักปลัด
เทศบาล

แบบ ผ.02

-3/559ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
มีโต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์
จานวน 2 ตัว

2561
(บาท)
4,000

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

3

จัดซื้อโต๊ะวาง
เพื่อใช้วางเครื่อง
เครื่อง
คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์
งานรักษาความ
สงบเรียบร้อยและ
ความมั่นคง

4

จัดซื้อโต๊ะโฟเมก้า เพื่อใช้ในห้องประชุมชั้น 4 มีโต๊ะโฟเมก้า จานวน 50
งานป้องกันและ อาคารป้องกันและ
ตัว
บรรเทาสาธารณภัย บรรเทาสาธารณภัย

60,000

-

-

-

-

5

จัดซื้อเก้าอี้
เพื่อใช้ในการบริการ
สานักงานมีพนัก ประชาชนที่มาติดต่อ
พิงที่พักแขน
ราชการ
ล้อเลื่อน ปรับสูงต่าได้
งานรักษาความ
สงบเรียบร้อยและ
ความมั่นคง

12,500

-

-

-

-

มีเก้าอี้สานักงานมีพนักพิงที่
พักแขนล้อเลื่อน ปรับสูง-ต่า
ได้ จานวน 5 ตัว

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชากรต่อ
สิ่งอานวย
ความสะดวก
ในการ
ปฏิบัติงาน
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม
ประชุมต่อ
สิ่งอานวย
ความสะดวก
ในการ
ปฏิบัติงาน
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อสิ่งอานวย
ความสะดวก
ในการ
ปฏิบัติงาน

มีสิ่งอานวยความ
สะดวกในการ
ปฏิบัติงาน

งานรักษาความ
สงบเรียบร้อย
และความมั่นคง
ฝ่ายปกครอง
สานักปลัด
เทศบาล

ประชาชนได้รับสิ่ง
อานวยความ
สะดวกในการเข้า
ร่วมประชุม

งานป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย
ฝ่ายปกครอง
สานักปลัด
เทศบาล

ประชาชนได้รับสิ่ง งานรักษาความ
อานวยความ
สงบเรียบร้อย
สะดวก
และความมัน่ คง
ฝ่ายปกครอง
สานักปลัด
เทศบาล

แบบ ผ.02

-3/560ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
5,000

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

6

จัดซื้อเก้าอี้
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
คอมพิวเตอร์
งานรักษาความ
สงบเรียบร้อยและ
ความมั่นคง

มีเก้าอี้คอมพิวเตอร์ จานวน
5 ตัว

7

จัดซื้อเก้าอี้
เพื่อใช้ในการบริการ
งานป้องกันและ ประชาชนที่เข้าร่วม
บรรเทาสาธารณภัย ประชุม ห้องประชุมชั้น 4
อาคารป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

มีเก้าอี้ จานวน 200 ตัว

120,000

-

-

-

-

8

จัดซื้อเครื่องถ่าย
เอกสาร
งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

เพื่อใช้สาเนาเอกสารใน
การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

มีเครื่องถ่ายเอกสาร จานวน
2 เครื่อง

120,000
(1 เครื่อง)

-

120,000
(1 เครื่อง)

-

-

9

จัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ
สาหรับห้อง
ประชุมและห้อง
ทางาน
งานรักษาความ
สงบเรียบร้อยและ
ความมั่นคง

เพื่อใช้ปรับบรรยากาศใน
ห้องประชุมและห้อง
ทางานอาคารงานรักษา
ความสงบเรียบร้อยและ
ความมั่นคง

มีเครื่องปรับอากาศแบบแยก
ส่วนแบบตั้งพื้นหรือแบบ
แขวน ขนาด 24,000 บีทียู
จานวน 4 เครื่อง

-

129,600

129,600

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อสิ่งอานวย
ความสะดวก
ในการ
ปฏิบัติงาน
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อสิ่งอานวย
ความสะดวก
ในการ
ปฏิบัติงาน
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อสิ่งอานวย
ความสะดวก
ในการ
ปฏิบัติงาน
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ที่มาติดต่อ
ราชการ
ได้รับการ
อานวยความ
สะดวก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนมีสิ่ง
อานวยความ
สะดวก

งานรักษาความ
สงบเรียบร้อย
และความมั่นคง
ฝ่ายปกครอง
สานักปลัด
เทศบาล

ประชาชนที่เข้า
ร่วมประชุมมีสิ่ง
อานวยความ
สะดวก

งานป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย
ฝายปกครอง
สานักปลัด
เทศบาล

ประชาชนมีสิ่ง
อานวยความ
สะดวก

งานป้องกันและ
บรรเทา
สาธารณภัย
ฝ่ายปกครอง
สานักปลัดฯ

ประชาชนได้รับ
การอานวยความ
สะดวกในการมาใช้
บริการ

งานรักษาความ
สงบเรียบร้อย
และความมั่นคง
ฝ่ายปกครอง
สานักปลัด
เทศบาล

แบบ ผ.02

-3/561ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

10

จัดซื้อพัดลม
เพื่อระบายอากาศในห้อง
ระบายอากาศ
ทางาน
พร้อมติดตั้ง
งานรักษาความ
สงบเรียบร้อยและ
ความมั่นคง

มีพัดลมระบายอากาศพร้อม
ติดตั้ง จานวน 3 เครื่อง

11

จัดซื้อพัดลมติด
เพื่อระบายอากาศในห้อง
เพดาน
ทางาน และทดแทน
งานรักษาความ
ของเดิมที่ชารุด
สงบเรียบร้อยและ
ความมั่นคง

มีพัดลมติดเพดาน จานวน 5
เครื่อง

12

จัดซื้อชุดรับแขก เพื่อใช้รับแขกในห้อง
งานป้องกันและ ประชุมชั้น 4 อาคาร
บรรเทาสาธารณภัย ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

มีชุดรับแขก จานวน 2

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

2561
(บาท)
9,000

2562
(บาท)

-

25,000

-

-

-

12,000

-

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ที่มาติดต่อ
ราชการ
ได้รับการ
อานวยความ
สะดวก
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ที่มาติดต่อ
ราชการ
ได้รับการ
อานวยความ
สะดวก
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ที่มาติดต่อ
ราชการ
ได้รับการ
อานวยความ
สะดวก

ประชาชนได้รับ
การอานวยความ
สะดวกในการมาใช้
บริการ

งานรักษาความ
สงบเรียบร้อย
และความมั่นคง
ฝ่ายปกครอง
สานักปลัด
เทศบาล

ประชาชนได้รับ
การอานวยความ
สะดวกในการมาใช้
บริการ

งานรักษาความ
สงบเรียบร้อย
และความมั่นคง
ฝ่ายปกครอง
สานักปลัด
เทศบาล

ประชาชนได้รับ
การอานวยความ
สะดวกในการมาใช้
บริการ

งานป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย
ฝ่ายปกครอง
สานักปลัด
เทศบาล

แบบ ผ.02

-3/562ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
28,000
(2 เครื่อง)

2562
(บาท)
28,000
(2 เครื่อง)

งบประมาณ
2563
(บาท)
28,000
(2 เครื่อง)

2564
(บาท)
28,000
(2 เครื่อง)

2565
(บาท)
-

13

จัดซื้อเครื่องทาน้า เพื่อบริการน้าดื่ม
เย็น
ประชาชนที่มาติดต่อ
งานป้องกันและ ราชการ
บรรเทาสาธารณภัย

มีเครื่องทาน้าเย็น จานวน 8
เครื่อง

14

จัดซื้อเครื่อง
มัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์
งานรักษาความ
สงบเรียบร้อยและ
ความมั่นคง
จัดซื้อไฟแว็บติด
ตั้งบนรถยนต์
งานรักษาความ
สงบเรียบร้อยและ
ความมั่นคง

เพื่อใช้ปฏิบัติงานให้ข้อมูล
ข่าวสารในการอบรมและ
ประชุมผู้ประกอบการ
ฯลฯ

มีเครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ จานวน 1 ชุด

-

80,000

-

-

-

เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
นอกสถานที่

มีไฟแว็บติดตั้งบนรถยนต์
จานวน 4 ชุด

50,000
(2 ชุด)

50,000
(2 ชุด)

-

-

-

จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุติดรถยนต์
งานรักษาความ
สงบเรียบร้อยและ
ความมั่นคง

เพื่อติตดั้งในรถยนต์
มีเครื่องรับ-ส่งวิทยุติดรถยนต์
สะดวกในการติดต่อ
จานวน 3 เครื่อง
ประสานงานและอานวย
ความสะดวกแก่ประชาชน

72,000

72,000

-

-

-

15

16

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ที่มาติดต่อ
ราชการ
ได้รับการ
อานวยความ
สะดวก
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนที่
ได้รับข้อมูล
ข่าวสารและ
ความรู้
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อสิ่งอานวย
ความสะดวก

ประชาชนได้รับ
การอานวยความ
สะดวกในการมาใช้
บริการ

งานป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย
ฝ่ายปกครอง
สานักปลัด
เทศบาล

มีสิ่งอานวยความ
สะดวกในการ
ปฏิบัติงาน

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อสิ่งอานวย
ความสะดวก
ในการ
ปฏิบัติงาน

บุคลากรมีสิ่ง
อานวยความ
สะดวกในการ
ปฏิบัติงาน

งานรักษาความ
สงบเรียบร้อย
และความมั่นคง
ฝ่ายปกครอง
สานักปลัด
เทศบาล
งานรักษาความ
สงบเรียบร้อย
และความมั่นคง
ฝ่ายปกครอง
สานักปลัด
เทศบาล
งานรักษาความ
สงบเรียบร้อยและ
ความมั่นคง
ฝ่ายปกครอง
สานัก
ปลัดเทศบาล

มีสิ่งอานวยความ
สะดวกในการ
ปฏิบัติงาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.02

-3/563ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

17

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์
สาหรับงาน
ประมวลผล แบบ
ที่ 1
งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
จัดซื้อเครื่อง
สารองไฟฟ้า
ขนาด 800 VA
งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

เพื่อในการบันทึกข้อมูล
และการประมวลผลต่างๆ

18

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
มีเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 1
จานวน 10 เครื่อง

เพื่อใช้ในการสารองไฟฟ้า มีเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด
สาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ 800 VA จานวน 11
เครื่อง

2561
(บาท)
66,000
(3 เครื่อง)

2562
(บาท)
44,000
(2 เครื่อง)

งบประมาณ
2563
(บาท)
66,000
(3 เครื่อง)

9,600
(3 เครื่อง)

6,400
(2 เครื่อง)

9,600
(3 เครื่อง)

6,400
(2 เครื่อง)

-

2564
(บาท)
44,000
(2 เครื่อง)

2565
(บาท)
-

19

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ เพื่อใช้จัดพิมพ์เอกสาร
แบบฉีดหมึก
และหนังสือราชการ
งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

มีเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
จานวน 10 เครื่อง

12,900
(3 เครื่อง)

8,600
(2 เครื่อง)

12,900
(3 เครื่อง)

8,600
(2 เครื่อง)

-

20

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ เพื่อใช้ในการเผยแพร่
สาเนาระบบ
ข้อมูลข่าวสารและการ
ดิจิตอล
ประชาสัมพันธ์
งานรักษาความ
สงบเรียบร้อยและ
ความมั่นคง

มีเครื่องพิมพ์สาเนาระบบ
ดิจิตอล จานวน 1 เครื่อง

150,000

-

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
บุคลากรต่อ
สิ่งอานวย
ความสะดวก
ในการ
ปฏิบัติงาน
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อสิ่งอานวย
ความสะดวก
ในการ
ปฏิบัติงาน
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อสิ่งอานวย
ความสะดวก
ในการ
ปฏิบัติงาน
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อสิ่งอานวย
ความสะดวก
ในการ
ปฏิบัติงาน

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

บุคลากรมีสิ่ง
อานวยความ
สะดวกในการ
ปฏิบัติงาน

งานป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย
ฝ่ายปกครอง
สานักปลัด
เทศบาล

บุคลากรมีสิ่ง
อานวยความ
สะดวกในการ
ปฏิบัติงาน

งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
ฝ่ายปกครอง
สานักปลัด
เทศบาล

บุคลากรมีสิ่ง
อานวยความ
สะดวกในการ
ปฏิบัติงาน

งานป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย
ฝ่ายปกครอง
สานักปลัด
เทศบาล

บุคลากรมีสิ่ง
อานวยความ
สะดวกในการ
ปฏิบัติงาน

งานรักษาความ
สงบเรียบร้อย
และความมั่นคง
ฝ่ายปครอง
สานักปลัด
เทศบาล

แบบ ผ.02

-3/564ที่
21

รวม

โครงการ

วัตถุประสงค์

จัดซื้อ
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ออก
รถจักรยานยนต์ ปฏิบัติงานออกตรวจนอก
งานรักษาความ
พื้นทีต่ ามข้อร้องเรียน
สงบเรียยร้อยและ
ความมั่นคง
21 โครงการ

-

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
มีรถจักรยานยนต์ ขนาด
110 ซีซ.ี จานวน 2 คัน

-

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

2,766,000 443,600

งบประมาณ
2563
(บาท)
81,600

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

447,700

87,000

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อสิ่งอานวย
ความสะดวก
ในการ
ปฏิบัติงาน
-

เจ้าหน้าที่สามารถ
ออกปฏิบัติงาน
ภายนอกสานักงาน
ได้สะดวกและ
รวดเร็ว

งานรักษาความ
สงบเรียบร้อยและ
ความมั่นคง
ฝ่ายปกครอง
สานัก
ปลัดเทศบาลฯ

-

-

-3/565รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลนครเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ที่ 6 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ที่ 7 : การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร
5.3 แผนงานการศึกษา
งบประมาณ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 ส่งเสริม
เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัด 41,000
41,000
41,000
ประชาธิปไตยใน บทบาทและศักยภาพของ กิจกรรมประชาธิปไตยใน
โรงเรียน
นักเรียนตามกระบวนการ โรงเรียน เช่น การเลือกตั้ง
(สนับสนุนค่าใช้จ่าย ประชาธิปไตย
ประธานนักเรียน กิจกรรม
ในการบริหาร
ของสภานักเรียน ฯลฯ
สถานศึกษา)

๒

จ้างเหมาดูแลและ เพื่อป้องกันและกาจัด
กาจัดปลวกใน
ปลวกในสถานศึกษาสังกัด
สถานศึกษาสังกัด เทศบาลนครเชียงใหม่
เทศบาลนคร
เชียงใหม่

จ้างเหมากาจัดปลวกใน
โรงเรียนสังกัดเทศบาลนคร
เชียงใหม่ ทั้ง 11 และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนคร
เชียงใหม่

510,000

510,000

510,000

แบบ ผ.02

2564
(บาท)
41,000

2565
(บาท)
41,000

510,000

510,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
นักเรียนต่อ
การเข้าร่วม
กิจกรรม
ประชาธิปไตย
ที่
ดาเนินการ
ตาม
โครงการ
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
นักเรียนต่อ
สถานที่
อาคาร/
สถานศึกษา
ที่ใช้ในการ
เรียนการ
สอน

นักเรียนมีบทบาท
และศักยภาพตาม
กระบวนการ
ประชาธิปไตย

-ร.ร.ท.ศรีสุพรรณ
-ร.ร.ท.ดอกเงิน
-ร.ร.ท.ศรีปิงเมือง
-ร.ร.ท.พวกช้าง
-ร.ร.ท.เชียงยืน
สานักการศึกษา

สถานศึกษาสังกัด
เทศบาลนคร
เชียงใหม่ มีอาคาร
ที่มีความทนทน
แข็งแรง ปราศจาก
ปลวกและแมลงที่
ทาลายโครงสร้าง
และทรัพย์สิน
อาคาร

งานโรงเรียน
ฝ่ายกิจการ
โรงเรียน
สานักการศึกษา

แบบ ผ.02

-3/566ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
12,000
(2 ตู)้

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
12,000
(2 ตู)้

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการ
ปฏิบัติงาน

การจัดเก็บเอกสาร
ทางราชการ และ
เอกสารอื่นๆมี
ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย และมี
ความคล่องตัวต่อ
การสืบค้นให้แก่
ประชาชน
การจัดเก็บเอกสาร
ทางราชการ และ
เอกสารอื่นๆมี
ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย และมี
ความคล่องตัวต่อ
การสืบค้นให้แก่
ประชาชน
ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน

๓

จัดซื้อตู้เก็บ
เอกสาร
งานแผนและ
โครงการ
สานักการศึกษา

เพื่อใช้จัดเก็บเอกสาร
จัดเก็บเอกสาร
ทางราชการ
และเอกสารอื่นๆ ให้มี
ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยง่ายต่อการ
สืบค้นเพื่อให้บริการแก่
ประชาชน

มีตู้เก็บเอกสาร จานวน 4 ตู้

๔

จัดซื้อตู้เก็บ
เอกสาร
ฝ่ายการเงินฯ
สานักการศึกษา

เพื่อใช้จัดเก็บเอกสาร
จัดเก็บเอกสาร
ทางราชการ
และเอกสารอื่นๆ ให้มี
ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยง่ายต่อการ
สืบค้นเพื่อให้บริการแก่
ประชาชน

มีตู้เก็บเอกสาร จานวน 12
ตู้

-

24,000
(4 ตู)้

-

24,000
(4 ตู)้

24,000
(4 ตู)้

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการ
ปฏิบัติงาน

๕

จัดซื้อชุดโต๊ะ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ทางาน 3 ลิ้นชัก ให้บริการประชาชน
เข้ามุมพร้อมโต๊ะ
คอมพิวเตอร์ต่อข้าง
ฝ่ายการเงินฯ
สานักการศึกษา

จัดซื้อชุดโต๊ะทางาน 3
ลิ้นชักเข้ามุมพร้อมโต๊ะ
คอมพิวเตอร์ต่อข้าง
จานวน 2 ชุด

-

-

15,000
(1 ชุด)

15,000
(1 ชุด)

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานแผนและ
โครงการ
สานักการศึกษา

ฝ่ายการเงินฯ
สานักการศึกษา

ฝ่ายการเงินฯ
สานักการศึกษา

แบบ ผ.02

-3/567ที่

โครงการ

๖

จัดซื้อรถบรรทุก
(ดีเซล) ขนาด 1
ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่า
กว่า 2,400 ซีซี
ขับเคลื่อน 2 ล้อ
แบบธรรมดา
งานธุรการ
สานักการศึกษา
จัดซื้อรถโดยสาร
ขนาด12 ที่นั่ง
(ดีเซล) ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่า
กว่า 2,400 ซีซี
งานธุรการ
สานักการศึกษา
จัดซื้อรถบรรทุก
(ดีเซล)
งานธุรการ
สานักการศึกษา

๗

๘

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
523,000

เพื่อใช้ในการขนส่งวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ

จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)
ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ากว่า
2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ
แบบธรรมดา จานวน1 คัน

เพื่อรับ-ส่งผู้เข้าร่วม
กิจกรรม ในการเข้าร่วม
กิจกรรมนอกสถานที่

จัดซื้อรถโดยสารขนาด12 ที่ 13,354,000
นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอก
สูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี
จานวน 11 คันๆ ละ
1,214,000 บาท

เพื่อใช้ในการติดต่อ
ประสานงาน ขนส่งวัสดุ
อุปกรณ์เพื่อใช้ในการจัด
กิจกรรมต่างๆ ของสานัก
การศึกษา

มีรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1
ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่
ต่ากว่า 2,400 ซีซี หรือ
กาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่า
กว่า 110 กิโลวัตต์
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบ
ดับเบิ้ลแค็บ

-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

-

-

-

-

ร้อยละความ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
พึงพอใจของ ได้รับความ
ผู้เข้าร่วม
สะดวกสบาย
กิจกรรมต่อ
สิ่งอานวย
ความสะดวก

868,000

-

-

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมต่อ
สิ่งอานวย
ความสะดวก

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการ
ปฏิบัติงาน

การขนส่งวัสดุ
อุปกรณ์ สาหรับ
ใช้ในการจัด
กิจกรรมต่างๆ
มีประสิทธิภาพ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานธุรการ
สานักการศึกษา

งานธุรการ
สานักการศึกษา

การติดต่อ
งานธุรการ
ประสานงาน และ สานักการศึกษา
ขนส่งวัสดุอุปกรณ์
ในการดาเนิน
กิจกรรมต่างๆมี
ประสิทธิภาพ

แบบ ผ.02

-3/568ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๙

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์
สาหรับงาน
ประมวลผล
แบบที่ 1
หน่วย
ศึกษานิเทศก์
สานักการศึกษา

เพื่อใช้สาหรับบันทึกข้อมูล มีเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐระบบ งานประมวลผลแบบที่ 1
(e-GP) ระบบบัญชี
จานวน 1 เครื่อง
(e-LAAS) และรายงานผล
เบิกจ่ายเงินในระบบ
(e-PLAN) และทดแทน
ของเดิมที่ชารุด
-เพื่อในการบันทึกข้อมูล
และการประมวลผลต่างๆ

๑0

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์
สาหรับงาน
ประมวลผล
แบบที่ 1
ฝ่ายการเงินฯ
สานักการศึกษา
จัดซื้อเครื่อง
สารองไฟฟ้า
ขนาด 800 VA
หน่วย
ศึกษานิเทศก์
สานักการศึกษา

เพื่อในการบันทึกข้อมูล
ประมวลผลเอกสารทาง
ราชการต่างๆของ
ประชาชน และหน่วยงาน

11

มีเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับ
งานประมวลผลแบบที่ 1
จานวน 4 เครื่อง

เพื่อใช้ในการสารองไฟฟ้า มีเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด
สาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ 800 VA จานวน 1 เครื่อง
และป้องกันข้อมูลของ
ประชาชน และหน่วยงาน
สูญหาย

2561
(บาท)
22,000

2562
(บาท)
-

-

44,000
(2 เครื่อง)

3,200

-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

-

44,000
(2 เครื่อง)

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการ
ปฏิบัติงาน

-

-

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการ
ปฏิบัติงาน

การบันทึก
ข้อมูล
แล้วเสร็จ
100%

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
การบันทึกข้อมุล
ในระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐ
ระบบ (e-GP)
ระบบบัญชี
(e-LAAS) และ
รายงานผลเบิก
จ่ายเงินในระบบ
(e-PLAN) มีความ
เป็นปัจจุบัน
การบันทึกข้อมูล
ประมวลผล
เอกสารทาง
ราชการต่างๆ
ให้แก่ประชาชน
และหน่วยงานมี
ประสิทธิภาพ
การป้องกันข้อมูล
สูญหายกรณี
ไฟฟ้าขัดข้อง
มีประสิทธิภาพ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
หน่วย
ศึกษานิเทศก์
สานักการศึกษา

ฝ่ายการเงินฯ
สานักการศึกษา

หน่วย
ศึกษานิเทศก์
สานักการศึกษา

แบบ ผ.02

-3/569ที่
12

โครงการ

จัดซื้อเครื่อง
สารองไฟฟ้า
ขนาด 800 VA
ฝ่ายการเงินฯ
สานักการศึกษา
13 จัดซื้อเครื่องพิมพ์
เลเซอร์ หรือ LED
ขาวดา ชนิด
Network แบบที่
1 (28 หน้า/
นาที)
ฝ่ายการเงินฯ
สานักการศึกษา
14 จัดซื้อเครื่องพิมพ์
Multifunction
แบบฉีดหมึก
(Inkjet)
หน่วย
ศึกษานิเทศก์
สานักการศึกษา
รวม
14 โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
5,000
(2 เครื่อง)

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
5,000
(2 เครื่อง)

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการ
ปฏิบัติงาน
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการ
ปฏิบัติงาน

การป้องกันข้อมูล
สูญหายกรณี
ไฟฟ้าขัดข้อง
มีประสิทธิภาพ

ฝ่ายการเงินฯ
สานักการศึกษา

การจัดพิมพ์
เอกสารทาง
ราชการ และ
เอกสารอื่นๆ
มีคุณภาพ

ฝ่ายการเงินฯ
สานักการศึกษา

การจัดพิมพ์
เอกสารทาง
ราชการ และ
เอกสารอื่นๆ
มีคุณภาพ

หน่วยศึกษานิเทศก์
สานักการศึกษา

เพื่อใช้ในการสารองไฟฟ้า
สาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์
และป้องกันข้อมูลของ
ประชาชน และหน่วยงาน
สูญหาย
เพื่อใช้ในการจัดพิมพ์
เอกสารทางราชการให้แก่
หน่วยงานและประชาชน

มีเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด
800 VA จานวน 4 เครื่อง

มีเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ
LED ขาวดา ชนิด Network
แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)
จานวน 2 เครื่องๆละ
8,900 บาท

-

8,900

8,900

-

-

เพื่อใช้ในการจัดพิมพ์
เอกสารทางราชการให้แก่
หน่วยงานและประชาชน

มีเครื่องพิมพ์
Multifunction แบบฉีดหมึก
(Inkjet) จานวน 1 เครื่อง

7,900

-

-

-

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการ
ปฏิบัติงาน

-

-

574,900

651,000

575,000

-

14,473,100 1,500,900

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-

-3/570รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลนครเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ที่ 6 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมมาภิบาล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ที่ 7 : การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร
5.4 แผนงานสาธารณสุข
งบประมาณ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 อบรมพัฒนา
-เพื่อพัฒนาศักยภาพใน
จัดอบรมพัฒนาศักยภาพใน
300,000 300,000 300,000
ศักยภาพในการ
การปฏิบัติงานของ
การปฏิบัติงานของบุคลากร
ปฏิบัติงานของ
บุคลากรสาธารณสุขและ สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
บุคลากร
สิ่งแวดล้อม
และศึกษาดูงาน ให้แก่
สาธารณสุขและ -เพื่อเสริมสร้างทักษะ
บุคลากรสานักสาธารณสุข
สิ่งแวดล้อมและ วิชาการ เทคนิค การ
และสิ่งแวดล้อม
ศึกษาดูงาน
ทางาน เทคโนโลยีต่างๆ
โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทั้งหน่วยงานภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน
2 อบรมการพัฒนา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้าน
จัดอบรมการพัฒนาคุณภาพ
40,000
40,000
40,000
คุณภาพด้านการ วิชาการทางการพยาบาล ด้านการปฏิบัติการพยาบาล
ปฏิบัติการ
และการพัฒนาคุณภาพ
ให้แก่บุคลากรด้านการ
พยาบาลแก่
ทางการปฏิบัติการพยาบาล พยาบาลโรงพยาบาล
บุคลากรของ
ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน เทศบาลนครเชียงใหม่
โรงพยาบาล
การรับรองคุณภาพ
เทศบาลนคร
สถานพยาบาล
เชียงใหม่

แบบ ผ.02

2564
(บาท)
300,000

2565
(บาท)
-

40,000

40,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนที่
มีต่อการ
บริการและ
การปฏิบัติงาน
ของบุคลากร

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

บุคลากร
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อมได้รับ
การพัฒนา
ศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน
-บุคลากรมีทักษะ
วิชาการ เทคนิค
การทางาน
เทคโนโลยีต่างๆ
ร้อยละความ บุคลากรด้านการ
พึงพอใจของ พยาบาลได้รับการ
ประชาชนที่ พัฒนาความรู้ด้าน
มีต่อการ
การปฏิบัติการ
บริการและ พยาบาลและ
ปฏิบัติงาน ให้บริการแก่ผู้มา
ของ
รับบริการได้อย่าง
บุคลากร
มีคุณภาพตาม
มาตรฐาน
โรงพยาบาล

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานวิชาการและ
แผนงาน
สานักการ
สาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

โรงพยาบาล
เทศบาล
นครเชียงใหม่
สานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

-3/571ที่

โครงการ

3

อบรมเชิง
ปฏิบัติการด้าน
การช่วยฟื้นคืนชีพ
แก่บุคลากรของ
โรงพยาบาล
เทศบาลนคร
เชียงใหม่
พัฒนาศักยภาพ
การบริการของ
โรงพยาบาล
เทศบาลนคร
เชียงใหม่

4

5

วัตถุประสงค์
เพื่อให้บุคลากรมีความรู้
วิชาการด้านการช่วยฟื้น
คืนชีพและการใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัยใน
การช่วยผู้ปุวย

-เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้าน
วิชาการทางการแพทย์
และการพยาบาลให้
เหมาะสมกับการ
เปลี่ยนแปลงด้านวิชาการ
และเทคโนโลยี
-เพื่อให้มีทัศนคติที่ดีต่อ
การบริการและการ
ปฏิบัติงาน
-เพื่อให้มีประสบการณ์ใน
การเทียบเคียง (Bench
Marking) การทางานจาก
การศึกษาดูงาน
โรงพยาบาลอื่น
อบรมด้านอุบัติภัย เพื่อให้บุคลากรมีความรู้
และอุบัติภัยหมู่
ด้านอุบัติภัยและอุบัติเหตุ
แก่บุคลากรของ
ต่างๆรวมถึงแนวทางการ
โรงพยาบาล
บริหารจัดการ การ
เทศบาลนคร
วางแผนรับภาวะฉุกเฉินที่
เชียงใหม่
เป็นอุบัติภัยหมู่

แบบ ผ.02

2561
(บาท)
30,000

2562
(บาท)
30,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
30,000

จัดอบรมพัฒนาศักยภาพการ
บริการของโรงพยาบาล
เทศบาลนครเชียงใหม่ให้แก่
บุคลากรของโรงพยาบาล
เทศบาลนครเชียงใหม่

230,000

230,000

230,000

230,000

230,000

จัดอบรมด้านอุบัติภัย
และอุบัติภัยหมู่ ให้แก่
บุคลากรของโรงพยาบาล
เทศบาลนครเชียงใหม่ และ
บุคลากรของหน่วยสนับสนุน
จากภายนอกโรงพยาบาล

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการ
ช่วยฟื้นคืนชีพ ให้แก่บุคลากร
ของโรงพยาบาลเทศบาล
นครเชียงใหม่

2564
(บาท)
30,000

2565
(บาท)
30,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนที่
มีต่อการ
บริการและ
ปฏิบัติงาน
ของบุคลากร
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนที่
มีต่อการ
บริการและ
ปฏิบัติงาน
ของบุคลากร

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

บุคลากรได้รับการ โรงพยาบาล
พัฒนา ความรู้
เทศบาล
ความสามารถด้าน นครเชียงใหม่
การช่วยฟื้นคืนชีพ สานักการ
สาหรับใช้ในการ สาธารณสุขและ
ปฏิบัติงานและ
สิ่งแวดล้อม
ชีวิตประจาวัน
-บุคลากรได้รับ
โรงพยาบาล
การพัฒนาความรู้ เทศบาล
ความสามารถทั้ง นครเชียงใหม่
ด้านวิชาการการ สานักการ
บริการและมีทักษะ สาธารณสุขและ
ในการปฏิบัติงาน สิ่งแวดล้อม
-บุคลากรสามารถ
ให้บริการผู้รับบริการ
ได้อย่างมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน
โรงพยาบาล
-โรงพยาบาลได้รับ
การรับรองคุณภาพ
บันไดขั้นที่ 3
ร้อยละความ บุคลากรได้รับการ โรงพยาบาล
พึงพอใจของ พัฒนาความรู้
เทศบาล
ประชาชนที่ ความสามารถด้าน นครเชียงใหม่
มีต่อการ
อุบัติภัย อุบัติภัย สานักการ
บริการและ หมู่ อุบัติเหตุต่างๆ สาธารณสุขและ
ปฏิบัติงาน และมีทักษะใน
สิ่งแวดล้อม
ของ
การปฏิบัติงาน
บุคลากร

-3/572วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

6

อบรมด้านการ
ปูองกันและ
ควบคุมการติด
เชื้อใน
โรงพยาบาล
เทศบาลนคร
เชียงใหม่

เพื่อให้บุคลากรมีความรู้
ด้านการปูองกันและ
ควบคุมการติดเชื้อตาม
หลักการทางวิชาการและ
ปฏิบัติตามแนวทางที่
กาหนด

จัดอบรมด้านการปูองกัน
และควบคุมการติดเชื้อใน
โรงพยาบาลเทศบาลนคร
เชียงใหม่ ให้แก่บุคลากรของ
โรงพยาบาลเทศบาลนคร
เชียงใหม่ และบุคลากรของ
หน่วยสนับสนุนจากภายนอก
โรงพยาบาล ด้านการปูองกัน
และควบคุมการติดเชื้อ

7

พัฒนาศักยภาพ
ด้านการดูแล
สุขภาพแก่
อาสาสมัคร
สาธารณสุข (อสม.)
และผู้ที่เกี่ยวข้อง
ของโรงพยาบาล
เทศบาลนคร
เชียงใหม่

-เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้
และทักษะความสามารถ
ด้านการดูแลสุขภาพ
ประชาชนแก่อาสาสมัคร
สาธารณสุข(อสม.)และ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

จัดอบรมด้านการดูแล
สุขภาพแก่อาสาสมัคร
สาธารณสุข
(อสม.) และผู้ที่เกี่ยวข้อง

แบบ ผ.02

2561
(บาท)
25,000

2562
(บาท)
25,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
25,000

200,000

200,000

200,000

2564
(บาท)
25,000

2565
(บาท)
25,000

200,000

200,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนที่
มีต่อการ
บริการและ
ปฏิบัติงาน
ของ
บุคลากร

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

บุคลากรได้รับการ
พัฒนาความรู้
ความสามารถ
ด้านการปูองกัน
และควบคุมการ
ติดเชื้อและมี
ทักษะในการ
ปฏิบัติงาน
และให้บริการแก่ผู้
มารับบริการได้
อย่างมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน
โรงพยาบาล
ร้อยละความ อาสาสมัคร
พึงพอใจของ สาธารณสุข
ประชาชนที่ (อสม.) ผู้ที่
มีต่อการ
เกี่ยวข้องได้รับการ
บริการและ พัฒนาความรู้ด้าน
ปฏิบัติงาน การดูแลสุขภาพ
ของ
และสามารถนา
อาสาสมัคร ความรู้ไปดูแล
สาธารณสุข ประชาชนได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
โรงพยาบาล
เทศบาล
นครเชียงใหม่
สานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

โรงพยาบาล
เทศบาล
นครเชียงใหม่
สานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

-3/573ที่

โครงการ

8

อบรมด้านการ
ปูองกันอัคคีภัย
และการซ้อมแผน
เตรียมรับการเกิด
อัคคีภัยแก่
บุคลากรของ
โรงพยาบาล
เทศบาลนคร
เชียงใหม่
การอบรมการ
จัดการ 5 ส (BIG
Cleaning Day)
ของโรงพยาบาล
เทศบาลนคร
เชียงใหม่

9

10 จ้างเหมาบริการ
ทางด้าน
การแพทย์และ
สาธารณสุข

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.02

2561
(บาท)
20,000

2562
(บาท)
20,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
20,000

2564
(บาท)
20,000

2565
(บาท)
20,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ผู้เข้ารับการ
อบรมมี
ความรู้
ความเข้าใจ
เพิ่มขึ้น

บุคลากรได้รับการ
พัฒนาความรู้
ความสามารถด้าน
การปูองกัน
อัคคีภัยและมี
ทักษะในการ
เตรียมรับการเกิด
อัคคีภัยได้

โรงพยาบาล
เทศบาล
นครเชียงใหม่
สานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

ผู้เข้ารับการ
อบรมมี
ความรู้
ความเข้าใจ
เพิ่มขึ้น

บุคลากรสามารถ
นาหลัก5ส
ไปปฏิบัติได้อย่าง
ถูกต้อง เหมาะสม
และปรับปรุงงาน
ให้มีคุณภาพได้

งานพยาธิวิทยา
และรังสีวิทยา
โรงพยาบาล
เทศบาลนคร
เชียงใหม่

มีบุคลาการทาง
การแพทย์
เพียงพอต่อการ
ให้บริการตรวจ
รักษาให้แก่
ประชาชน
และสามารถ
ปฏิบัติงานได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ

โรงพยาบาล
เทศบาลนคร
เชียงใหม่
สานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

เพื่อให้บุคลากรมีความรู้
ด้านการปูองกันอัคคีภัย
และมีทักษะจากการ
ฝึกซ้อมตามแผนที่ได้
วางไว้

จัดอบรมด้านการปูองกัน
อัคคีภัยและการซ้อมแผน
เตรียมรับการเกิดอัคคีภัย
ให้แก่บุคลากรของ
โรงพยาบาลเทศบาลนคร
เชียงใหม่ และบุคลากรของ
หน่วยสนับสนุนจากภายนอก
โรงพยาบาล

-เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้บุคลากรมี
ความรู้ ความเข้าใจและ
นาหลัก 5ส ไปปฏิบัติ ได้
อย่างถูกต้อง เหมาะสม
-เพื่อนาหลักการ
ทา 5ส เป็นพื้นฐานพัฒนา
ปรับปรุงคุณภาพงานอย่าง
ต่อเนื่อง
เพื่อจ้างเหมาบริการ
บุคลากรทางด้าน
การแพทย์และสาธารณสุข
สาหรับ
ให้บริการในการ
ตรวจรักษาให้แก่
ประชาชน

จัดอบรมการจัดการ 5 ส
(BIG Cleaning Day) ให้แก่
บุคลากรทุกหน่วยงานใน
โรงพยาบาลเทศบาลนคร
เชียงใหม่

-

-

15,000

15,000

15,000

จ้างเหมาบริการทาง
ด้านการแพทย์และ
สาธารณสุขของโรงพยาบาล
เทศบาลนครเชียงใหม่

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000 ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ผู้มารับ
บริการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-3/574ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

11

จ้างเหมาบารุงรักษา
ลิฟท์ของ
โรงพยาบาล
เทศบาลนคร
เชียงใหม่

12

จ้างเหมาบริการ
ทาความสะอาด
โรงพยาบาล
เทศบาลนคร
เชียงใหม่

13

จ้างเหมาบริการ
ทาความสะอาด
ศูนย์สุขภาพ
ชุมชนหนองหอย

-เพื่อบารุงรักษาลิฟท์ให้
อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งาน
และอานวยความสะดวก
ให้แก่ประชาชนที่มาใช้
บริการโรงพยาบาล
เทศบาลนครเชียงใหม่
-เพื่อจ้างเหมาเอกชน
ดาเนินการบารุงรักษา
ลิฟท์ของโรงพยาบาล
เทศบาลนครเชียงใหม่
-เพื่อให้อาคารโรงพยาบาลฯ
สะอาด เป็นระเบียบ
เรียบร้อย มีสุขลักษณะที่
เหมาะสมต่อการให้บริการ
ประชาชน
-เพื่อจ้างเหมาเอกชน
ดาเนินการทาความสะอาด
อาคารของโรงพยาบาล
เทศบาลนครเชียงใหม่
-เพื่อให้อาคารศูนย์สุภาพ
ชุมชนหนองหอยสะอาด
เป็นระเบียบเรียบร้อย
มีสุขลักษณะที่เหมาะสมต่อ
การให้บริการประชาชน
-เพื่อจ้างเหมาเอกชน
ดาเนินการทาความสะอาด
อาคารของศูนย์สุขภาพ
ชุมชนหนองหอย

แบบ ผ.02

2561
(บาท)
18,000

2562
(บาท)
18,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
18,000

จ้างเหมาเอกชนดาเนินการ
ทาความสะอาดอาคารของ
โรงพยาบาลเทศบาลนคร
เชียงใหม่

550,000

550,000

550,000

550,000

550,000

จ้างเหมาเอกชนดาเนินการ
ทาความสะอาดอาคาร
ศูนย์สุขภาพชุมชนหนองหอย

138,000

138,000

138,000

138,000

138,000

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จ้างเหมาเอกชนดาเนินการ
บารุงรักษาลิฟท์ของ
โรงพยาบาลเทศบาลนคร
เชียงใหม่

2564
(บาท)
18,000

2565
(บาท)
18,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ผู้มารับ
บริการ

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนผู้
มารับบริการ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

มีลิฟท์ที่อยู่ใน
งานธุรการ
สภาพดีพร้อมใช้งาน โรงพยาบาลเทศบาล
และอานวยความ นครเชียงใหม่
สะดวกให้แก่
สานักการ
ประชาชนที่มาใช้ สาธารณสุข
บริการโรงพยาบาล และสิ่งแวดล้อม
เทศบาลนคร
เชียงใหม่

อาคารของ
งานธุรการ
โรงพยาบาลเทศบาล โรงพยาบาลเทศบาล
นครเชียงใหม่
นครเชียงใหม่
สะอาดเป็น
สานักการ
ระเบียบเรียบร้อย สาธารณสุขและ
สุขลักษณะที่
สิ่งแวดล้อม
เหมาะสมต่อการ
ให้บริการ
ประชาชน
ร้อยละความ อาคารศูนย์สุขภาพ กลุ่มงานสุขภาพ
พึงพอใจของ ชุมชนหนองหอย ชุมชน
ประชาชนผู้ สะอาดเป็น
โรงพยาบาล
มารับบริการ ระเบียบเรียบร้อย เทศบาลนคร
สุขลักษณะที่
เชียงใหม่
เหมาะสมต่อการ สานักการ
ให้บริการ
สาธารณสุขและ
ประชาชน
สิ่งแวดล้อม

-3/575ที่

โครงการ

14

จ้างเหมาบริการ
ทาความสะอาด
ศูนย์บริการแพทย์
แผนไทย 1

15

16

วัตถุประสงค์

-เพื่อให้อาคารศูนย์บริการ
แพทย์แผนไทย 1 สะอาด
เป็นระเบียบเรียบร้อย
มีสุขลักษณะที่เหมาะสมต่อ
การให้บริการประชาชน
-เพื่อจ้างเหมาเอกชน
ดาเนินการทาความสะอาด
อาคารของศูนย์สุขภาพ
ชุมชนหนองหอย
จ้างเหมาบริการ -เพื่อให้อาคารศูนย์สุขภาพ
ทาความสะอาด
ชุมชนศรีวิชัย สะอาด
ศูนย์สุขภาพ
เป็นระเบียบเรียบร้อย
ชุมชนศรีวิชัย
มีสุขลักษณะที่เหมาะสมต่อ
การให้บริการประชาชน
-เพื่อจ้างเหมาเอกชน
ดาเนินการทาความสะอาด
อาคารของศูนย์สุขภาพ
ชุมชนหนองหอย
จ้างเหมาดูแลรักษา -เพื่อจ้างเหมาดูแลรักษา
อุปกรณ์ปูองกัน
อุปกรณ์ปูองกันเครือข่าย
เครือข่ายของ
ของโรงพยาบาลเทศบาล
โรงพยาบาล
นครเชียงใหม่
เทศบาลนคร
-เพื่อให้ระบบงาน
เชียงใหม่
คอมพิวเตอร์มีเสถียรภาพ
ปลอดภัย

แบบ ผ.02

2561
(บาท)
138,000

2562
(บาท)
138,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
138,000

จ้างเหมาเอกชนดาเนินการ
ทาความสะอาดอาคาร
ศูนย์สุขภาพชุมชนศรีวิชัย

138,000

138,000

138,000

138,000

จ้างเหมาเอกชนดูแลอุปกรณ์
ปูองกันเครือข่ายของ
โรงพยาบาลเทศบาล
นครเชียงใหม่

48,000

100,000

100,000

100,000

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จ้างเหมาเอกชนดาเนินการ
ทาความสะอาดอาคาร
ศูนย์บริการแพทย์แผนไทย
1

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนผู้
มารับบริการ

อาคารศูนย์บริการ
แพทย์แผนไทย 1
สะอาดเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
สุขลักษณะที่
เหมาะสมต่อการ
ให้บริการ
ประชาชน

ศูนย์บริการแพทย์
แผนไทย 1
โรงพยาบาล
เทศบาลนคร
เชียงใหม่
สานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

138,000

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนผู้
มารับบริการ

อาคารศูนย์สุขภาพ
ชุมชนศรีวิชัย
สะอาดเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
สุขลักษณะที่
เหมาะสมต่อการ
ให้บริการ
ประชาชน

กลุ่มงานสุขภาพ
ชุมชน
โรงพยาบาล
เทศบาลนคร
เชียงใหม่
สานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

100,000

ระบบปูองกัน
เครือข่าย
คอมพิวเตอร์
ทางานได้
100%

ทาให้อุปกรณ์
ปูองกันเครือข่าย
สามารถใช้งาน
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

โรงพยาบาล
เทศบาล
นครเชียงใหม่
สานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

2564
(บาท)
138,000

2565
(บาท)
138,000

-3/576ที่

โครงการ

17

จ้างเหมาเชื่อมต่อ
ระบบ Internet
ของโรงพยาบาล
เทศบาล
นครเชียงใหม่

18

จ้างเหมาจัดทา
และดูแลเว็บไซต์
ของโรงพยาบาล
เทศบาลนคร
เชียงใหม่

วัตถุประสงค์

แบบ ผ.02

2561
(บาท)
จ้างเหมาเอกชนเชื่อมต่อระบบ 250,000
Internet พร้อมดูแลระบบ
ระหว่างโรงพยาบาลเทศบาล
นครเชียงใหม่ กับศูนย์บริการ
สาธารณสุข 3 แห่ง ได้แก่
-ศูนย์บริการสาธารณสุขศรีวิชัย
-ศูนย์บริการสาธารณสุข
หนองหอย
-ศูนย์บริการสาธารณสุข
ช้างคลาน

2562
(บาท)
250,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
250,000

20,000

20,000

-

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

-เพื่อให้หน่วยงาน
โรงพยาบาลเทศบาลนคร
เชียงใหม่และศูนย์บริการ
ทั้ง 3 แห่ง สามารถ
เข้าถึงข้อมูลเดียวกันได้
-เพื่อให้หน่วยงาน
โรงพยาบาลสามารถใช้
งานระบบ Internet ใน
องค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีความ
รวดเร็ว
เพื่อจ้างเหมาเอกชนจัดทา จ้างเหมาจัดทาและดูแล
และดูแลเว็บไซต์สาหรับ
เว็บไซต์ของโรงพยาบาล
ใช้เผยแพร่กิจกรรมและ
เทศบาลนครเชียงใหม่
ให้ความรู้ ข้อมูลต่างๆ
ของโรงพยาบาลเทศบาล
นครเชียงใหม่

2564
(บาท)
250,000

2565
(บาท)
250,000

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ระบบ
Internet
ทางานได้
100%

ทาให้การใช้งาน
ระบบ Internet
ของโรงพยาบาล
เทศบาลนคร
เชียงใหม่ และ
ศูนย์บริการทั้ง
3 แห่งมี
ประสิทธิภาพและ
มีความรวดเร็ว

โรงพยาบาล
เทศบาล
นครเชียงใหม่
สานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ในการเข้าถึง
เว็บไซต์ของ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ

ทาให้มีเว็บไซต์
สาหรับเป็นช่องทาง
เผยแพร่กิจกรรม
และให้ความรู้
ข้อมูลต่างๆ
ของโรงพยาบาล
เทศบาลนคร
เชียงใหม่

โรงพยาบาล
เทศบาล
นครเชียงใหม่
สานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

-3/577ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

19

จ้างเหมาจัดทา
ออกแบบและดูแล
ระบบเวชระเบียน
อิเลคทรอนิก

เพื่อจ้างเหมาจัดทาออกแบบ
และดูแลระบบเวชระเบียน
อิเลคทรอนิกสาหรับใช้ใน
การเรียกดูผลการรักษา
คนไข้และประวัติการรักษา
ของผู้ปุวย และสามารถส่ง
รายงานให้สานักงาน
หลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติได้ตรงตามความ
ต้องการสาหรับการขอ
เบิกเงินค่ารักษากรณีต่างๆ
เพื่อจ้างเหมาผู้ให้บริการ
นวดแผนไทยสาหรับ
ปฏิบัติงานในการนวด
ให้บริการประชาชน

20 จ้างเหมาผู้
ให้บริการนวด
แผนไทย

21

จ้างเหมาดูแล
เพื่อจ้างเหมาดูแลเครื่อง
เครื่องอ่านและ
อ่านและแปลงสัญญาณ
แปลงสัญญาณภาพ ภาพเอ็กซเรย์ระบบ
เอ็กซเรย์ระบบ
ดิจิตอล(CR)พร้อมชุด
ดิจิตอล(CR)
อุปกรณ์และรับส่ง
พร้อมชุดอุปกรณ์ ข้อมูลภาพทางการแพทย์
และรับส่งข้อมูลภาพ (PACS)ให้อยู่ในสภาพที่ดี
ทาง การแพทย์
สามารถใช้งานได้อย่างมี
(PACS)
ประสิทธิภาพ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

จ้างเหมาเอกชนจัดทาออกแบบ และดูแลระบบเวชระเบียน
อิเลคทรอนิกของ
โรงพยาบาลเทศบาลนคร
เชียงใหม่

2562
(บาท)
180,000

แบบ ผ.02
งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
100,000 100,000

2565
(บาท)
100,000

จ้างเหมาผู้ให้บริการ
นวดแผนไทย

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

จ้างเหมาเอกชนดูแลเครื่อง
อ่านและแปลงสัญญาณภาพ
เอ็กซเรย์ระบบดิจิตอล(CR)
พร้อมชุดอุปกรณ์และรับส่ง
ข้อมูลภาพทางการแพทย์
(PACS)

125,000

125,000

125,000

125,000

125,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
บุคลากรต่อ
การเรียกดู
ข้อมูล
ผู้ปุวยผ่าน
ระบบเวช
ระเบียน
อิเลคทรอนิก
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ผูม้ ารับ
บริการนวด
แผนไทย

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-ทาให้มีระบบเวช โรงพยาบาล
ระเบียนอิเลคทรอนิก เทศบาล
ที่มีประสิทธิภาพ นครเชียงใหม่
และสามารถใช้งาน สานักการ
ได้อย่างมีเสถียรภาพ สาธารณสุขและ
-ข้อมูลผู้ปุวยได้รับ สิ่งแวดล้อม
การจัดเก็บอย่าง
ปลอดภัยและง่ายต่อ
การสืบค้นในการ
ให้บริการผู้ปุวย

มีผู้ให้บริการนวด งานแพทย์แผนไทย
สาหรับนวดแผน โรงพยาบาล
ไทยเพียงพอต่อ
เทศบาลนคร
การให้บริการ
เชียงใหม่
และสามารถ
สานักการ
ปฏิบัติงานได้อย่าง สาธารณสุขและ
มีประสิทธิภาพ
สิ่งแวดล้อม
ข้อมูลที่ได้
เครื่องอ่านและแปลง งานพยาธิวิทยา
จากเครื่องอ่าน สัญญาณภาพเอ็กซเรย์และรังสีวิทยา
และแปลง
ระบบดิจิตอลCR)(
กลุ่มงานบริการ
ภาพอ็กซเรย์ พร้อมชุดอุปกรณ์ การแพทย์
มีความ
และรับส่งข้อมูลภาพ โรงพยาบาล
สมบูรณ์
ทางการแพทย์PACS)
(
เทศบาล
อยู่ในสภาพที่ดี
นครเชียงใหม่
พร้อมใช้งานและ สานักการ
สามารถใช้งานได้ สาธารณสุขและ
อย่างมีประสิทธิภาพ สิ่งแวดล้อม

-3/578ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์
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ปรับปรุงบ้านพัก
หลังศูนย์สุขภาพ
ชุมชนศรีวิชัย

เพื่อปรับปรุงบ้านพักหลัง
ศูนย์สุขภาพชุมชนศรีวิชัย
ให้อยู่ในสภาพที่ดี

๒3

ทาสีอาคาร
โรงพยาบาล
เทศบาลนคร
เชียงใหม่

เพื่อให้อาคารของ
โรงพยาบาลเทศบาลฯ
อยู่ในสภาพที่ดี มีความ
สวยงามเหมาะสมกับการ
ให้บริการประชาชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
-

ปรับปรุงบ้านพักหลังศูนย์
สุขภาพชุมชนศรีวิชัยตาม
แบบแปลนเทศบาล โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
1. งานรื้อถอนผนัง พื้น และ
หลังคา
2. งานหลังคา มุงหลังคา
กระเบื้องลอนคู่
3. งานฝูาเพดาน ฝูายิปซั่ม
บอร์ดหนา 9 มม.
4. งานผนัง- ตกแต่งผิวผนัง
5. งานพื้น- ตกแต่งพื้นผิว
6. งานประตู – หน้าต่าง
7. งานสุขภัณฑ์
8. งานทาสี
9. งานระบบไฟฟูา
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ)
ทาสีอาคารและสีรองพื้นปูนเก่า 500,000
ประกอบด้วย
- ทาสีผนังและฝูาเพดาน
ภายนอก(ด้าน) พื้นที่ 2,136
ตรม.
- ทาสีผนังภายใน (กึ่งเงา)
พื้นที่ 1,467 ตรม.
- ทาสีฝูาเพดานภายใน พื้นที่
1,135 ตรม.
- ขูดลอกเตรียมพื้นผิวผนัง
เดิม พื้นที่ 2,500 ตรม.
(ตามแบบแปลนเทศบาล)

แบบ ผ.02

2562
(บาท)
238,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

-

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
บุคลากรต่อ
บ้านพักที่
ได้รับการ
ปรับปรุง

บ้านพักหลังศูนย์
สุขภาพชุมชนศรี
วิชัยได้รับการ
ปรับปรุงให้อยู่ใน
สภาพที่ดี

งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาล
นครเชียงใหม่
สานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนผู้
มารับบริการ

อาคารโรงพยาบาล
ได้รับการทาสีให้
อยู่ในสภาพที่ดี
สวยงาม

งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลนคร
เชียงใหม่
สานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

-3/579ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒4

ต่อเติมห้องเก็บ
ของฝุายปูองกัน
และควบคุมโรค

เพื่อให้มีห้องเก็บของ
สาหรับจัดเก็บวัสดุ
อุปกรณ์ ของฝุายปูองกัน
และควบคุมโรค

ต่อเติมห้องเก็บของบริเวณ
อาคารด้านหลังห้อง
สัตวแพทย์ สานักการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
-ก่อสร้างพื้นคสล.ไม่น้อยกว่า
16 ตร.ม.
-ติดตั้งผนังลูกกรงเหล็กความ
สูงไม่น้อยกว่า 3 เมตร พื้นที่
ไม่น้อยกว่า 30 ตร.ม.
-งานติดตั้งโครงหลังคา
-งานติดตั้งประตูบานเปิดคู่
(ตามแบบแปลนเทศบาล)
ต่อเติมฝาผนัง และติดตั้ง
ประตูเปิด-ปิด อาคารศูนย์
ผลิตน้าจุลินทรีย์ชีวภาพ อี.เอ็ม.
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ)

25

ต่อเติมฝาผนัง
และติดตั้งประตู
เปิด-ปิด อาคาร
ศูนย์ผลิตน้า
จุลินทรีย์ชีวภาพ
อี.เอ็ม.

เพื่อแบ่งสัดส่วนพื้นที่
อาคารศูนย์ผลิตน้า
จุลินทรีย์ชีวภาพ อี.เอ็ม.
ให้เหมาะสมในการ
ปฏิบัติงานและบริการ
ประชาชน

26

จ้างเหมาติดตั้ง
ไฟฟูาส่องสว่าง
รอบอาคารศูนย์
สาธารณสุข
บ้านเด่น

เพื่อให้อาคารศูนย์
จ้างเหมาเอกชนติดตั้งไฟฟูา
สาธารณสุขบ้านเด่น
ส่องสว่างรอบอาคารศูนย์
มีแสงสว่างเพียงพอต่อการ สาธารณสุขบ้านเด่น
ให้บริการประชาชน และ
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ)
ปฏิบัติงาน

แบบ ผ.02

2561
(บาท)
200,000

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-

46,300

-

-

-

-

45,300

-

-

-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละ
ความสาเร็จ
ของการ
ดาเนินงาน
ตามโครงการ

มีห้องเก็บของ
สาหรับจัดเก็บ
วัสดุ อุปกรณ์ ของ
ฝุายปูองกันและ
ควบคุมโรคได้
อย่างเพียงพอ
และเป็นระเบียบ
เรียบร้อย

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนผู้
มารับบริการ

อาคารศูนย์ผลิต
น้าจุลินทรีย์
ชีวภาพ
อี.เอ็ม.ให้มีสัดส่วน
พื้นที่ที่เหมาะสม
ในการปฏิบัติงาน
และบริการ
ประชาชน
ร้อยละความ อาคารศูนย์
พึงพอใจของ สาธารณสุขบ้านเด่น
ประชาชนผู้ มีแสงสว่าง
มารับบริการ เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงานและ
ให้บริการ
ประชาชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
ฝุายปูองกันและ
ควบคุมโรค
ส่วนส่งเสริม
สาธารณสุขฯ
สานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

งานบริการ
สิ่งแวดล้อม
ฝุายบริการ
สิ่งแวดล้อม
สานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม
งานบริการ
สิ่งแวดล้อม
ฝุายบริการ
สิ่งแวดล้อม
สานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

-3/580ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

27

จ้างเหมาติดตั้ง
เหล็กดัดและ
ผ้าม่านอาคาร
ศูนย์สาธารณสุข
บ้านเด่น

-เพื่อความปลอดภัยของ
ทรัพย์สินภายในอาคาร
ศูนย์สาธารณสุขบ้านเด่น
-เพื่อบดบังแสงแดดจาก
ภายนอกอาคาร

28 ก่อสร้างโรงจอด
รถยนต์พ่น
สารเคมีของฝุาย
ปูองกันและ
ควบคุมโรค

เพื่อให้มีโรงจอดรถยนต์
พ่นสารเคมีของฝุาย
ปูองกันและควบคุมโรค

29 ต่อเติมห้องเก็บ
เงินชั้น 1
โรงพยาบาล
เทศบาลนคร
เชียงใหม่

เพื่อต่อเติมห้องเก็บเงินชั้น
1 โรงพยาบาลเทศบาล
นครเชียงใหม่
ให้อยู่ในสภาพที่ดี และ
เหมาะสมต่อการให้บริการ
ทางด้านการเงินแก่
ประชาชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จ้างเหมาเอกชนติดตั้ง
เหล็กดัดและผ้าม่านอาคาร
ศูนย์สาธารณสุขบ้านเด่น
ได้แก่
-งานติดตั้งเหล็กดัด
-งานติดตั้งผ้าม่านปรับแสง
แนวตั้งกึ่งทึบแสง
-งานติดตั้งผ้าม่านม้วนกึ่งทึบแสง
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ)
ก่อสร้างโรงจอดรถ โครง
เหล็กหลังคาเมทัลชีท
ขนาดกว้างประมาณ 5 เมตร
ยาวประมาณ 13 เมตร
(ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)
ต่อเติมห้องเก็บเงินชั้น 1
โรงพยาบาลเทศบาล
นครเชียงใหม่ พื้นที่ใช้สอย
ประมาณ3.15 ตารางเมตรและ
ทางเข้าออกแบบประตูเลื่อน
(ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)

แบบ ผ.02

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
208,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-

300,000

-

-

-

-

77,800

-

-

-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนผู้
มารับบริการ

-สามารถปูองกันการ งานบริการ
สูญหายของ
สิ่งแวดล้อม
ทรัพย์สินภายใน
ฝุายบริการ
อาคารศูนย์
สิ่งแวดล้อม
สาธารณสุขบ้านเด่น สานักการ
-การบดบังแสงแดด สาธารณสุขและ
จากภายนอกอาคาร สิ่งแวดล้อม
มีประสิทธิภาพ

การก่อสร้าง
โรงจอดรถ
แล้วเสร็จ
ภายใน
ระยะเวลา
ที่กาหนด
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนผู้
มารับบริการ

ทาให้มีสถานที่
จอดรถยนต์
พ่นสารเคมีของ
ฝุายปูองกันและ
ควบคุมโรค

ฝุายปูองกันและ
ควบคุมโรค
สานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

ห้องเก็บเงินชั้น 1
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ อยู่ใน
สภาพที่ดี และ
เหมาะสมต่อการ
ให้บริการทางด้าน
การเงินแก่
ประชาชน

งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาล
นครเชียงใหม่
สานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

-3/581ที่

โครงการ

30 จ้างเหมาปรับปรุง
ระบบไฟฟูา
ภายในอาคาร
โรงพยาบาล
เทศบาลนคร
เชียงใหม่

วัตถุประสงค์

-เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟูา
ภายในอาคารโรงพยาบาล
เทศบาลนครเชียงใหม่ให้
อยู่ในสภาพที่ดีเหมาะสม
ต่อการใช้งาน
-เพื่อรองรับปริมาณการใช้
ไฟฟูาที่มากขึ้น
-เพื่อให้มีระบบไฟฟูาที่มี
ความปลอดภัยและลด
อัตราเสี่ยงจากอันตราย
กรณีไฟฟูาขัดข้อง
31 พิธีเปิดอาคารงาน -เพื่อความเป็นสิริมงคล
กายภาพบาบัด
ตามประเพณี แก่ผู้มาใช้
และแพทย์
บริการและเจ้าหน้าที่
ทางเลือก
ผู้ปฏิบัติงาน
-เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนได้รับทราบ
และมาใช้บริการตรวจ
รักษาพยาบาลทาง
กายภาพบาบัดและแพทย์
ทางเลือก

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จ้างเหมาปรับปรุงระบบ
ไฟฟูาภายในอาคาร
โรงพยาบาลเทศบาลนคร
เชียงใหม่

จัดพิธีเปิดอาคารงาน
กายภาพบาบัดและแพทย์
ทางเลือกและพิธีทางศาสนา

แบบ ผ.02

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
532,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-

96,900

-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนผู้
มารับบริการ

โรงพยาบาล
เทศบาลนคร
เชียงใหม่มีระบบ
ไฟฟูาที่มี
ประสิทธิภาพ
มีความปลอดภัย
ได้มาตรฐาน และ
สามารถรองรับ
ปริมาณการใช้งาน
ได้อย่างเพียงพอ

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมงาน
พิธีเปิดอาคาร
งานกายภาพ
บาบัดและ
แพทย์
ทางเลือก

-อาคารงาน
งานธุรการ
กายภาพบาบัด
โรงพยาบาล
และแพทย์
เทศบาลนคร
ทางเลือกเป็นที่
เชียงใหม่
รู้จักอย่างทั่วถึง
สานักการ
-สร้างขวัญและ
สาธารณสุขและ
กาลังใจ ความเป็น สิ่งแวดล้อม
สิริมงคลแก่ผู้มาใช้
บริการและเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน

งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลนคร
เชียงใหม่
สานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

-3/582ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

32

ปรับปรุงลานจอด
รถโรงพยาบาล
เทศบาลนคร
เชียงใหม่

-เพื่อปรับปรุงลานจอดรถ
โรงพยาบาลเทศบาลนคร
เชียงใหม่ให้อยู่ในสภาพที่ดี
-เพื่อให้มีพื้นที่จอดรถ
เพียงพอแก่ผู้มาใช้บริการ
–เพื่อให้มีพื้นที่ที่เป็น
ระเบียบเรียบร้อย และมี
ความปลอดภัย

33

จัดซื้อชั้นวางแฟูม เพื่อใช้สาหรับวางแฟูม
ตั้ง แบบ 2 ชั้น
และจัดเก็บแฟูมเอกสาร
20 ช่อง
ทางราชการต่างๆ ให้ง่าย
ฝุายบริหารงาน
ต่อการสืบค้นเอกสาร
ทั่วไป
ให้แก่ประชาชน
สานักการ
สาธารณสุขฯ
จัดซื้อโต๊ะวาง
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
คอมพิวเตอร์
ให้บริการประชาชน
พร้อมเก้าอี้
ฝุายบริหารงานทั่วไป
สานักการ
สาธารณสุขฯ
จัดซื้อโต๊ะวาง
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
คอมพิวเตอร์
ให้บริการประชาชน
ฝุายบริการ
สาธารณสุข

34

35

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ปรับปรุงลานจอดรถ
โรงพยาบาลเทศบาลนคร
เชียงใหม่ ได้แก่
-งานปรับปรุงหลังคาโรงจอด
รถยนต์
-งานปรับปรุงพื้นลานจอด
รถจักรยานยนต์
-งานปรับปรุงปูอมยาม
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ)
มีชั้นวางแฟูมตั้ง แบบ 2 ชั้น
20 ช่อง จานวน 6 หลัง

มีโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ พร้อม
เก้าอี้ จานวน 1 ชุด

มีโต๊ะวางคอมพิวเตอร์
จานวน 1 ตัว

แบบ ผ.02

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
225,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

18,000

-

-

-

-

4,100

-

-

-

-

-

-

2,500

-

-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนผู้
มารับบริการ

โรงพยาบาล
เทศบาลนคร
เชียงใหม่มีพื้นที่
จอดรถเพียงพอ
แก่ผู้มาใช้บริการ
อยู่ในสภาพที่ดี
และมีความ
ปลอดภัย

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการ
ปฏิบัติงาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลนคร
เชียงใหม่
สานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

การจัดเก็บแฟูม
เอกสารทาง
ราชการต่างๆ ง่าย
ต่อการสืบค้นและ
มีความคล่องตัวใน
การให้บริการ
ประชาชน
ร้อยละความ ประชาชนมีความ
พึงพอใจของ พึงพอใจในการ
ประชาชนต่อ ปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงาน

ฝุายบริหารงาน
ทั่วไป
สานักการ
สาธารณสุขฯ

ร้อยละความ ประชาชนมีความ
พึงพอใจของ พึงพอใจในการ
ประชาชนต่อ ปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงาน

ฝุายบริการ
สาธารณสุข
สานักการ
สาธารณสุขฯ

ฝุายบริหาร
งานทั่วไป
สานักการ
สาธารณสุขฯ

-3/583ที่
36

37

38

39

40

โครงการ

วัตถุประสงค์

แบบ ผ.02

2561
(บาท)
3,500

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-

2,800

-

-

-

ร้อยละความ ประชาชนมีความ
พึงพอใจของ พึงพอใจในการ
ประชาชนต่อ ปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงาน

มีโต๊ะวางคอมพิวเตอร์
จานวน 1 ตัว

2,000

-

-

-

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

จัดซื้อโต๊ะวาง
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
คอมพิวเตอร์
ให้บริการประชาชน
ฝุายบริหารงานทั่วไป
สานักการ
สาธารณสุขฯ
จัดซื้อโต๊ะวาง
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
เครื่องคอมพิวเตอร์ ให้บริการประชาชน
งานสัตวแพทย์
สานักการ
สาธารณสุขฯ
จัดซื้อโต๊ะวาง
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
คอมพิวเตอร์
ให้บริการประชาชน
งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
จัดซื้อโต๊ะวาง
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
คอมพิวเตอร์
ให้บริการประชาชน
งานศูนย์ดูแล
ผู้สูงอายุ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ

มีโต๊ะวางคอมพิวเตอร์
จานวน 1 ตัว

มีโต๊ะวางคอมพิวเตอร์
จานวน 1 ตัว

2,000

-

-

-

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน

จัดซื้อตู้เก็บ
เอกสารแบบบาน
เลื่อนกระจก
ฝุายส่งเสริม
สุขภาพ
สานักการ
สาธารณสุขฯ

มี ตู้เก็บเอกสารแบบบาน
เลื่อนกระจก จานวน 2 ตู้

9,000

-

-

-

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน

เพื่อให้การจัดเก็บเอกสาร
ให้มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยมีความคล่องตัว
ในการให้บริการ
ประชาชน

มีโต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์
จานวน 1 ตัว

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละความ ประชาชนมีความ
พึงพอใจของ พึงพอใจในการ
ประชาชนต่อ ปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
ฝุายบริหารงาน
ทั่วไป
สานักการ
สาธารณสุขฯ

งานสัตวแพทย์
ฝุายบริการ
สิ่งแวดล้อม
สานักการ
สาธารณสุขฯ
ประชาชนมีความ งานธุรการ
พึงพอใจในการ
โรงพยาบาล
ปฏิบัติงาน
เทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ
ประชาชนมีความ งานศูนย์ดูแล
พึงพอใจในการ
ผู้สูงอายุ
ปฏิบัติงาน
กลุ่มงานสุขภาพ
ชุมชน
โรงพยาบาลเทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ
-เกิดความคล่องตัในว ฝุายส่งเสริม
การจัดหาเอกสาร สุขภาพ
ในการให้บริการ สานักการ
ประชาชน
สาธารณสุขฯ
-ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน

-3/584วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

41

จัดซื้อตู้เหล็กแบบ
บานเลื่อนกระจก
ฝุายบริหารงาน
ทั่วไป
สานักการ
สาธารณสุขฯ

เพื่อให้การจัดเก็บเอกสาร มีตู้เหล็กแบบบานเลื่อน
ให้มีความเป็นระเบียบ
กระจก จานวน 1 ตู้
เรียบร้อยมีความคล่องตัว
ในการให้บริการประชาชน

42

จัดซื้อตู้เหล็กแบบ
1 บานเปิด 4
ลิ้นชัก
ฝุายบริหารงาน
ทั่วไป
สานักการ
สาธารณสุขฯ

เพื่อให้การจัดเก็บเอกสาร
ให้มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยมีความคล่องตัว
ในการให้บริการ
ประชาชน

43

จัดซื้อตู้เก็บ
เอกสารแบบบาน
เลื่อนทึบ
ฝุายส่งเสริม
สุขภาพ
สานักการ
สาธารณสุขฯ

เพื่อให้การจัดเก็บเอกสาร
ให้มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยมีความคล่องตัว
ในการให้บริการ
ประชาชน

แบบ ผ.02
งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน

-เกิดความคล่องตัในว
การจัดหาเอกสาร
ในการให้บริการ
ประชาชน
-ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน
-เกิดความคล่องตัว
ในการจัดหา
เอกสารในการ
ให้บริการ
ประชาชน
-ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน
-เกิดความ
คล่องตัวในการ
จัดหาเอกสารใน
การให้บริการ
ประชาชน
-ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน

2561
(บาท)
3,900

2562
(บาท)

มีตู้เหล็กแบบ 1 บานเปิด 4
ลิ้นชัก จานวน 1 ตู้

5,900

-

-

-

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน

มี ตู้เก็บเอกสารแบบบาน
เลื่อนทึบ จานวน 2 ตู้

9,000

-

-

-

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
ฝุายบริหารงาน
ทั่วไป
สานักการ
สาธารณสุขฯ

ฝุายบริหารงานทั่วไป
สานักการ สาธารณสุขฯ

ฝุายส่งเสริมสุขภาพ
สานักการ
สาธารณสุขฯ

-3/585ที่

โครงการ

44

จัดซื้อตู้เหล็กแบบ
บานเลื่อนกระจก
ฝุายบริการ
สาธารณสุข
สานักการ
สาธารณสุขฯ

เพื่อให้การจัดเก็บเอกสาร มีตู้เหล็กแบบบานเลื่อน
ให้มีความเป็นระเบียบ
กระจก จานวน 1 ตู้
เรียบร้อยมีความคล่องตัว
ในการให้บริการประชาชน

45

จัดซื้อตู้เหล็กแบบ
1 บานเปิด 4
ลิ้นชัก
ฝุายบริการ
สาธารณสุข
สานักการ
สาธารณสุขฯ
จัดซื้อตูเ้ หล็กแบบ
2 บาน ของงาน
สนับสนุนสุขภาพ
ภาคประชาชน

จัดซื้อตูเ้ หล็กแบบ
2 บาน ของงาน
สุขภาพจิต

46

47

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.02
งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน

-เกิดความคล่องตัในว
การจัดหาเอกสาร
ในการให้บริการ
ประชาชน
-ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน
-เกิดความคล่องตัในว
การจัดหาเอกสาร
ในการให้บริการ
ประชาชน
-ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน
-เกิดความคล่องตัในว
การจัดหาเอกสาร
ในการให้บริการ
ประชาชน
-ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน
-เกิดความคล่องตัในว
การจัดหาเอกสาร
ในการให้บริการ
ประชาชน
-ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน

2561
(บาท)
3,900

2562
(บาท)
-

เพื่อให้การจัดเก็บเอกสาร มีตู้เหล็กแบบ 1 บานเปิด 4
ให้มีความเป็นระเบียบ
ลิน้ ชัก จานวน 2 ตู้
เรียบร้อยมีความคล่องตัว
ในการให้บริการประชาชน

5,900
(1 ตู)้

5,900
(1 ตู)้

-

-

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน

เพื่อให้การจัดเก็บเอกสาร จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน
ให้มีความเป็นระเบียบ
จานวน 2 ตู้
เรียบร้อยมีความคล่องตัว
ในการให้บริการประชาชน

-

-

11,000

-

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน

เพื่อให้การจัดเก็บเอกสาร จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน
ให้มีความเป็นระเบียบ
จานวน 2 ตู้
เรียบร้อยมีความคล่องตัว
ในการให้บริการประชาชน

-

-

11,000

-

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
ฝุายบริการ
สาธารณสุข
สานักการ
สาธารณสุขฯ

ฝุายบริการ
สาธารณสุข
สานักการ
สาธารณสุขฯ

ฝุายส่งเสริม
สุขภาพ
สานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม
ฝุายส่งเสริม
สุขภาพ
สานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

-3/586ที่

โครงการ

48

จัดซื้อตู้เหล็กแบบ
2 บาน
งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใช้สาหรับจัดเก็บ
มีตู้เหล็กแบบ 2 บาน จานวน
เอกสาร และวัสดุอุปกรณ์ 3 ตู้
ต่างๆ ให้เป็นระเบียบ
เรียบร้อยมีความคล่องตัว
ในการให้บริการประชาชน

49 ตู้เก็บเอกสาร ๒ ตู้
งานบริการ
การแพทย์
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ

เพื่อจัดเก็บเอกสารข้อมูล มีตู้เก็บเอกสาร จานวน
ผู้ปุวย และวัสดุอุปกรณ์
4 ตู้
ทางการแพทย์ที่ให้บริการ
ประชาชนด้านแพทย์แผน
ไทย ให้เป็นระเบียบ
เรียบร้อยมีความคล่องตัว
ในการให้บริการประชาชน

50

เพื่อให้การจัดเก็บเอกสาร มีตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก
มีความเป็นระเบียบ
ขนาด 5 ฟุต จานวน 5 ตู้
เรียบร้อยมีความคล่องตัว
ในการให้บริการประชาชน

จัดซื้อตู้เหล็กบาน
เลื่อนกระจก
ขนาด 5 ฟุต
งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ

แบบ ผ.02

2561
(บาท)
16,500

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-

12,800

-

-

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน

26,000

-

-

-

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน

-เกิดความ
คล่องตัวในการ
จัดหาเอกสารใน
การให้บริการ
ประชาชน
-ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน
การจัดเก็บ
เอกสารและวัสดุ
อุปกรณ์ทาง
การแพทย์มีความ
เป็นระเบียบ
เรียบร้อย
คล่องตัวต่อการ
สืบค้นเพื่อให้
บริการประชาชน
-เกิดความ
คล่องตัวในการ
จัดหาเอกสารใน
การให้บริการ
ประชาชน
-ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลนคร
เชียงใหม่
สานักการ
สาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลนคร
เชียงใหม่
สานักการ
สาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลนคร
เชียงใหม่
สานักการ
สาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

-3/587ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.02

2561
(บาท)
3,500

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน

-เกิดความ
คล่องตัวในการ
จัดหาเอกสารใน
การให้บริการ
ประชาชน
-ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน
-เกิดความ
คล่องตัวในการ
จัดหาเอกสารใน
การให้บริการ
ประชาชน
-ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน
-เกิดความ
คล่องตัวในการ
จัดหาเอกสารใน
การให้บริการ
ประชาชน
-ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน

51

จัดซื้อตู้ไม้เก็บ
เอกสาร
งานปูองกันและ
แก้ไขปัญหา
ยาเสพติด
สานักการ
สาธารณสุขฯ

เพื่อให้การจัดเก็บเอกสาร
มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยมีความคล่องตัว
ในการให้บริการ
ประชาชน

มีตู้ไม้เก็บเอกสาร จานวน 1
ตู้

52

จัดซื้อตู้เก็บ
เอกสารแบบบาน
2 บานเปิด
กลุ่มงานการ
พยาบาล
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ

เพื่อใช้สาหรับจัดเก็บ
เอกสาร และวัสดุอุปกรณ์
ต่างๆ ให้เป็นระเบียบ
เรียบร้อยมีความคล่องตัว
ในการให้บริการ
ประชาชน

มีตู้เก็บเอกสารแบบบาน 2
บานเปิด จานวน 1 ตู้

5,500

-

-

-

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน

53

จัดซื้อตู้เอกสาร
รางเลื่อน ขนาด
8 ตู้ พร้อมติดตั้ง
งานผู้ปุวยนอก
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ

เพื่อใช้ในการจัดเก็บ
เวชระเบียนผู้ปุวยให้เป็น
ระเบียบเรียบร้อยและ
ง่ายต่อการสืบค้นข้อมูล
ผู้ปุวยที่มารับบริการ

มีตู้เอกสารรางเลื่อน ขนาด
8 ตู้ พร้อมติดตั้ง จานวน 1
ชุด

300,000

-

-

-

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานปูองกันและ
แก้ไขปัญหา
ยาเสพติด
ฝุายบริการ
สิ่งแวดล้อม
สานักการ
สาธารณสุขฯ
งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลนคร
เชียงใหม่
สานักการ
สาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลนคร
เชียงใหม่
สานักการ
สาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

-3/5882561
(บาท)
9,000

2562
(บาท)
9,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

มีตู้ล๊อคเกอร์ แบบ 6 ประตู
จานวน 1 ตู้

-

-

8,200

-

-

มีตู้ล็อกเกอร์ ๑๘ ช่อง
จานวน 1 ตู้

-

8,๐๐๐

8,๐๐๐

-

-

มีชุดรับแขก จานวน 1 ชุด

-

-

10,000

-

-

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

54

จัดซื้อตู้ล๊อคเกอร์
แบบ 6 ประตู
งานสัตวแพทย์
สานักการ
สาธารณสุขฯ

เพื่อใช้สาหรับจัดเก็บ
อุปกรณ์รักษาสัตว์

มีตู้ล๊อคเกอร์ แบบ 6 ประตู
จานวน 4 ตู้

55

จัดซื้อตู้ล๊อคเกอร์
แบบ 6 ประตู
ฝุายบริการ
สาธารณสุข
สานักการ
สาธารณสุขฯ

เพื่อใช้จัดเก็บอุปกรณ์
ในการตรวจหาสาร
ปนเปื้อนในอาหาร

56

จัดซื้อตู้ล็อกเกอร์ เพื่อใช้ในการจัดเก็บของ
๑๘ ช่อง
สาหรับผู้มารับบริการ
งานแพทย์แผนไทย ด้านแพทย์แผนไทย
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ

57 จัดซื้อชุดรับแขก
ฝุายบริหารงาน
ทั่วไป
สานักการ
สาธารณสุขฯ

วัตถุประสงค์

เพื่ออานวยความสะดวก
แก่ประชาชนผู้มาติดต่อ
ราชการ

แบบ ผ.02
2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

-เกิดความ
คล่องตัวในการ
จัดเก็บอุปกรณ์
รักษาสัตว์ในการ
ให้บริการตรวจ
รักษา
-ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน
ร้อยละความ -เกิดความ
พึงพอใจของ คล่องตัวในการ
ประชาชนต่อ จัดเก็บอุปกรณ์ใน
การปฏิบัติงาน การตรวจหารสาร
ปนเปื้อน
-ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน
ร้อยละความ ผู้มารับบริการ
พึงพอใจของ ด้านแพทย์แผน
ประชาชนผู้ ไทย มีตู้สาหรับ
มารับบริการ จัดเก็บทรัพย์สิน
ส่วนตัวขณะมารับ
บริการ
ร้อยละความ ประชาชนได้รับ
พึงพอใจของ ความ
ประชาชนผู้ สะดวกสบาย
มาติดต่อ
ระหว่างมาติดต่อ
ราชการ
ราชการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานสัตวแพทย์
ฝุายบริการ
สิ่งแวดล้อม
สานักการ
สาธารณสุขฯ

ฝุายบริการ
สาธารณสุข
สานักการ
สาธารณสุขฯ

งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ
ฝุายบริหารงาน
ทั่วไป
สานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

-3/589ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.02

2562
(บาท)
20,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

58 จัดซื้อชุดรับแขก
2 ชุด
งานบริการ
การแพทย์
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
59 จัดซื้อชุดรับแขก
ไม้สัก

เพื่อให้มีที่นั่งสาหรับ
รับรองประชาชนผู้มารับ
บริการ

มีชุดรับแขก จานวน 2 ชุด

2561
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

เพื่ออานวยความสะดวก
ให้แก่ประชาชนที่มา
ประกอบพิธีฌาปนกิจศพ

มีชุดรับแขกไม้สัก จานวน
10 ชุด

175,000
(5 ชุด)

-

-

175,000
(5 ชุด)

-

60 จัดซื้อ
โทรศัพท์ไร้สาย
งานบริการ
สิ่งแวดล้อม
สานักการ
สาธารณสุขฯ
61 จัดซื้อตู้สาขา
โทรศัพท์
อัตโนมัติ ขนาด 4
สายนอก 16
สายใน พร้อมติดตั้ง
งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ

เพื่อใช้ในการติดต่อ
ประสานงานของงาน
บริการสิ่งแวดล้อม

มีโทรศัพท์ไร้สาย จานวน 4
เครื่อง

-

5,000
(2 เครื่อง)

5,000
(2 เครื่อง)

-

-

เพื่อใช้ในการติดต่อ
ประสานงาน ทั้งภายใน
และภายนอกศูนย์สุขภาพ
ชุมชนหนองหอย

มีตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ
ขนาด 4 สายนอก 16
สายใน พร้อมติดตั้ง จานวน
1 ชุด

-

40,000

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนผู้
มารับบริการ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ประชาชนได้รับ
ที่มารอรับบริการ
ได้รับความ
สะดวกสบาย
ระหว่างรอรับ
บริการ
ร้อยละความ ประชาชนทีม่ า
พึงพอใจของ ร่วมพิธีฌาปนกิจ
ประชาชน
ศพได้รับความ
ที่มา
สะดวก
ประกอบพิธี
ฌาปนกิจศพ
ร้อยละความ การติดต่อ
พึงพอใจของ ประสานงานมี
ผู้ทตี่ ิดต่อ
ประสิทธิภาพ
ประสานงาน
ผ่านช่องทาง
โทรศัพท์
ร้อยละความ การติดต่อ
พึงพอใจของ ประสานงานมี
ผู้ทตี่ ิดต่อ
ประสิทธิภาพ
ประสานงาน
ผ่านช่องทาง
โทรศัพท์

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯและ
สิ่งแวดล้อม
งานสุขาภิบาล
และสิ่งแวดล้อม
แขวงเม็งราย

งานบริการ
สิ่งแวดล้อม
ฝุายบริการ
สิ่งแวดล้อม
สานักการ
สาธารณสุขฯ
งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาล
นครเชียงใหม่
สานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

-3/590ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

62

จัดซื้อโทรศัพท์
แบบตั้งโต๊ะ
ฝุายบริหารงาน
ทั่วไป
สานักการ
สาธารณสุขฯ

เพื่อใช้ในการติดต่อ
ประสานงานต่างๆและ
ทดแทนของเดิมที่ชารุด

มีโทรศัพท์แบบตั้งโต๊ะ
จานวน 3 เครื่อง

63

จัดซื้อ
เครื่องโทรศัพท์
ฝุายส่งเสริม
สุขภาพ
สานักการ
สาธารณสุขฯ

เพื่อใช้ในการติดต่อ
ประสานงานต่างๆและ
ทดแทนของเดิมที่ชารุด

มีเครื่องโทรศัพท์ จานวน 1
เครื่อง

64

จัดซื้อโทรศัพท์
แบบไร้สาย ของ
ฝุายบริการ
สาธารณสุข
สานักการ
สาธารณสุขฯ

เพื่อใช้ในการติดต่อ
ประสานงานต่างๆและ
ทดแทนของเดิมที่ชารุด

มีโทรศัพท์แบบไร้สาย
จานวน 2 เครื่อง

แบบ ผ.02

2561
(บาท)
2,400

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

1,200

-

-

-

-

-

2,500

-

-

-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ต่อการ
ติดต่อ
ประสานงาน
กับหน่วยงาน
ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ต่อการ
ติดต่อ
ประสานงาน
กับหน่วยงาน
ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ต่อการ
ติดต่อ
ประสานงาน
กับหน่วยงาน

การติดต่อ
ประสานงานต่างๆ
ของประชาชน
มีประสิทธิภาพ

ฝุายบริหารงาน
ทั่วไป
สานักการ
สาธารณสุขฯ

การติดต่อ
ประสานงานต่างๆ
ของประชาชน มี
ประสิทธิภาพ

ฝุายส่งเสริม
สุขภาพ
สานักการ
สาธารณสุขฯ

การติดต่อ
ประสานงานต่างๆ
ของประชาชน มี
ประสิทธิภาพ

ฝุายบริการ
สาธารณสุข
สานักการ
สาธารณสุขฯ

-3/591ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

65

จัดซื้อ
เครื่องโทรศัพท์
แบบไร้สาย
งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ

เพื่อใช้ในการติดต่อ
ประสานงานต่างๆและ
ทดแทนของเดิมที่ชารุด

มีเครื่องโทรศัพท์แบบไร้สาย
จานวน 2 เครื่อง

66

จัดซื้อ
เครื่องโทรศัพท์
แบบไร้สาย
งานผู้ปุวยนอก
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ

เพื่อใช้ในการติดต่อ
ประสานงานต่างๆและ
ทดแทนของเดิมที่ชารุด

มีเครื่องโทรศัพท์แบบไร้สาย
จานวน 1 เครื่อง

67

จัดซื้อ
เพื่อใช้ในการติดต่อ
เครื่องโทรศัพท์
ประสานงานต่างๆและ
แบบไร้สาย
ทดแทนของเดิมที่ชารุด
งานแพทย์แผนไทย
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ

มีเครื่องโทรศัพท์แบบ
ไร้สาย จานวน 1 เครื่อง

68

จัดซื้อเครื่องชุมสาย เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสาร
โทรศัพท์ ขนาด 8 ทางโทรศัพท์ของ
สายนอก 40
โรงพยาบาลเทศบาลฯ
สายใน พร้อม
ติดตั้ง
งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ

มีเครื่องชุมสาย
โทรศัพท์ ขนาด 8 สายนอก
40 สายใน พร้อมติดตั้ง
จานวน 1 เครื่อง

แบบ ผ.02

2561
(บาท)
2,000

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2,000

-

-

-

-

-

-

2,000

-

-

80,500

-

-

-

-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชนต่อ
การติดต่อ
ประสานงาน
กับหน่วยงาน
ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชนต่อ
การติดต่อ
ประสานงาน
กับหน่วยงาน
ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชนต่อ
การติดต่อ
ประสานงาน
กับหน่วยงาน
ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ต่อการ
ติดต่อ
ประสานงาน
กับหน่วยงาน

การติดต่อ
ประสานงานต่างๆ
ของประชาชน มี
ประสิทธิภาพ

งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

การติดต่อ
ประสานงานต่างๆ
ของประชาชน มี
ประสิทธิภาพ

งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

การติดต่อ
ประสานงานต่างๆ
ของประชาชน มี
ประสิทธิภาพ

งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

การติดต่อ
ประสานงานต่างๆ
ของประชาชน มี
ประสิทธิภาพ

งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ

-3/5922561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

เพื่ออานวยความสะดวก มีเก้าอี้ แบบมีพนักพิงสูง
ให้แก่ประชาชนผู้มาติดต่อ ทีพ่ ักแขน ล้อเลื่อน
ราชการ
สามารถปรับเอนได้
(รองรับน้าหนักได้สูงสุด
113 กก.) จานวน 1 ตัว

6,800

-

-

-

เพื่ออานวยความสะดวก มีเก้าอี้ แบบมีพนักพิง
ให้แก่ประชาชนผู้มาติดต่อ ทีพ่ ักแขน ล้อเลื่อน
ราชการ
ปรับเอนได้ จานวน 1 ตัว

4,900

-

-

-

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

69

จัดซื้อโต๊ะหมู่ 9
พร้อมโต๊ะรอง ทา
จากไม้สัก
ฝุายบริหาร
งานทั่วไป
สานักการ
สาธารณสุขฯ
จัดซื้อเก้าอี้ แบบ
มีพนักพิงสูง
ที่พักแขน ล้อเลื่อน
สามารถปรับเอนได้
ของฝุายบริหาร
งานทั่วไป
สานักการ
สาธารณสุขฯ
จัดซื้อเก้าอี้ แบบ
มีพนักพิง
ที่พักแขน
ล้อเลื่อน
ปรับเอนได้ ของ
ฝุายปูองกันและ
ควบคุมโรค

เพื่อใช้ในพิธีการทาง
ศาสนา และอานวยความ
สะดวกให้แก่ผู้เข้าร่วมพิธี
ประชาชน ในการ
สักการะสิ่งศักด์สิทธิ์

70

71

แบบ ผ.02

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
มี โต๊ะหมู่ 9 พร้อมโต๊ะรอง
ทาจากไม้สัก จานวน 1 ชุด

2564
(บาท)
15,000

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการจัด
พิธีการ

การจัดพิธีการมี
ความสมบูรณ์
ครบถ้วน สร้าง
ความประทับใจ
แก่ผู้เข้าร่วม
พิธีการ

ฝุายบริหารงาน
ทั่วไป
สานักการ
สาธารณสุขฯ

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนผู้
มารับบริการ

ประชาชนที่มา
ติดต่อราชการ
ได้รับความ
สะดวกสบาย

ฝุายบริหาร
งานทั่วไป
สานักการ
สาธารณสุขฯ

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนผู้
มารับบริการ

ประชาชนที่มา
ติดต่อราชการ
ได้รับความ
สะดวกสบาย

ฝุายปูองกันและ
ควบคุมโรค
ส่วนส่งเสริม
สาธารณสุขฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ

-3/5932561
(บาท)
6,000

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

เพื่ออานวยความสะดวก มีเก้าอี้บุหนัง แบบมีพนักพิง
ให้แก่ประชาชนผู้มาติดต่อ ทีว่ างแขน จานวน 2 ตัวๆละ
ราชการ
3,000 บาท

6,000

-

-

-

เพื่ออานวยความสะดวก มีเก้าอี้แบบมีพนักพิง ไม่มีที่
ให้แก่ประชาชนผู้มาติดต่อ วางแขน จานวน 1 ตัว
ราชการ

2,000

-

-

-

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

72

จัดซื้อเก้าอี้
มีพนักพิง
ฝุายส่งเสริม
สุขภาพ
สานักการ
สาธารณสุขฯ

เพื่ออานวยความสะดวก มีเก้าอี้มีพนักพิง จานวน 2
ให้แก่ประชาชนผู้มาติดต่อ ตัวๆละ 3,000 บาท
ราชการ

73

จัดซื้อเก้าอี้บุหนัง
แบบมีพนักพิงที่
วางแขน
ฝุายบริหารงาน
ทั่วไป
สานักการ
สาธารณสุขฯ
จัดซื้อเก้าอี้แบบมี
พนักพิง
ไม่มีที่วางแขน
งานสุขภาพจิต
สานักการ
สาธารณสุขฯ

74

แบบ ผ.02
2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนผู้
มารับบริการ

ประชาชนที่มา
ติดต่อราชการ
ได้รับความ
สะดวกสบาย

ฝุายส่งเสริม
สุขภาพ
สานักการ
สาธารณสุขฯ

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนผู้
มารับบริการ

ประชาชนที่มา
ติดต่อราชการ
ได้รับความ
สะดวกสบาย

ฝุายบริหารงาน
ทั่วไป
สานักการ
สาธารณสุขฯ

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนผู้
มารับบริการ

ประชาชนที่มา
ติดต่อราชการ
ได้รับความ
สะดวกสบาย

งานสุขภาพจิต
ฝุายส่งเสริม
สุขภาพ
สานักการ
สาธารณสุขฯ

-3/594ที่

โครงการ

75

จัดซื้อเก้าอี้แบบมี
พนักพิง ที่วาง
แขน และล้อเลื่อน
ฝุายบริการ
สาธารณสุข
สานักการ
สาธารณสุขฯ
จัดซื้อเก้าอี้ แบบมี
พนักพิง
ที่พักแขน
ล้อเลื่อน
ฝุายบริการ
สาธารณสุข
สานักการ
สาธารณสุขฯ
จัดซื้อเก้าอี้ขาเหล็ก
มีพนักพิง
ฝุายบริการ
สาธารณสุข
สานักการ
สาธารณสุขฯ

76

77

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่ออานวยความสะดวก มีเก้าอี้แบบมีพนักพิง
ให้แก่ประชาชนผู้มาติดต่อ ทีว่ างแขน และล้อเลื่อน
ราชการ
จานวน 7 ตัว

เพื่ออานวยความสะดวก มี เก้าอี้ แบบมีพนักพิง
ให้แก่ประชาชนผู้มาติดต่อ ทีพ่ ักแขน ล้อเลื่อน จานวน
ราชการ
2 ตัว

เพื่ออานวยความสะดวก มีเก้าอี้ขาเหล็ก
ให้แก่ประชาชนผู้มาติดต่อ มีพนักพิง จานวน
ราชการ
6 ตัว

แบบ ผ.02

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
14,000

3,000

3,000

-

-

-

3,300

-

-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนผู้
มารับบริการ

ประชาชนที่มา
ติดต่อราชการ
ได้รับความ
สะดวกสบาย

ฝุายบริการ
สาธารณสุข
สานักการ
สาธารณสุขฯ

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนผู้
มารับบริการ

ประชาชนที่มา
ติดต่อราชการ
ได้รับความ
สะดวกสบาย

ฝุายบริการ
สาธารณสุข
สานักการ
สาธารณสุขฯ

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนผู้
มารับบริการ

ประชาชนที่มา
ติดต่อราชการ
ได้รับความ
สะดวกสบาย

ฝุายบริการ
สาธารณสุข
สานักการ
สาธารณสุขฯ

-3/595ที่

โครงการ

78

จัดซื้อเก้าอี้
สานักงานแบบบุ
นวม มีพนักพิง
มีที่พักแขน
งานธุรการ
โรงพยาบาลฯ
จัดซื้อเก้าอี้
สานักงานแบบบุ
นวม มีพนักพิง มี
ที่พักแขน
งานการเงินและ
บัญชี
โรงพยาบาลฯ
จัดซื้อเก้าอี้
สานักงานแบบบุ
นวม มีพนักพิง มี
ที่พักแขน
งานผู้ปุวยนอก
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ

79

80

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.02
งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

2561
(บาท)
6,000

2562
(บาท)
-

เพื่ออานวยความสะดวก มีเก้าอี้สานักงานแบบบุนวม
ให้แก่ประชาชนผู้มาติดต่อ มีพนักพิง มีที่พักแขน
ราชการ
จานวน 3 ตัว

6,000
(2 ตัว)

3,000
(1 ตัว)

-

-

เพื่ออานวยความสะดวก มีเก้าอี้สานักงานแบบบุนวม
ให้แก่ประชาชนผู้มาติดต่อ มีพนักพิง มีที่พักแขน
ราชการ
จานวน 4 ตัว

6,000
(2 ตัว)

6,000
(2 ตัว)

-

-

เพื่ออานวยความสะดวก มีเก้าอี้สานักงานแบบบุนวม
ให้แก่ประชาชนผู้มาติดต่อ มีพนักพิง มีที่พักแขน
ราชการ
จานวน 2 ตัว

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนผู้
มารับบริการ

ประชาชนที่มา
ติดต่อราชการ
ได้รับความ
สะดวกสบาย

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนผู้
มารับบริการ

ประชาชนที่มา
ติดต่อราชการ
ได้รับความ
สะดวกสบาย

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนผู้
มารับบริการ

ประชาชนที่มา
ติดต่อราชการ
ได้รับความ
สะดวกสบาย

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม
งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม
งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

-3/596ที่

โครงการ

81

จัดซื้อเก้าอี้
สานักงานแบบบุ
นวม มีพนักพิง มี
ที่พักแขน
งานศูนย์สุขภาพ
ชุมชน
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
จัดซื้อเก้าอี้
สานักงานแบบบุ
นวม มีพนักพิง มี
ที่พักแขน
งานศูนย์สุขภาพ
ชุมชนหนองหอย
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
จัดซื้อเก้าอี้
สานักงานแบบบุ
นวม มีพนักพิง มี
ที่พักแขน
งานศูนย์ดูแล
ผู้สูงอายุ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ

82

83

แบบ ผ.02

2561
(บาท)
15,000

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

เพื่ออานวยความสะดวก มีเก้าอี้สานักงานแบบบุนวม
ให้แก่ประชาชนผู้มาติดต่อ มีพนักพิง มีที่พักแขน
ราชการ
จานวน 2 ตัว

6,000

-

-

-

เพื่ออานวยความสะดวก มีเก้าอี้สานักงานแบบบุนวม
ให้แก่ประชาชนผู้มาติดต่อ มีพนักพิง มีที่พักแขน
ราชการ
จานวน 1 ตัว

3,000

-

-

-

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่ออานวยความสะดวก มีเก้าอี้สานักงานแบบบุนวม
ให้แก่ประชาชนผู้มาติดต่อ มีพนักพิง มีที่พักแขน
ราชการ
จานวน 5 ตัว

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนผู้
มารับบริการ

ประชาชนที่มา
ติดต่อราชการ
ได้รับความ
สะดวกสบาย

งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนผู้
มารับบริการ

ประชาชนที่มา
ติดต่อราชการ
ได้รับความ
สะดวกสบาย

งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนผู้
มารับบริการ

ประชาชนที่มา
ติดต่อราชการ
ได้รับความ
สะดวกสบาย

งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

-3/597ที่
84

โครงการ

จัดซื้อเก้าอี้
สานักงานแบบบุ
นวม มีพนักพิง
มีที่พักแขน
งานประกัน
สุขภาพ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
85 จัดซื้อเก้าอี้
สานักงาน
แบบบุนวม มี
พนักพิง ที่พักแขน
งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
86 จัดซื้อเก้าอี้แบบมี
พนักบุนวม ปรับ
ระดับได้
งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
87 จัดซื้อเก้าอี้
สานักงาน บุนวม
ขาตรง มีพนักพิง
ไม่มีแขน
งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่ออานวยความสะดวก มีเก้าอี้สานักงานแบบบุนวม
ให้แก่ประชาชนผู้มาติดต่อ มีพนักพิง มีที่พักแขน
ราชการ
จานวน 1 ตัว

เพื่ออานวยความสะดวก มีเก้าอี้สานักงาน
ให้แก่ประชาชนผู้มาติดต่อ แบบบุนวม มีพนักพิง
ราชการ
ทีพ่ ักแขน จานวน 9 ตัว

แบบ ผ.02

2561
(บาท)
3,000

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

27,000

-

-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนผู้
มารับบริการ

ประชาชนที่มา
ติดต่อราชการ
ได้รับความ
สะดวกสบาย

งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนผู้
มารับบริการ

ประชาชน และ
ผู้ปุวย ได้รับความ
สะดวกสบาย
ขณะรอรับการ
บริการตรวจ
รักษาพยาบาล

งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนผู้
มารับบริการ

ประชาชน และ
ผู้ปุวย ได้รับความ
สะดวกสบาย
ขณะรอรับการ
บริการตรวจ
รักษาพยาบาล
ร้อยละความ ประชาชน และ
พึงพอใจของ ผู้ปุวย ได้รับความ
ประชาชนผู้ สะดวกสบาย
มารับบริการ ขณะรอรับการ
บริการตรวจ
รักษาพยาบาล

งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ

เพื่อให้งานเภสัชกรรม
มีเก้าอี้สาหรับให้พนักงาน
นั่งบริการจ่ายยา
แก่ประชาชน

มีเก้าอี้แบบมีพนักบุนวม
ปรับระดับได้ จานวน 4 ตัว

-

14,000

-

-

เพื่อให้งานเภสัชกรรม
มีเก้าอี้สาหรับให้พนักงาน
นั่งบริการจ่ายยา
แก่ประชาชน

มีเก้าอี้สานักงาน บุนวม
ขาตรง มีพนักพิง ไม่มีแขน
จานวน 3 ตัว

-

8,700

-

-

งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ

-3/598ที่

โครงการ

88 จัดซื้อเก้าอี้หัวโล้น
หมุได้ ไม่มีพนักพิง
ปรับสูงต่าได้งาน
ธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ

วัตถุประสงค์
เพื่อให้งานเภสัชกรรม
มีเก้าอี้สาหรับให้พนักงาน
นั่งบริการจ่ายยา
แก่ประชาชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
มีเก้าอี้หัวโล้น หมุได้ ไม่มี
พนักพิง ปรับสูงต่าได้
จานวน 3 ตัว

แบบ ผ.02

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
6,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนผู้
มารับบริการ

ประชาชน และ
ผู้ปุวย ได้รับความ
สะดวกสบาย
ขณะรอรับการ
บริการตรวจ
รักษาพยาบาล

งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ

ประชาชน และ
ผู้ปุวย ได้รับความ
สะดวกสบาย
ขณะรอรับการ
บริการตรวจ
รักษาพยาบาล

งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ

ประชาชน และ
ผู้ปุวย ได้รับความ
สะดวกสบาย
ขณะรอรับการ
บริการตรวจ
รักษาพยาบาล
ร้อยละความ ประชาชน และ
พึงพอใจของ ผู้ปุวย ได้รับความ
ประชาชนผู้ สะดวกสบาย
มารับบริการ ขณะรอรับการ
บริการตรวจ
รักษาพยาบาล

งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ

89 จัดซื้อเก้าอี้หัวโล้น เพื่อใช้สาหรับให้บริการ
ไม่มีพนักพิงปรับ ผู้ปวุ ยทางกายภาพนั่ง
สูงต่าได้
ขณะทาการตรวจรักษา
งานกายภาพบาบัดฯ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ

มีเก้าอี้หัวโล้น ไม่มีพนักพิง
ปรับสูงต่าได้ จานวน 2 ตัว

-

-

2,400

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนผู้
มารับบริการ

90 จัดซื้อเก้าอี้บุนวม
มีพนักพิง ไม่มีที่
วางแขน
งานหน่วยจ่าย
กลางฯ

เพื่อใช้สาหรับให้บริการ
ผู้ปุวย นั่งขณะรอรับการ
ตรวจรักษา

มีเก้าอี้บุนวม มีพนักพิง ไม่มี
ที่วางแขน จานวน 4ตัว

๔,๐๐๐

-

-

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนผู้
มารับบริการ

91 จัดซื้อเก้าอี้บุนวม เเพื่อใช้สาหรับให้บริการ
มีพนักพิง ไม่มีที่ ผู้ปุวย นั่งขณะรอรับการ
วางแขน
ตรวจรักษา
งานกายภาพบาบัดฯ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ

มีเก้าอี้บุนวม มีพนักพิง ไม่มี
ที่วางแขน จานวน 2 ตัว

-

-

2,000

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ

-3/5992561
(บาท)
9,000

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

มีเก้าอี้พักคอย ขนาด 4 ที่นั่ง
จานวน 3 ตัว

-

27,000

-

-

มีเก้าอี้แถวพักคอย 3 ที่นั่ง
จานวน 30 ตัว

-

105,000
(15 ตัว)

105,000
(15 ตัว)

-

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

92

จัดซื้อเก้าอี้พัก
คอย ขนาด 3 ตัว
งานสัตวแพทย์
สานักการ
สาธารณสุขฯ

เพื่อใช้สาหรับให้บริการ
ประชาชนในการมาติดต่อ
ราชการ

มีเก้าอี้พักคอย ขนาด 3 ตัว
จานวน 3 ชุด

93

จัดซื้อเก้าอี้พัก
คอย ขนาด 4
ที่นั่ง
งานศูนย์สุขภาพ
ชุมชนศรีวิชัย
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
จัดซื้อเก้าอี้แถว
พักคอย 3 ที่นั่ง
งานผู้ปุวยนอก
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ

เพื่อจัดซื้อเก้าอี้สาหรับให้
ประชาชนนั่งพักคอย
ระหว่างรอรับบริการ ณ
ศูนย์สุขภาพชุมชนศรีวิชัย

เพื่อใช้สาหรับให้บริการ
ผู้ปุวยนั่งพักคอย

94

แบบ ผ.02
2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนผู้
มารับบริการ

ประชาชนที่มา
ติดต่อราชการ
ได้รับความ
สะดวกสบาย

งานสัตวแพทย์
ฝุายบริการ
สิ่งแวดล้อม
สานักการ
สาธารณสุขฯ

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนผู้
มารับบริการ

ประชาชน และ
ผู้ปุวย ได้รับความ
สะดวกสบาย
ขณะรอรับการ
บริการตรวจ
รักษาพยาบาล

งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนผู้
มารับบริการ

ประชาชน และ
ผู้ปุวย ได้รับความ
สะดวกสบาย
ขณะรอรับการ
บริการตรวจ
รักษาพยาบาล

งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

-3/600ที่
95

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

จัดซื้อเก้าอี้สาหรับ เพื่ออานวยความสะดวก
บริการประชาชน ให้แก่ประชาชนที่มา
ภายในสุสาน
ประกอบพิธีฌาปนกิจศพ
แขวงเม็งราย

-มีเก้าอี้พลาสติกแบบมี
พนักพิง จานวน 1,600 ตัว
-มีเก้าอี้บุนวมแบบมีพนักพิง
จานวน 800 ตัว

96

จัดซื้อเก้าอี้สาหรับ เพื่ออานวยความสะดวก
บริการประชาชน ให้แก่ประชาชนที่มา
ภายในสุสาน
ประกอบพิธีฌาปนกิจศพ
แขวงนครพิงค์

มีเก้าอี้พลาสติกแบบมี
พนักพิง จานวน 600 ตัว

97

จัดซื้อเก้าอี้สาหรับ เพื่ออานวยความสะดวก
บริการประชาชน ให้แก่ประชาชนที่มา
ภายในสุสาน
ประกอบพิธีฌาปนกิจศพ
แขวงกาวิละ

มีเก้าอี้พลาสติกแบบมี
พนักพิง แบบพับไม่ได้
จานวน 800 ตัว

98

จัดซื้อเก้าอี้
สานักงาน

99 จัดซื้อโต๊ะโฟเมก้า
ฝุายส่งเสริม
สุขภาพ
สานักการ
สาธารณสุขฯ

เพื่ออานวยความสะดวก มีเก้าอี้สานักงานพนักพิงทรง
ให้แก่ประชาชนที่มาติดต่อ ต่าแบบหุ้มหนัง มีที่พักแขน
ราชการ
มีล้อเลื่อน จานวน 4 ตัว
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ต่างๆ และอานวยความ
สะดวกในการติดต่อ
ราชการของประชาชน

มีโต๊ะโฟเมก้า ขนาด
0.60*1.5 ม. จานวน 2 ตัว

แบบ ผ.02

240,000
(400 ตัว)

งบประมาณ
2563
(บาท)
400,000
(800 ตัว)
240,000
(400 ตัว)

150,000

-

236,000

2561
(บาท)
200,000
(400 ตัว)
-

2562
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
200,000
(400 ตัว)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12,000

-

-

3,000

-

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนที่มา
ประกอบพิธี
ฌาปนกิจศพ
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนที่มา
ประกอบพิธี
ฌาปนกิจศพ
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนที่มา
ประกอบพิธี
ฌาปนกิจศพ
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ที่มาติดต่อ
ขอรับบริการ
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนผู้
มารับบริการ

ประชาชนทีม่ า
ร่วมพิธีฌาปนกิจ
ศพได้รับความ
สะดวก

งานสุขาภิบาล
และสิ่งแวดล้อม
แขวงเม็งราย

ประชาชนทีม่ า
ร่วมพิธีฌาปนกิจ
ศพได้รับความ
สะดวก

งานสุขาภิบาล
และสิ่งแวดล้อม
แขวงนครพิงค์

ประชาชนทีม่ า
ร่วมพิธีฌาปนกิจ
ศพได้รับความ
สะดวก

งานสุขาภิบาล
และสิ่งแวดล้อม
แขวงกาวิละ

ประชาชนที่มา
ติดต่อของรับ
บริการได้รับ
ความสะดวก

งานสุขาภิบาล
และสิ่งแวดล้อม
แขวงเม็งราย

ประชาชนที่มา
ติดต่อราชการ
ได้รับความ
สะดวกสบาย

ฝุายส่งเสริม
สุขภาพ
สานักการ
สาธารณสุขฯ

-3/601ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

-

9,000
(6 ตัว)

6,500
(1 ตัว)

แบบ ผ.02
งบประมาณ
2563
(บาท)
12,500

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

-

9,000
(6 ตัว)

-

6,500
(1 ตัว)

-

-

100 จัดซื้อโต๊ะโฟเมก้า
ฝุายบริการ
สาธารณสุข
สานักการ
สาธารณสุขฯ
101 จัดซื้อโต๊ะโฟเมก้า
ขนาด 60x1.80
เมตร

เพื่อใช้สาหรับวางวัสดุ
อุปกรณ์การตรวจสารเคมี
ปนเปื้อนในอาหารและผัก
ผลไม้นอกสถานที่

มีโต๊ะโฟเมก้า จานวน 5 ตัว

เพื่ออานวยความสะดวก
ให้แก่ประชาชนที่มา
ประกอบพิธีฌาปนกิจศพ

มีโต๊ะโฟเมก้าขนาด
60x1.80 เมตร
จานวน 12 ตัว

102 จัดซื้อโต๊ะทางาน
เหล็กพร้อมกระจก
ขนาด 4 ฟุต
ฝุายบริการ
สาธารณสุข
สานักการ
สาธารณสุขฯ
103 จัดซื้อโต๊ะทางาน
เหล็ก พร้อมกระจก
ฝุายบริการ
สาธารณสุข
สานักการ
สาธารณสุขฯ
104 จัดซื้อโต๊ะ ขนาด
180*90*76 ซม.
ฝุายบริการ
สิ่งแวดล้อม
สานักการ
สาธารณสุขฯ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บริการประชาชน

มีโต๊ะทางานเหล็กพร้อม
กระจกขนาด 4 ฟุต จานวน
2 ตัว

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บริการประชาชน

มีโต๊ะทางานเหล็ก พร้อม
กระจก จานวน 2 ตัว

-

16,000

-

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บริการประชาชน

มีโต๊ะ ขนาด 180*90*76
ซม. จานวน 1 ตัว

-

14,000

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนผู้
มารับบริการ

ประชาชนที่มา
ติดต่อราชการ
ได้รับความ
สะดวกสบาย

ฝุายบริการ
สาธารณสุข
สานักการ
สาธารณสุขฯ

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนที่มา
ประกอบพิธี
ฌาปนกิจศพ
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน

ประชาชนทีม่ า
ร่วมพิธีฌาปนกิจ
ศพได้รับความ
สะดวก

งานสุขาภิบาล
และสิ่งแวดล้อม
แขวงเม็งราย

ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน

ฝุายบริการ
สาธารณสุข
สานักการ
สาธารณสุขฯ

-

ร้อยละความ ประชาชนมีความ
พึงพอใจของ พึงพอใจในการ
ประชาชนต่อ ปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงาน

ฝุายบริการ
สาธารณสุข
สานักการ
สาธารณสุขฯ

-

ร้อยละความ ประชาชนมีความ
พึงพอใจของ พึงพอใจในการ
ประชาชนต่อ ปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงาน

ฝุายบริการ
สิ่งแวดล้อม
สานักการ
สาธารณสุขฯ

-3/602ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.02

2561
(บาท)
16,500

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

105 จัดซื้อโต๊ะทางาน
เหล็กพร้อมกระจก
ขนาด 4 ฟุต
งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
106 จัดซื้อโต๊ะไม้บุ
แผ่นโฟเมก้า
สีขาว
งานหน่วยจ่าย
กลางฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บริการประชาชน

มีโต๊ะทางานเหล็กพร้อม
กระจกขนาด 4 ฟุต จานวน
3 ตัว

เพื่อใช้ในงานห้อง
โภชนาการในการ
จัดเตรียมอาหารเหลว
บริการแก่ผู้ปุวยใน
โรงพยาบาล

มีโต๊ะไม้บุแผ่น
โฟเมก้าสีขาว จานวน ๑ ตัว

๒,5๐๐

-

-

107 จัดซื้อเต๊นท์ยืด
ขนาด 3*3 ม.
ฝุายปูองกันและ
ควบคุมโรค
สานักการ
สาธารณสุขฯ

เพื่อใช้ในการออกหน่วย
เคลื่อนที่และปฏิบัติงาน
นอกสถานที่ต่างๆ

มีเต๊นท์ยืด ขนาด
3*3 ม. จานวน 1 หลัง

7,000

-

108 จัดซื้อเต๊นท์ยืด
ขนาด 3*3 ม.
งานสัตวแพทย์
สานักการ
สาธารณสุขฯ

เพื่อใช้ในการออกหน่วย
เคลื่อนที่และปฏิบัติงาน
นอกสถานที่ต่างๆ

มีเต๊นท์ยืด ขนาด
3*3 ม. จานวน 2 หลัง

14,000

-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ ประชาชนมีความ
พึงพอใจของ พึงพอใจในการ
ประชาชนต่อ ปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงาน

งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน

งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ

-

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน

-

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน

-ประชาชน และ
ผู้ปุวย ได้รับการ
ดูแลทางด้าน
โภชนาการที่มี
คุณภาพ
-ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ขณะมาร่วมกิจกรรม
ต่างๆ ที่สานักการ
สาธารณสุขฯ
ออกหน่วย
เคลื่อนที่ในพื้นที่
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ขณะมาร่วม
กิจกรรมต่างๆ ที่
สานักการ
สาธารณสุขฯ
ออกหน่วย
เคลื่อนที่ในพื้นที่

ฝุายปูองกันและ
ควบคุมโรค
สานักการ
สาธารณสุขฯ

งานสัตวแพทย์
ฝุายบริการ
สิ่งแวดล้อม
สานักการ
สาธารณสุขฯ

-3/603ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.02

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
7,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ขณะมาร่วม
กิจกรรมต่างๆ ที่
สานักการ
สาธารณสุขฯ
ออกหน่วย
เคลื่อนที่ในพื้นที่
ประชาชน และ
ผู้ปุวย มีความ
สะดวกสบาย
สถานที่มีการ
จัดแบ่งพื้นที่ ให้
ง่ายต่อการมา
ติดต่อราชการ
พื้นที่ปฏิบัติงาน
ได้รับการแบ่ง
สัดส่วนสะดวกต่อ
การให้บริการ
ประชาชน

ฝุายส่งเสริม
สุขภาพ
สานักการ
สาธารณสุขฯ

พื้นที่ปฏิบัติงาน
ได้รับการแบ่ง
สัดส่วนสะดวกต่อ
การให้บริการ
ประชาชน

งานธุรการ
โรงพยาบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ

109 จัดซื้อเต๊นท์ยืด
ขนาด 3*3 ม.
ฝุายส่งเสริม
สุขภาพ
สานักการ
สาธารณสุขฯ

เพื่อใช้ในการออกหน่วย
เคลื่อนที่และปฏิบัติงาน
นอกสถานที่ต่างๆ

มีเต๊นท์ยืด ขนาด
3*3 ม. จานวน 1 หลัง

110 จัดซื้อฉากกั้น
สานักงาน ของ
ฝุายส่งเสริม
สุขภาพ
สานักการ
สาธารณสุขฯ

เพื่อใช้สาหรับกั้นแบ่งส่วน
สถานที่ทางานให้มีความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย
และอานวยความสะดวก
ในการติดต่อราชการของ
ประชาชน

มีฉากกั้นสานักงาน
จานวน 15 แผ่น

-

-

90,000

-

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน

มีฉากกั้นห้อง ขนาด
1.20*1.60 ม. จานวน
1 ชุด

-

7,600

-

-

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน

มีฉากกั้นห้อง ขนาด
1.00*1.60 ม. จานวน 1
ชุด

-

8,450

-

-

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน

111 จัดซื้อฉากกั้นห้อง เพื่อใช้สาหรับกั้นแบ่งส่วน
ขนาด 1.20*1.60 ม. สถานที่ทางานให้มีความ
งานธุรการ
เป็นระเบียบเรียบร้อย
โรงพยาบาลฯ
และอานวยความสะดวก
สานักการ
ในการติดต่อราชการของ
สาธารณสุขฯ
ประชาชน
112 จัดซื้อฉากกั้นห้อง เพื่อใช้สาหรับกั้นแบ่งส่วน
ขนาด 1.00*1.60 ม.สถานที่ทางานให้มีความ
งานธุรการ
เป็นระเบียบเรียบร้อย
โรงพยาบาลฯ
และอานวยความสะดวก
สานักการ
ในการติดต่อราชการของ
สาธารณสุขฯ
ประชาชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ฝุายส่งเสริม
สุขภาพ
สานักการ
สาธารณสุขฯ

งานธุรการ
โรงพยาบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ

-3/604ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

113 จัดซื้อเคาน์เตอร์
ประชาสัมพันธ์
ของงาน
สัตวแพทย์

เพื่ออานวยความสะดวก
แก่ประชาชนในการติดต่อ
รับบริการต่างๆ

มีเคาน์เตอร์
ประชาสัมพันธ์ ขนาด
2.3 ม. จานวน 1 ตัว

114 จัดซื้อ
เครื่องโทรสาร
งานปูองกันและ
แก้ไขปัญหา
ยาเสพติด
สานักการ
สาธารณสุขฯ
115 จัดซื้อเครื่องโทรสาร
แบบใช้กระดาษ
ธรรมดา ส่ง
เอกสารได้ครั้งละ
20 แผ่น
งานปูองกันและ
แก้ไขปัญหายา
เสพติด
สานักการ
สาธารณสุขฯ

เพื่ออานวยความสะดวก
แก่ประชาชนในการรับส่งเอกสารและติดต่อ
ประสานงาน

มีเครื่องโทรสาร แบบใช้
กระดาษธรรมดา
จานวน 1 เครื่อง

เพื่ออานวยความสะดวก
แก่ประชาชนในการรับส่งเอกสารและติดต่อ
ประสานงาน

มีเครื่องโทรสาร แบบใช้
กระดาษธรรมดา ส่งเอกสาร
ได้ครั้งละ 20 แผ่น จานวน
2 เครื่อง

แบบ ผ.02

2561
(บาท)
12,000

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

6,000

-

-

-

-

-

18,000
(1 เครื่อง)

-

18,000
(1 เครื่อง)

-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน

ประชาชน และ
สัตว์เลี้ยงได้รับ
ความสะดวกสบาย
ขณะมารับบริการ
ทางด้านสัตวแพทย์
ร้อยละความ ประชาชนได้รับ
พึงพอใจของ ความสะดวก
ประชาชนต่อ มากขึ้น
การปฏิบัติงาน

ร้อยละความ ประชาชนได้รับ
พึงพอใจของ ความสะดวก
ประชาชนต่อ มากขึ้น
การปฏิบัติงาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานสัตวแพทย์
ฝุายบริการ
สิ่งแวดล้อม
สานักการ
สาธารณสุขฯ
งานปูองกันและ
แก้ไขปัญหา
ยาเสพติด
ฝุายบริการ
สิ่งแวดล้อม
สานักการ
สาธารณสุขฯ
งานปูองกันและ
แก้ไขปัญหา
ยาเสพติด
ฝุายบริการ
สิ่งแวดล้อม
สานักการ
สาธารณสุขฯ

-3/605ที่

โครงการ

116 จัดซื้อ
เครื่องโทรสาร
แบบใช้กระดาษ
ธรรมดา ส่ง
เอกสารได้ครั้งละ
20 แผ่น
งานธุรการ
โรงพยาบาล
ฯ
117 จัดซื้อ
เครื่องโทรสาร
แบบใช้กระดาษ
ธรรมดา
ฝุายบริการ
สาธารณสุข
สานักการ
สาธารณสุขฯ
118 จัดซื้อเครื่อง
ทาลายเอกสาร
แบบตัดตรง
งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่ออานวยความสะดวก
แก่ประชาชนในการรับส่งเอกสารและติดต่อ
ประสานงาน

มีเครื่องโทรสาร แบบใช้
กระดาษธรรมดา ส่งเอกสาร
ได้ครั้งละ 20 แผ่น จานวน
3 เครื่อง

เพื่อใช้สาหรับรับ-ส่ง
เอกสารและติดต่อ
ประสานงานต่างๆ

มี เครื่องโทรสารแบบใช้
กระดาษธรรมดา
จานวน 1 เครื่อง

เพื่อใช้ในการทาลาย
มีเครื่องทาลายเอกสาร แบบ
เอกสารที่มีอายุเกิน 10 ปี ตัดตรง ทาลายครั้งละ 10
แผ่น จานวน 1 เครื่อง

แบบ ผ.02

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
36,000
(2 เครื่อง)

งบประมาณ
2563
(บาท)
18,000
(1 เครื่อง)

-

-

18,000

-

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อสิ่งอานวย
ความสะดวก
ในการ
ปฏิบัติงาน

การบันทึกข้อมูล ฝุายบริการ
การจัดพิมพ์ และการ สาธารณสุข
ประมวลผล
เอกสาร สานักการ
ทางราชการ และ สาธารณสุขฯ
เอกสารอื่นๆ
มีคุณภาพ

-

20,000

-

-

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน

-มีพื้นที่ในการ
จัดเก็บเอกสาร
เพิ่มขึ้น
-เกิดความ
คล่องตัวในการ
จัดหาเอกสารใน
การให้บริการ
ประชาชน

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละความ ประชาชนได้รับ
พึงพอใจของ ความสะดวก
ประชาชนต่อ มากขึ้น
การปฏิบัติงาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ

งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ

-3/606ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.02

2561
(บาท)
12,500

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

119 จัดซื้อเครื่อง
สแกนลายนิ้วมือ
งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ

เพื่อใช้สาหรับสแกน
ลายนิ้วมือในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน
โรงพยาบาลเทศบาลฯ

มีเครื่องสแกนลายนิ้วมือ
จานวน ๑ เครื่อง

120 จัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ
เคลื่อนทีขนาด
่
12,000 บีทียู
ฝุายปูองกันและ
ควบคุมโรค
สานักการ
สาธารณสุขฯ
121 จัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ
เคลื่อนทีขนาด
่
12,000 บีทียู
งานสัตวแพทย์
สานักการ
สาธารณสุขฯ

เพื่อใช้ในการระบาย
ความร้อน และอานวย
ความสะดวกให้แก่
ประชาชนผู้มาติดต่อ
ราชการ

มี เครื่องปรับอากาศเคลื่อนที่
ขนาด 12,000
บีทียู จานวน 1 เครื่อง

20,000

-

-

-

-

เพื่อใช้ในการระบาย
ความร้อน และอานวย
ความสะดวกให้แก่
ประชาชนผู้มาติดต่อ
ราชการ

มี เครื่องปรับอากาศเคลื่อนที่
ขนาด 12,000
บีทียู จานวน 2 เครื่อง

40,000

-

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
บุคลากรต่อ
สิ่งอานวย
ความสะดวกใน
การปฏิบัติงาน
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ผูม้ ารับ
บริการ

การบันทึกข้อมูล
การมาปฏิบัติงาน
ของบุคลากรมี
ประสิทธิภาพ

งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ

ประชาชน ได้รับ
ความสะดวกสบาย
ขณะมาติดต่อ
ราชการ

ฝุายปูองกันและ
ควบคุมโรค
สานักการ
สาธารณสุขฯ

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ผูม้ ารับ
บริการ

ประชาชน ได้รับ
ความสะดวกสบาย
ขณะมาติดต่อ
ราชการ

งานสัตวแพทย์
ฝุายบริการ
สิ่งแวดล้อม
สานักการ
สาธารณสุขฯ

-3/607ที่

โครงการ

122 จัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ
แบบแยกส่วน
ชนิดตั้งพื้นหรือ
ชนิดแขวน (มี
ระบบฟอก
อากาศ) ขนาด
13,000 บีทียู
งานสัตวแพทย์
สานักการ
สาธารณสุขฯ
123 จัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ
เคลื่อนทีขนาด
่
12,000 บีทียู
ฝุายส่งเสริม
สุขภาพ
สานักการ
สาธารณสุขฯ
124 จัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ
แบบแยกส่วน
แบบตั้งพื้นหรือ
แบบแขวน ขนาด
24,000 บีทียู
ฝุายบริการ
สาธารณสุข
สานักการ
สาธารณสุขฯ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.02

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
23,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ผูม้ ารับ
บริการ

ประชาชน และ
สัตว์ ได้รับความ
สะดวกสบาย
ขณะมารับบริการ
ตรวจรักษาพยาบาล

งานสัตวแพทย์
ฝุายบริการ
สิ่งแวดล้อม
สานักการ
สาธารณสุขฯ

เพื่อใช้ในการระบายความ
ร้อน ห้องพักสาหรับ
พนักงานตรวจโรคสัตว์ ซึ่ง
เป็นห้องพักในการรับรอง
สัตว์ที่มาตรวจ
รักษาพยาบาล

มีเครื่องปรับอากาศแบบแยก
ส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิด
แขวน (มีระบบฟอกอากาศ)
ขนาด 13,000
บีทียู จานวน 1 เครื่อง

เพื่อใช้ในการระบาย
ความร้อน และอานวย
ความสะดวกให้แก่
ประชาชนผู้มาติดต่อ
ราชการ

มี เครื่องปรับอากาศเคลื่อนที่
ขนาด 12,000
บีทียู จานวน 1 เครื่อง

-

20,000

-

-

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ผูม้ ารับ
บริการ

ประชาชน ได้รับ
ความสะดวกสบาย
ขณะมาติดต่อ
ราชการ

ฝุายส่งเสริม
สุขภาพ
สานักการ
สาธารณสุขฯ

เพื่อใช้ในการระบาย
ความร้อน และอานวย
ความสะดวกให้แก่
ประชาชนผู้มาติดต่อ
ราชการ และตรวจ
รักษาพยาบาล

มีเครื่องปรับอากาศแบบแยก
ส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบ
แขวน ขนาด 24,000 บีทียู
จานวน 2 เครื่อง

-

32,400
(1 เครื่อง)

32,400
(1 เครื่อง)

-

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ผูม้ ารับ
บริการ

-ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ระหว่างรับบริการ
-การระบายความ
ร้อนมี
ประสิทธิภาพ

ฝุายบริการ
สาธารณสุข
สานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

-3/608ที่

โครงการ

125 จัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ
แบบแยกส่วน
ชนิดติดผนัง มี
ระบบฟอกอากาศ
ขนาด 9,000 บีทียู
งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
126 จัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ
แบบแยกส่วน
แบบติดผนัง
ขนาด 12,000
บีทียู
งานแพทย์แผนไทย
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใช้ในการระบาย
ความร้อน และอานวย
ความสะดวกให้แก่
ประชาชนผู้มาติดต่อ
ราชการ และตรวจ
รักษาพยาบาล

มีเครื่องปรับอากาศแบบแยก
ส่วน ชนิดติดผนัง มีระบบ
ฟอกอากาศ ขนาด 9,000
บีทียู จานวน 1 เครื่อง

เพื่อใช้ในการระบาย
ความร้อน และอานวย
ความสะดวกให้แก่
ประชาชนผู้มาติดต่อ
ราชการ และตรวจ
รักษาพยาบาล

มีเครื่องปรับอากาศแบบแยก
ส่วน แบบติดผนัง ขนาด
12,000 บีทียู จานวน 2
เครื่อง

แบบ ผ.02

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
12,500

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-

-

34,000

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ผูม้ ารับ
บริการ

ประชาชน ได้รับ
ความสะดวกสบาย
ขณะมาติดต่อ
ราชการ และ
ตรวจ
รักษาพยาบาล

งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ผูม้ ารับ
บริการ

ประชาชน ได้รับ
ความสะดวกสบาย
ขณะมาติดต่อ
ราชการ และ
ตรวจ
รักษาพยาบาล

งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ

-3/609ที่

โครงการ

127 จัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ
แบบแยกส่วน
แบบติดผนัง ขนาด
18,000 บีทียู
งานพยาธิและรังสี
วิทยา
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
128 จัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ
แบบแยกส่วน
แบบติดผนัง ขนาด
18,000 บีทียู
งานแพทย์แผน
ไทย
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
129 จัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ
แบบแยกส่วน
แบบติดผนัง ขนาด
24,000บีทียู ของ
งานผู้ปุวยนอก
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.02

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
21,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ผูม้ ารับ
บริการ

ประชาชน ได้รับ
ความสะดวกสบาย
ขณะมาติดต่อ
ราชการ และ
ตรวจ
รักษาพยาบาล

งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ

เพื่อใช้ในการระบาย
ความร้อน และอานวย
ความสะดวกให้แก่
ประชาชนผู้มาติดต่อ
ราชการ และตรวจ
รักษาพยาบาล

มีครื่องปรับอากาศแบบแยก
ส่วน แบบติดผนัง ขนาด
18,000 บีทียู จานวน 1
เครื่อง

เพื่อใช้ในการระบาย
ความร้อน และอานวย
ความสะดวกให้แก่
ประชาชนผู้มาติดต่อ
ราชการ และตรวจ
รักษาพยาบาล

มีเครื่องปรับอากาศ
แบบแยก
ส่วน แบบติดผนัง ขนาด
18,000 บีทียู จานวน 1
เครื่อง

-

21,000

-

-

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ผูม้ ารับ
บริการ

ประชาชน ได้รับ
ความสะดวกสบาย
ขณะมาติดต่อ
ราชการ และ
ตรวจ
รักษาพยาบาล

งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ

เพื่อใช้ในการระบาย
ความร้อน และอานวย
ความสะดวกให้แก่
ประชาชนผู้มาติดต่อ
ราชการ และตรวจ
รักษาพยาบาล

มีเครื่องปรับอากาศแบบแยก
ส่วน แบบติดผนัง ขนาด
24,000 บีทียู จานวน 1
เครื่อง

-

28,000

-

-

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ผูม้ ารับ
บริการ

ประชาชน ได้รับ
ความสะดวกสบาย
ขณะมาติดต่อ
ราชการ และ
ตรวจ
รักษาพยาบาล

งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ

-3/610ที่

โครงการ

130 จัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ
แบบแยกส่วน
แบบติดผนัง ขนาด
24,000บีทียู
งานศูนย์สุขภาพ
ชุมชนศรีวิชัย
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
131 จัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ
แบบแยกส่วน
แบบติดผนัง ขนาด
24,000บีทียู
งานแพทย์แผน
ไทย
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
132 จัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ
แบบแยกส่วน
แบบตั้งพื้นหรือ
แบบแขวน ขนาด
30,000 บีทียู
งานผู้ปุวยนอก
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.02

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
28,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ผูม้ ารับ
บริการ

ประชาชน ได้รับ
ความสะดวกสบาย
ขณะมาติดต่อ
ราชการ และ
ตรวจ
รักษาพยาบาล

งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ

เพื่อใช้ในการระบาย
ความร้อน และอานวย
ความสะดวกให้แก่
ประชาชนผู้มาติดต่อ
ราชการ และตรวจ
รักษาพยาบาล

มีเครื่องปรับอากาศแบบแยก
ส่วน แบบติดผนัง ขนาด
24,000 บีทียู จานวน 1
เครื่อง

เพื่อใช้ในการระบาย
ความร้อน และอานวย
ความสะดวกให้แก่
ประชาชนผู้มาติดต่อ
ราชการ และตรวจ
รักษาพยาบาล

มีเครื่องปรับอากาศแบบแยก
ส่วน แบบติดผนัง ขนาด
24,000 บีทียู จานวน 3
เครื่อง

-

-

-

84,000

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ผูม้ ารับ
บริการ

ประชาชน ได้รับ
ความสะดวกสบาย
ขณะมาติดต่อ
ราชการ และ
ตรวจ
รักษาพยาบาล

งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ

เพื่อใช้ในการระบาย
ความร้อน และอานวย
ความสะดวกให้แก่
ประชาชนผู้มาติดต่อ
ราชการ และตรวจ
รักษาพยาบาล

มีเครื่องปรับอากาศแบบแยก
ส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบ
แขวน ขนาด 30,000 บีทียู
จานวน 2 เครื่อง

-

40,200
(1 เครื่อง)

40,200
(1 เครื่อง)

-

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ผูม้ ารับ
บริการ

ประชาชน ได้รับ
ความสะดวกสบาย
ขณะมาติดต่อ
ราชการ และ
ตรวจ
รักษาพยาบาล

งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ

-3/611ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

133 จัดซื้อเครื่องฟอก เพื่อผู้มารับบริการทาง
อากาศขนาดพื้นที่ กายภาพบาบัดอยู่ใน
ห้อง 50 ตารางเมตร สภาวะอากาศที่ดีต่อ
งานกายภาพบาบัดฯ สุขภาพ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
มีเครื่องฟอกอากาศขนาด
พื้นที่ห้อง 50 ตารางเมตร
จานวน 2 เครื่อง

แบบ ผ.02

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
110,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

134 จัดซื้อพัดลม
อุตสาหกรรม
ขนาด 24 นิ้ว
งานสัตวแพทย์
สานักการ
สาธารณสุขฯ

เพื่อใช้ในการระบาย
มีพัดลมอุตสาหกรรม ขนาด
ความร้อน และอานวย
24 นิ้ว จานวน
ความสะดวกให้แก่
22 ตัว
ประชาชนผู้มาติดต่อ
ราชการ และร่วมกิจกรรม
ต่างๆ

55,000
(11 ตัว)

-

-

55,000
(11 ตัว)

-

135 จัดซื้อพัดลมติด
ผนัง ขนาด 18 นิ้ว
งานสัตวแพทย์
สานักการ
สาธารณสุขฯ
136 จัดซื้อพัดลมติด
ผนัง ขนาดใบพัด
16 นิ้ว

เพื่อใช้ในการระบาย
ความร้อน และอานวย
ความสะดวกให้แก่
ประชาชนผู้มาติดต่อ
ราชการ
เพื่ออานวยความสะดวก
ให้แก่ประชาชนที่มา
ประกอบพิธีฌาปนกิจศพ

2,500
(1 ตัว)

-

-

2,500
(1 ตัว)

-

-

-

64,000

-

-

มีพัดลมติดผนัง ขนาด
18 นิ้ว จานวน 2 ตัว

มีพัดลมติดผนัง ขนาดใบพัด
16 นิ้ว จานวน 40 เครื่อง

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ผูม้ ารับ
บริการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนได้รับ
ที่มารอรับบริการ
ภายในศูนย์
กายภาพบาบัดฯ
ได้รับความ
สะดวกสบาย
ระหว่างรอรับ
บริการ มีสภาวะ
อากาศที่ดีต่อ
สุขภาพ
ร้อยละความ ประชาชน ได้รับ
พึงพอใจของ ความ
ประชาชน
สะดวกสบาย
ผูม้ ารับ
ขณะร่วมกิจกรรม
บริการ
ต่างๆ

งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ผูม้ ารับ
บริการ
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนที่มา
ประกอบพิธี
ฌาปนกิจศพ

งานสัตวแพทย์
ฝุายบริการ
สิ่งแวดล้อม
สานักการ
สาธารณสุขฯ
งานสุขาภิบาล
และสิ่งแวดล้อม
แขวงเม็งราย

ประชาชน ได้รับ
ความสะดวกสบาย
ขณะมาติดต่อ
ราชการ
ประชาชนที่มา
ร่วมพิธีฌาปนกิจ
ศพได้รับความ
สะดวก

งานสัตวแพทย์
ฝุายบริการ
สิ่งแวดล้อม
สานักการ
สาธารณสุขฯ

-3/612ที่

โครงการ

137 จัดซื้อพัดลมตั้ง
พื้น ขนาด ๑๖ นิ้ว
งานแพทย์แผนไทย
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
138 จัดซื้อเครื่องชั่ง
น้าหนักแบบ
ดิจิตอล
งานประกันสุขภาพ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
139 จัดซื้อถังน้าแบบไฟ
เบอร์กลาส ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า
2,500 ลิตร
งานศูนย์สุขภาพ
ชุมชนศรีวิชัย
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
140 จัดซื้อ
รถจักรยานยนต์
ขนาด 110 ซีซี
แบบเกียร์อัติ
โนมัติ
งานปูองกันและ
แก้ไขปัญหา
ยาเสพติด
สานักการ
สาธารณสุขฯ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

แบบ ผ.02

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
๓,๐๐๐

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ผูม้ ารับ
บริการ
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ผูม้ ารับ
บริการ

ประชาชน ได้รับ
ความสะดวกสบาย
ขณะมาติดต่อ
ราชการและตรวจ
รักษาพยาบาล
ประชาชน และ
ผู้ปุวย ได้รับการ
บริการตรวจรักษา
ที่มีคุณภาพ

งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ
งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ

ประชาชน มีน้า
สาหรับอุปโภค
บริโภค ระหว่าง
รับบริการตรวจ
รักษาพยาบาล

งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ

เพื่อใช้ในการระบาย
ความร้อน และอานวย
ความสะดวกให้แก่
ประชาชน
ผูม้ าติดต่อราชการ
และตรวจรักษาพยาบาล
เพื่อให้บริการชั่งน้าหนัก
ผู้มารับบริการตรวจ
รักษาพยาบาล

มีพัดลมตั้งพื้น ขนาด ๑๖ นิ้ว
จานวน 4 เครื่อง

มีเครื่องชั่งน้าหนักแบบ
ดิจิตอล จานวน 1 เครื่อง

-

-

-

1,500

-

เพื่อใช้กักเก็บน้าให้มีน้าใช้
อย่างเพียงพอ สาหรับให้
ประชาชนที่มาใช้บริการ
โรงพยาบาลฯ อุปโภค
บริโภค

มีถังน้าแบบไฟเบอร์กลาส
ขนาด ความจุไม่น้อยกว่า
2,500 ลิตร
จานวน 1 ใบ

10,900

-

-

-

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ผูม้ ารับ
บริการ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการออกให้บริการใน
การติดต่อประสานงาน
กับหน่วยงานภายนอก
และการปฏิบัติงานนอก
สถานที่

มีรถจักรยานยนต์ ขนาด
110 ซีซี แบบเกียร์อัติโนมัติ
จานวน 1 คัน

48,500

-

-

-

-

ร้อยละความ ประชาชนมีความ
พึงพอใจของ พึงพอใจในการ
ประชาชนต่อ ปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

งานปูองกันและ
แก้ไขปัญหายา
เสพติด
ฝุายบริการ
สิ่งแวดล้อม
สานักการ
สาธารณสุขฯ

-3/613ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.02

2561
(บาท)
38,000

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

141 จัดซื้อรถ
จักรยานยนต์
งานสุขาภิบาล
และสิ่งแวดล้อม
แขวงเม็งราย

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ในการประสานงานกับ
หน่วยงานภายนอกและ
ออกตรวจสอบข้อ
ร้องเรียนต่างๆ

มีรถจักรยานยนต์ ขนาด
110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา
จานวน 1 คัน

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน

142 จัดซื้อรถ
จักรยานยนต์
งานสุขาภิบาล
และสิ่งแวดล้อม
แขวงนครพิงค์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ในการประสานงานกับ
หน่วยงานภายนอกและ
ออกตรวจสอบข้อ
ร้องเรียนต่างๆ

มีรถจักรยานยนต์ ขนาด
120 ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ
จานวน 1 คัน

50,500

-

-

-

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน

143 จัดซื้อรถ
จักรยานยนต์
งานสุขาภิบาล
และสิ่งแวดล้อม
แขวงศรีวิชัย

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ในการประสานงานกับ
หน่วยงานภายนอกและ
ออกตรวจสอบข้อ
ร้องเรียนต่างๆ

มีรถจักรยานยนต์ ขนาด
120 ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ
จานวน 1 คัน

-

-

-

56,000

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-การปฏิบัติงาน
งานสุขาภิบาล
เป็นไปอย่างมี
และสิ่งแวดล้อม
ประสิทธิภาพมากขึ้น แขวงเม็งราย
-ประชาชนมีความ
พึงพอใจต่อการ
ปฏิบัติงาน
-การปฏิบัติงาน
งานสุขาภิบาล
เป็นไปอย่างมี
และสิ่งแวดล้อม
ประสิทธิภาพมากขึ้น แขวงนครพิงค์
-ประชาชนมีความ
พึงพอใจต่อการ
ปฏิบัติงาน
-การปฏิบัติงาน
งานสุขาภิบาล
เป็นไปอย่างมี
และสิ่งแวดล้อม
ประสิทธิภาพมากขึ้น แขวงศรีวิชัย
-ประชาชนมีความ
พึงพอใจต่อการ
ปฏิบัติงาน

-3/614ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

144 จัดซื้อรถบรรทุก -เพื่อใช้เป็นยานพาหนะ
(ดีเซล) ขนาด 1 ในการปฏิบัติงานนอก
ตัน ปริมาตร
สถานที่และบรรทุกวัสดุ
กระบอกสูบไม่
อุปกรณ์ต่างๆ
น้อยกว่า 2,400 ซีซี -เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ขับเคลื่อน 2 ล้อ ในการออกให้บริการใน
แบบดับเบิ้ลแคป การติดต่อประสานงาน
ฝุายบริการ
กับหน่วยงานภายนอก
สาธารณสุข
และการปฏิบัติงานนอก
สานักการ
สถานที่
สาธารณสุขฯ
145 จัดซื้อ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
รถจักรยานยนต์ ในการออกให้บริการใน
ขนาด 110 ซีซี
การติดต่อประสานงาน
แบบเกียร์
กับหน่วยงานภายนอก
อัตโนมัติ
และการปฏิบัติงานนอก
ฝุายบริการ
สถานที่
สาธารณสุข
สานักการ
สาธารณสุขฯ
146 จัดซื้อ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
รถจักรยานยนต์ ในการออกให้บริการใน
ขนาด 110 ซีซี การติดต่อประสานงาน
แบบเกียร์ธรรมดา กับหน่วยงานภายนอก
งานศูนย์สุขภาพ และการปฏิบัติงานนอก
ชุมชนศรีวิชัย
สถานที่
งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
มีรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1
ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่
น้อยกว่า 2,400 ซีซี
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบ
ดับเบิ้ลแคป จานวน 2 คัน

มีรถจักรยานยนต์ ขนาด
110 ซีซี แบบเกียร์
อัตโนมัติ จานวน 1 คัน

มีรถจักรยานยนต์ขนาด
110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา
จานวน 1 คัน

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
868,000
(1 คัน)

-

48,500

38,000

-

แบบ ผ.02
งบประมาณ
2563
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน

-ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน
-การขนส่งวัสดุ
อุปกรณ์ สาหรับ
ใช้ในการจัด
กิจกรรมต่างๆ
มีประสิทธิภาพ

ฝุายบริการ
สาธารณสุข
สานักการ
สาธารณสุขฯ

-

ร้อยละความ ประชาชนมีความ
พึงพอใจของ พึงพอใจในการ
ประชาชนต่อ ปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงาน

ฝุายบริการ
สาธารณสุข
สานักการ
สาธารณสุขฯ

-

ร้อยละความ ประชาชนมีความ
พึงพอใจของ พึงพอใจในการ
ประชาชนต่อ ปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงาน

งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ

2564
(บาท)
868,000
(1 คัน)

2565
(บาท)
-

-

-

-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-3/615ที่

โครงการ

147 จัดซื้อเครื่องปั๊มน้า
อัติโนมัติ ขนาด
150 วัตต์
งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ

วัตถุประสงค์

-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ
ระบบจ่ายน้าเข้าสู่อาคาร
และทดแทนของเดิมที่
เสื่อมสภาพ
-เพื่อให้น้าภายในอาคาร
เพียงพอต่อการอุปโภค
บริโภคของประชาชน
148 จัดซื้อเครื่องสูบน้า -เพื่อสูบน้าเสียและ
เสียและตะกอน
ตะกอนจากอาคาร
งานธุรการ
โรงพยาบาลเทศบาล
โรงพยาบาล
นครเชียงใหม่
เทศบาลฯ
-เพื่อให้น้าภายในอาคาร
เหมาะสมต่อการอุปโภค
บริโภค ของประชาชน
-เพื่อทดแทนของเดิม
ที่ชารุด
149 จัดซื้อเครื่องเชื่อม เพื่อใช้สาหรับซ่อมแซม
ระบบอินเวอร์เตอร์ สิ่งของ หรือพื้นที่ที่ชารุด
300A ของ
เสียหาย ให้อยู่ในสภาพที่
งานธุรการ
ดี พร้อมใช้งาน และ
โรงพยาบาล
ให้บริการประชาชนได้
เทศบาลฯ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
มีเครื่องปั๊มน้าอัตโนมัติ
ขนาด 150 วัตต์
จานวน 2 เครื่อง

มีเครื่องสูบน้าเสียและ
ตะกอน จานวน 2 เครื่อง

มีเครื่องเชื่อมระบบ
อินเวอร์เตอร์ 300A จานวน
1 เครื่อง

แบบ ผ.02

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
19,600

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-

40,660

-

-

4,500

-

-

-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ผูม้ ารับ
บริการ

ประชาชน มีน้า
สาหรับอุปโภค
บริโภค ระหว่าง
รับบริการตรวจ
รักษาพยาบาล

งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ผูม้ ารับ
บริการ

-การสูบน้าเสีย
และตะกอนมี
ประสิทธิภาพ
-มีน้าที่เหมาะสม
ต่อการอุปโภค
บริโภคให้บริการ
ประชาชน และผู้
มารับบริการ

งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน

การซ่อมแซม
สิ่งของ หรือพื้นที่
ที่ชารุดเสียหาย
มีประสิทธิภาพ
และสามารถ
ให้บริการ
ประชาชนได้
-ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน

งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ

-3/616ที่

โครงการ

150 จัดซื้อเครื่องอัด
อากาศ ขนาด
300 ลิตรต่อนาที
งานบริการ
สิ่งแวดล้อม
สานักการ
สาธารณสุขฯ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใช้ในการอัดอากาศ
มีเครื่องอัดอากาศ ขนาด
เติมลมยางรถสุขาเคลื่อนที่ 300 ลิตรต่อนาที
และรถยนต์ของงาน
จานวน 1 เครื่อง
บริการสิ่งแวดล้อม ให้อยู่
ในสภาพที่ดี พร้อมใช้งาน
และให้บริการประชาชนได้

151 จัดซื้อเครื่องขยาย เพื่อใช้ในการขยายเสียง
เสียงเคลื่อนที่
สาหรับให้ความรู้ด้าน
พร้อมอุปกรณ์
สุขศึกษาแก่ประชาชน
ของฝุายส่งเสริม
สุขภาพ
สานักการ
สาธารณสุขฯ

มีเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่
พร้อมอุปกรณ์ จานวน 1 ชุด

152 จัดซื้อเครื่องเสียง
แบบพกพาพร้อม
อุปกรณ์ขยาย
เสียงและชุด
อุปกรณ์ใช้งาน
ของฝุายบริการ
สาธารณสุข

มีเครื่องเสียงแบบพกพา
พร้อมอุปกรณ์ขยายเสียง
และชุดอุปกรณ์ใช้งาน
จานวน 1 ชุด

เพื่อใช้สาหรับขยายเสียง
ในการปฏิบัติงานนอก
สถานที่ เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ความรู้
และกิจกรรมต่างๆให้แก่
ประชาชน

แบบ ผ.02

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
66,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

13,000

-

-

-

-

-

8,000

-

-

-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน

ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ต่อเนื้อหาที่
เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
และให้
ความรู้
ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ต่อเนื้อหาที่
เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
และให้
ความรู้

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-มีรถสุขาเคลื่อนที่ งานบริการ
และรถยนต์ที่มี
สิ่งแวดล้อม
ลมยางได้มาตรฐาน ฝุายบริการ
พร้อมออกปฏิบัติงาน สิ่งแวดล้อม
-การเติมลมยางมี สานักการ
ประสิทธิภาพ
สาธารณสุขฯ
-ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน
ประชาชนได้รับ
ฝุายส่งเสริม
ความรู้ด้าน
สุขภาพ
สุขศึกษาอย่าง
สานักการ
ทั่วถึง
สาธารณสุขฯ

การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
ความรู้ และ
กิจกรรมต่างๆ
ให้แก่ประชาชน มี
ความทั่วถึง
ชัดเจน

ฝุายบริการ
สาธารณสุข
สานักการ
สาธารณสุขฯ

-3/617ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.02

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
30,000

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

153 จัดซื้อเครื่องเสียง
เคลื่อนที่พร้อม
ไมโครโฟน

เพื่ออานวยความสะดวก
ให้แก่ประชาชนที่มา
ประกอบพิธีฌาปนกิจศพ

มีเครื่องเสียงเคลื่อนที่พร้อม
ไมโครโฟน จานวน 1 ชุด

154 จัดซื้อเครื่อง
ขยายเสียง
พร้อมอุปกรณ์

เพื่ออานวยความสะดวก
ให้กับประชาชนที่มาร่วม
พิธีฌาปนกิจ

มีเครื่องขยายเสียงพร้อม
อุปกรณ์ จานวน 3 ชุด

-

-

-

240,000

-

155 จัดซื้อเครื่องเล่นดี
วีดี เอ็มพี3
งานสร้างเสริม
สุขภาพ
สานักการ
สาธารณสุขฯ

เพื่อใช้ในการขยายเสียง
สาหรับให้ความรู้ด้าน
สุขศึกษาแก่ประชาชน

มีเครื่องเล่นดีวีดี
เอ็มพี3 จานวน 1 เครื่อง

2,900

-

-

-

-

156 จัดซื้อเครื่องขยาย
เสียงเคลื่อนที่
พร้อมลาโพง
งานปูองกันและ
แก้ไขปัญหา
ยาเสพติด
สานักการ
สาธารณสุขฯ

เพื่อใช้สาหรับขยายเสียง
ในการปฏิบัติงานนอก
สถานที่ เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ความรู้
และกิจกรรมต่างๆให้แก่
ประชาชน

มีเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่
พร้อมลาโพง
จานวน 1 ชุด

70,000

-

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนที่มา
ประกอบพิธี
ฌาปนกิจศพ
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ที่มา
ประกอบพิธี
ฌาปนกิจศพ
ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ต่อเนื้อหาที่
เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
และให้
ความรู้
ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ต่อเนื้อหาที่
เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
และให้
ความรู้

ประชาชนที่มา
ร่วมพิธีฌาปนกิจ
ศพได้รับความ
สะดวก

งานสุขาภิบาล
และสิ่งแวดล้อม
แขวงศรีวิชัย

ประชาชนที่มา
ร่วมพิธีฌาปนกิจ
ศพได้รับความ
สะดวก

งานสุขาภิบาล
และสิ่งแวดล้อม
แขวงนครพิงค์

ประชาชนได้รับ
ความรู้ด้านสุข
ศึกษาอย่างทั่วถึง

งานสร้างเสริม
สุขภาพ
ฝุายส่งเสริม
สุขภาพ
สานักการ
สาธารณสุขฯ

การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
ความรู้ และ
กิจกรรมต่างๆ
ให้แก่ประชาชน มี
ความทั่วถึง
ชัดเจน

งานปูองกันและ
แก้ไขปัญหา
ยาเสพติด
ฝุายบริการ
สิ่งแวดล้อม
สานักการ
สาธารณสุขฯ

-3/618ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.02

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
6,500

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

157 จัดซื้อตู้ลาโพง
อเนกประสงค์
ขนาด 8 นิ้ว
พร้อมสายสะพาย
ฝุายบริการ
สาธารณสุข
สานักการ
สาธารณสุขฯ

เพื่อใช้สาหรับขยายเสียงใน มีตู้ลาโพงอเนกประสงค์
การปฏิบัติงานนอกสถานที่ ขนาด 8 นิ้ว พร้อม
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ สายสะพาย จานวน 2 เครื่อง
ความรู้ และกิจกรรมต่างๆ
ให้แก่ประชาชน

158 จัดซื้อเครื่องเสียง
แบบเคลื่อนที่
พร้อมอุปกรณ์
ขยายเสียงและชุด
อุปกรณ์ใช้งาน
ฝุายบริการ
สาธารณสุข
สานักการ
สาธารณสุขฯ
159 จัดซื้อเครื่องชาร์จ
แบตเตอรี่
อัตโนมัติ
ฝุายปูองกันและ
ควบคุมโรค
สานักการ
สาธารณสุขฯ

เพื่อใช้สาหรับขยายเสียงใน
การปฏิบัติงานนอกสถานที่
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
ความรู้ และกิจกรรมต่างๆ
ให้แก่ประชาชน

มีเครื่องเสียงแบบเคลื่อนที่
พร้อมอุปกรณ์ขยายเสียงและ
ชุดอุปกรณ์ใช้งาน จานวน 1
ชุด

-

18,000

-

-

เพื่อใช้ในการชาร์จ
แบตเตอรี่ที่ต่อกับ
เครื่องพ่นสารเคมี ในการ
ออกบริการกาจัดยุงลาย
และสัตว์พาหะนาโรค
ให้แก่ประชาชน

มีเครื่องชาร์จแบตเตอรี่
อัตโนมัติ จานวน 1 เครื่อง

-

3,500

-

-

2565
(บาท)
6,500

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ต่อเนื้อหาที่
เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
และให้
ความรู้
ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ต่อเนื้อหาที่
เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
และให้ความรู้

การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
ความรู้ และ
กิจกรรมต่างๆ
ให้แก่ประชาชน
มีความทั่วถึง
ชัดเจน

ฝุายบริการ
สาธารณสุข
สานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
ความรู้ และ
กิจกรรมต่างๆ
ให้แก่ประชาชน
มีความทั่วถึง
ชัดเจน

ฝุายบริการ
สาธารณสุข
สานักการ
สาธารณสุขฯ

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน

-การสื่อสาร และ ฝุายปูองกันและ
ประสานงานผ่าน ควบคุมโรค
ช่องทางวิทยุ
สานักการ
ในการออกปฏิบัติงานสาธารณสุขฯ
ของฝุายปูองกัน
และควบคุมโรคมี
ประสิทธิภาพ
--ประชาชนมี
ความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงาน

-3/619ที่

โครงการ

160 จัดซื้อวิทยุสื่อสาร
แบบกลุ่ม ความถี่
240-260 MHz
กาลังส่ง 8 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์
ครบชุด
ฝุายปูองกันและ
ควบคุมโรค
สานักการ
สาธารณสุขฯ
161 จัดซื้อไฟฉุกเฉิน
รุ่นสปอร์ตไลท์
งานผู้ปุวยใน
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
162 จัดซื้อโทรทัศน์
แอล อี ดีขนาด
32 นิ้ว
ฝุายบริการ
สิ่งแวดล้อม
สานักการ
สาธารณสุขฯ
163 จัดซื้อโทรทัศน์
แอล อี ดีขนาด
32 นิ้ว
งานสร้างเสริม
สุขภาพ
สานักการ
สาธารณสุขฯ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.02

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
25,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

เพื่อจัดซื้อวิทยุสื่อสารแบบ
กลุ่มสาหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานและ
ติดต่อสื่อสารของ
ทีมเฝูาระวังปูองกันโรค
เทศบาลนครเชียงใหม่

มีวิทยุสื่อสารแบบกลุ่ม
ความถี่ 240-260 MHz
กาลังส่ง 8 วัตต์ พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด จานวน 10
ชุด

เพื่อใช้ในการให้แสงสว่าง
กรณีกระแสไฟฟูาดับและ
ขัดข้อง

มีไฟฉุกเฉินรุ่น
สปอร์ตไลท์ จานวน 1 ตัว

3,500

-

-

-

-

เพื่อใช้สาหรับให้ผู้มารับ
บริการรับชมระหว่างรอ
รับบริการ

มีโทรทัศน์ แอล อี ดีขนาด
32 นิ้ว จานวน 1 เครื่อง

13,000

-

-

-

-

เพื่อใช้สาหรับให้ผู้มารับ
บริการรับชมระหว่างรอ
รับบริการ

มีโทรทัศน์ แอล อี ดีขนาด
32 นิ้ว จานวน 1 เครื่อง

13,000

-

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ผูม้ ารับ
บริการ
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ผูม้ ารับ
บริการ

-การสื่อสาร และ ฝุายปูองกันและ
ประสานงานผ่าน ควบคุมโรค
ช่องทางวิทยุ
สานักการ
ในการออกปฏิบัติงานสาธารณสุขฯ
ของฝุายปูองกันและ
ควบคุมโรคมี
ประสิทธิภาพ
-ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน
ประชาชน มีแสง งานธุรการ
สว่างใช้เพียงพอ โรงพยาบาล
เมื่อกระแสไฟฟูา เทศบาลฯ
ดับและขัดข้อง
สานักการ
สาธารณสุขฯ
ประชาชน และ
ฝุายบริการ
ได้รับความ
สิ่งแวดล้อม
สะดวกสบาย
สานักการ
ขณะมาติดต่อ
สาธารณสุขฯ
ราชการ

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ผูม้ ารับ
บริการ

ประชาชน และ
ได้รับความ
สะดวกสบาย
ขณะมาติดต่อ
ราชการ

งานสร้างเสริม
สุขภาพ
ฝุายส่งเสริมสุขภาพ
สานักการ
สาธารณสุขฯ

-3/620ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
13,000
(1 เครื่อง)

แบบ ผ.02
งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
13,000
(1 เครื่อง)

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน

ประชาชน และ
ผู้ปุวย ได้รับความ
สะดวกสบาย
ขณะรอรับการ
บริการตรวจรักษา
พยาบาล

งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ
งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ

164 จัดซื้อโทรทัศน์
แอล อี ดีขนาด
32 นิ้ว
งานผู้ปุวยใน
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ

เพื่อใช้สาหรับให้ผู้มารับ
บริการรับชมระหว่างรอ
รับบริการ

มีโทรทัศน์ แอล อี ดีขนาด
32 นิ้ว จานวน 2 เครื่อง

165 จัดซื้อโทรทัศน์
แอล อี ดี (LED
TV) แบบ Smart
TV ขนาด ๓๒ นิ้ว
งานบริการ
การแพทย์
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
166 จัดซื้อโทรทัศน์
แอล อี ดี (LED
TV) แบบ Smart
TV ขนาด 48 นิ้ว
งานกายภาพบาบัดฯ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ

เพื่อเผยแพร่ความรู้การ
ดูแลสุขภาพแก่ประชาชน
ผู้มารับบริการ

มีโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED
TV) แบบ Smart TV ขนาด
๓๒ นิ้ว จานวน 1 เครื่อง

-

๙,๕๐๐

-

-

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อเนื้อหาที่
เผยแพร่และ
ให้ความรู้

การเผยแพร่
ความรู้และแสดง
ภาพข้อมูลต่างๆ
แก่ประชาชน
มีความชัดเจน

เพื่อใช้สาหรับให้ผู้มารับ
บริการรับชมระหว่างรอ
รับบริการ

มีโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED
TV) แบบ Smart TV ขนาด
48 นิ้วจานวน 1 เครื่อง

-

18,700

-

-

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ผูม้ ารับ
บริการ

ประชาชนได้รับ
งานธุรการ
ที่มารอรับบริการ โรงพยาบาล
ภายในศูนย์
เทศบาลฯ
กายภาพบาบัดฯ สานักการ
ได้รับความ
สาธารณสุขฯ
สะดวกสบาย
ระหว่างรอรับบริการ

-3/621ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

167 จัดซื้อโทรทัศน์
แอล อี ดี ขนาด
40 นิ้ว ของงาน
สัตวแพทย์

เพื่อใช้สาหรับให้ผู้มารับ
บริการรับชมระหว่างรอ
รับบริการ

มีโทรทัศน์ แอล อี ดี ขนาด
40 นิ้ว จานวน 1 เครื่อง

168 จัดซื้อโทรทัศน์
แอลอีดี (LED)
แบบ Smart TV
ของฝุายบริการ
สาธารณสุข

เพื่อจัดหาโทรทัศน์สาหรับ
ประชาสัมพันธ์ความรู้และ
ข้อมูลกิจกรรมต่างๆให้แก่
ประชาชน

169 จัดซื้อเครื่อง
มัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์
ฝุายส่งเสริม
สุขภาพ
สานักการ
สาธารณสุขฯ

เพื่อใช้สาหรับนาเสนอ
ข้อมูลต่างๆ ในการจัด
ประชุม และจัดกิจกรรม
ต่างๆ

มีโทรทัศน์แอลอีดี (LED)
แบบ Smart TV ระดับความ
ละเอียดจอภาพ
1366X768
พิกเซล ขนาด 32 นิ้ว
จานวน 1 เครื่อง
มีเครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ จานวน
1 เครื่อง

แบบ ผ.02

2561
(บาท)
16,000

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-

10,200

-

-

-

-

31,000

-

-

-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ผูม้ ารับ
บริการ
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ผูม้ ารับ
บริการ

ประชาชน และ
ผู้ปุวย ได้รับความ
สะดวกสบาย
ขณะมาติตต่อ
ราชการ
ประชาชน และ
ผู้ปุวย ได้รับความ
สะดวกสบาย
ขณะมาติตต่อ
ราชการ

งานสัตวแพทย์
ฝุายบริการ
สิ่งแวดล้อม
สานักการ
สาธารณสุขฯ
ฝุายบริการ
สาธารณสุข
สานักการ
สาธารณสุขฯ

ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ต่อเนื้อหาที่
เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
และให้ความรู้

การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
ความรู้ และแสดง
ภาพข้อมูลต่างๆ
ให้แก่ประชาชน มี
ความชัดเจน

ฝุายส่งเสริม
สุขภาพ
สานักการ
สาธารณสุขฯ

-3/622ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

170 จัดซื้อกล้องถ่าย
เพื่อใช้สาหรับบันทึกภาพ มีกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบ
ภาพนิ่ง ระบบ
กิจกรรมต่างๆ ที่
ดิจิตอล ความละเอียด
ดิจิตอล ความละเอียดประชาชนมีส่วนร่วม
21 ล้านพิกเซลขึ้นไป
21 ล้านพิกเซลขึ้นไป
จานวน 1 ตัว
ฝุายบริการ
สาธารณสุข
สานักการ
สาธารณสุขฯ
171 จัดซื้อกล้องถ่าย
เพื่อสาหรับใช้บันทึก
มีกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบ
ภาพนิ่งระบบดิจิตอล ภาพนิ่งในการปฏิบัติงาน ดิจิตอล ความละเอียด16
ความละเอียด16 กิจกรรมต่างๆ ที่
ล้านพิกเซล จานวน 2 ตัว
ล้านพิกเซล
ประชาชนมีส่วนร่วม
ฝุายบริการ
สาธารณสุข
สานักการ
สาธารณสุขฯ
172 จัดซื้อกล้อง
เพื่อใช้ในการบันทึกภาพ มีกล้องถ่ายภาพและ
ถ่ายภาพและ
สาหรับเป็นหลักฐาน
บันทึกภาพ จานวน 1 ตัว
บันทึกภาพ
ประกอบการตรวจเหตุ
งานสุขาภิบาล
ราคาญการตรวจสถาน
และสิ่งแวดล้อม
ประกอบกิจการร้าน
แขวงเม็งราย
อาหาร ตลาดตาม
เทศบัญญัติ
173 จัดซื้อกล้อง
เพื่อใช้ในการบันทึกภาพ มีกล้องถ่ายภาพและ
ถ่ายภาพและ
สาหรับเป็นหลักฐาน
บันทึกภาพ จานวน 1 ตัว
บันทึกภาพ
ประกอบการตรวจเหตุ
งานสุขาภิบาล
ราคาญการตรวจสถาน
และสิ่งแวดล้อม
ประกอบกิจการ ร้าน อาหาร
แขวงนครพิงค์
ตลาดตามเทศบัญญัติ

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
25,000

-

-

-

-

แบบ ผ.02
งบประมาณ
2563
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน

การบันทึกภาพ
กิจกรรมต่างๆที่
ประชาชนมีส่วน
ร่วม มีความ
ชัดเจน คมชัด

ฝุายบริการ
สาธารณสุข
สานักการ
สาธารณสุขฯ

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน

การบันทึกภาพ
กิจกรรมต่างๆที่
ประชาชนมีส่วน
ร่วม มีความชัดเจน
คมชัด

ฝุายบริการ
สาธารณสุข
สานักการ
สาธารณสุขฯ

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

13,600
(1 ตัว)

-

13,600
(1 ตัว)

-

40,000

-

-

ร้อยละความ การปฏิบัติงาน
พึงพอใจของ เป็นไปอย่างมี
ประชาชนต่อ ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน

งานสุขาภิบาล
และสิ่งแวดล้อม
แขวงเม็งราย

-

27,200

-

-

ร้อยละความ การปฏิบัติงาน
พึงพอใจของ เป็นไปอย่างมี
ประชาชนต่อ ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน

งานสุขาภิบาล
และสิ่งแวดล้อม
แขวงนครพิงค์

-3/623ที่

โครงการ

174 จัดซื้อบอร์ดติด
ประกาศแบบ 2
หน้า พร้อมขาตั้ง
และโครงหลังคา
โพลีคาร์บอเนต
งานศูนย์สุขภาพ
ชุมชน
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
175 จัดซื้อเครื่องตัด
หญ้าแบบเข็น
งานสัตวแพทย์
สานักการ
สาธารณสุขฯ

วัตถุประสงค์
เพื่อใช้สาหรับเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารให้แก่ผู้มา
รับบริการศูนย์สุขภาพ
ชุมชนศรีวิชัย

เพื่อใช้ตัดหญ้าบริเวณโรง
ฆ่าสัตว์เทศบาลนคร
เชียงใหม่ ให้มีสถานที่
และภูมิทัศน์ ที่เหมาะสม
สร้างความประทับใจ
ให้แก่ประชาชนที่มาใช้
บริการ
176 จัดซื้อเครื่องตัด
เพื่อจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า
หญ้าแบบข้ออ่อน แบบข้ออ่อนสาหรับตัด
งานธุรการ
แต่งหญ้า และปรับปรุง
โรงพยาบาล
พื้นที่สวนหย่อมให้มีความ
เทศบาลฯ
สวยงาม เหมาะสาหรับ
ให้บริการผู้ปุวยและ
ประชาชน
177 จัดซื้อตู้เย็น ขนาด เพื่อใช้ในฝุายบริหารงาน
7 คิวบิกฟุต
ทั่วไป สาหรับจัดเก็บวัสดุ
ฝุายบริหารงานทั่วไป อุปกรณ์ เวชภัณฑ์ที่ต้อง
สานักการ
ควบคุมอุณหภูมิ
สาธารณสุขฯ

แบบ ผ.02

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
50,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

มีเครื่องตัดหญ้าแบบเข็น
จานวน 1 เครื่อง

-

-

-

15,000

มีเครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน
จานวน 1 เครื่อง

-

11,000

-

-

มีตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต
จานวน 1 เครื่อง

9,400

-

-

-

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
มีบอร์ดติดประกาศแบบ 2
หน้า พร้อมขาตั้งและโครง
หลังคาโพลีคาร์บอเนต ขนาด
120*240 ซม.
จานวน 1 อัน

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ต่อเนื้อหาที่
เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
และให้ความรู้

การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
ความรู้ และแสดง
ภาพข้อมูลต่างๆ
ให้แก่ประชาชน มี
ความชัดเจน

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ผูม้ ารับ
บริการ

โรงฆ่าสัตว์เทศบาล งานสัตวแพทย์
นครเชียงใหม่
ฝุายบริการ
มีสถานที่ และภูมิ สิ่งแวดล้อม
ทัศน์ ที่เหมาะสม สานักการ
สร้างความประทับใจ สาธารณสุขฯ
ให้แก่ประชาชน
ที่มาใช้บริการ
พื้นที่สวนหย่อม
งานธุรการ
ของโรงพยาบาล โรงพยาบาล
เทศบาลฯ มีความ เทศบาลฯ
สวยงาม เหมาะ
สานักการ
สาหรับให้บริการ สาธารณสุขและ
ผู้ปุวยและ
สิ่งแวดล้อม
ประชาชน
การจัดเก็บวัสดุ
ฝุายบริหารงานทั่วไป
อุปกรณ์ เวชภัณฑ์ที่ สานักการ
ต้องควบคุม
สาธารณสุขฯ
อุณหภูมิ มีคุณภาพ

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ผูม้ ารับ
บริการ
-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ผูม้ ารับ
บริการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ

-3/624ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.02

2561
(บาท)
9,400

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

178 จัดซื้อตู้เย็น ขนาด
7 คิวบิกฟุต
ฝุายบริการ
สาธารณสุข
สานักการ
สาธารณสุขฯ

เพื่อจัดหาตู้เย็นสาหรับใช้ มีตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต
จัดเก็บน้ายาที่ใช้ในการ
จานวน 1 เครื่อง
ตรวจหาสารปนเปื้อน
ยาฆ่าแมลงของฝุายบริการ
สาธารณสุข

179 จัดซื้อตู้เย็น ขนาด
7 คิวบิกฟุต
งานศูนย์สุขภาพ
ชุมชนศรีวิชัย
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ

เพื่อใช้สาหรับเก็บวัคซีน
ยา และอุปกรณ์ทางการ
แพทย์งานศูนย์สุขภาพ
ชุมชนศรีวิชัย

มีตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต
จานวน 1 เครื่อง

-

9,400

-

-

-

180 จัดซื้อตู้เย็นขนาด
13 คิวบิกฟุต
ฝุายปูองกันและ
ควบคุมโรค
สานักการ
สาธารณสุขฯ

เพื่อใช้ในการจัดเก็บ
มีตู้เย็นขนาด 13 คิวบิกฟุต
เวชภัณฑ์หรือวัสดุที่มีความ จานวน 1 เครื่อง
จาเป็นต้องควบคุมรักษา
อุณหภูมิ

-

19,000

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน

การจัดเก็บวัสดุ
จัดเก็บน้ายาที่
ที่ต้องควบคุม
อุณหภูมิ มีคุณภาพ

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ผูม้ ารับ
บริการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
ฝุายบริการ
สาธารณสุข
สานักการ
สาธารณสุขฯ

วัคซีน ยา และ
งานธุรการ
อุปกรณ์ทางการ โรงพยาบาล
แพทย์ สาหรับ
เทศบาลฯ
ให้บริการประชาชน สานักการ
และผู้ปุวย มีคุณภาพ สาธารณสุขและ
อยู่ในอุณหภูมิที่
สิ่งแวดล้อม
เหมาะสมต่อการใช้งาน
ร้อยละความ การเก็บรักษา
ฝุายปูองกันและ
พึงพอใจของ เวชภัณฑ์หรือวัสดุ ควบคุมโรค
ประชาชนต่อ ที่มีความจาเป็นต้อง สานักการ
การปฏิบัติงาน ควบคุมรักษา
สาธารณสุขและ
อุณหภูมิอยู่ใน
สิ่งแวดล้อม
อุณหภูมิที่เหมาะสม

-3/625ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.02

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
6,000

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ผูม้ ารับ
บริการ

มีน้าดื่มสะอาด
สาหรับใช้บริโภค
ให้บริการแก่
ประชาชน และ
ผู้ปุวย

งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

181 จัดซื้อเครื่องทาน้า เพื่อให้บริการน้าดื่มแก่ผู้
ร้อน-เย็น
มารับบริการ
งานแพทย์แผน
ไทย
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ

มีเครื่องทาน้าร้อน-เย็น
จานวน 1 เครื่อง

182 จัดซื้อเครื่องทาน้า เพื่อให้บริการน้าดื่ม
เย็นแบบต่อท่อ
ในโรงอาหารเทศบาล
ขนาด 4 ก๊อก พร้อม นครเชียงใหม่
เครื่องกรองน้า
ฝุายบริการ
สาธารณสุข
สานักการ
สาธารณสุขฯ
183 จัดซื้อเครื่อง
เพื่อให้บริการน้าดื่มแก่ผู้
ทาน้าเย็น
มารับบริการ
งานส่งเสริม
สุขภาพชุมชน
กลุ่มงานสุขภาพ
ชุมชน
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ

มีเครื่องทาน้าเย็นแบบต่อท่อ
ขนาด 4 ก๊อก พร้อมเครื่อง
กรองน้า จานวน 1 เครื่อง

-

-

30,000

-

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ผูม้ ารับ
บริการ

มีน้าดื่มสะอาด
สาหรับใช้บริโภค
ให้บริการแก่
ประชาชน และ
ผู้ปุวย

ฝุายบริการ
สาธารณสุข
สานักการ
สาธารณสุขฯ

มีเครื่องทาน้าเย็น จานวน 1
เครื่อง

5,000

-

-

-

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ผูม้ ารับ
บริการ

มีน้าดื่มสะอาด
สาหรับใช้บริโภค
ให้บริการแก่
ประชาชน และ
ผู้ปุวย

งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

-3/626-

แบบ ผ.02

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
5,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

185 จัดซื้อเครื่องทาน้าเย็น เพื่อให้บริการด้านน้าดื่ม
มีเครื่องทาน้าเย็น จานวน 1
งานกายภาพบาบัดฯ แก่ประชาชนผู้มารับ
เครื่อง
กลุ่มงานบริการ
บริการทางกายภาพบาบัด
การแพทย์
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
186 จัดซื้อกระติกน้า เพื่อใช้สาหรับต้มน้าร้อน มีกระติกน้าร้อนไฟฟูา
ร้อนไฟฟูา
สาหรับใช้ในการตรวจหา จานวน 1 เครื่อง
ฝุายบริการ
สารเคมีตกค้างในพืชผัก
สาธารณสุข
สานักการ
สาธารณสุขฯ

-

6,000

-

-

-

ร้อยละความ มีน้าดื่มสาหรับ
พึงพอใจของ บริโภคให้บริการ
ประชาชน
แก่ประชาชน
ผูม้ ารับ
บริการ

-

1,200

-

-

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การ
ปฏิบัติงาน

187 จัดซื้อเครื่องซักผ้า เพื่อใช้สาหรับซักทาความ มีเครื่องซักผ้าพร้อมอบผ้าได้
พร้อมอบผ้าได้
สะอาดผ้าในการผ่าตัด/ทา ขนาด 8 กิโลกรัม จานวน 1
ขนาด 8 กิโลกรัม หมันสัตว์
เครือ่ ง
งานสัตวแพทย์
สานักการ
สาธารณสุขฯ

-

-

-

30,000

-

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

184 จัดซื้อเครื่องทาน้า เพื่อให้บริการน้าดื่มแก่ผู้
เย็น
มารับบริการ
งานผู้ปุวยใน
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
มีเครื่องทาน้าเย็น จานวน 1
เครื่อง

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ผูม้ ารับ
บริการ

มีน้าดื่มสะอาด
สาหรับใช้บริโภค
ให้บริการแก่
ประชาชน และ
ผู้ปุวย

การการตรวจหา
สารเคมีตกค้างใน
พืชผักมี
ประสิทธิภาพ
ประชาชนสามารถ
เลือกบริโภคพืชผัทีก่
ไม่มีสารตกค้างได้
ร้อยละความ สัตว์เลี้ยงของ
พึงพอใจของ ประชาชนที่มาใช้
ประชาชน
บริการ ผ่านวัสดุ
ผูม้ ารับ
อุปกรณ์ที่มี
บริการ
สุขลักษณะที่ดี

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม
งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม
ฝุายบริการ
สาธารณสุข
สานักการ
สาธารณสุขฯ

งานสัตวแพทย์
ฝุายบริการ
สิ่งแวดล้อม
สานักการ
สาธารณสุขฯ

-3/627ที่

โครงการ

188 จัดซื้อซิงค์สแตน
เลส 1 หลุมมีที่
พักและขาตั้ง
งานศูนย์สุขภาพ
ชุมชนศรีวิชัย
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
189 จัดซื้อผ้าม่าน
หน้าต่าง
งานศูนย์สุขภาพ
ชุมชนศรีวิชัย
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
190 จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์
งานสุขาภิบาล
และสิ่งแวดล้อม
แขวงกาวิละ
191 จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์
งานสุขาภิบาล
และสิ่งแวดล้อม
แขวงศรีวิชัย

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.02

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
7,900

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ผูม้ ารับ
บริการ

ประชาชน และ
ผู้ปุวย มีสิ่งอานวย
ความสะดวกใน
การซักล้าง
ระหว่างรอรับ
บริการ

ประชาชน และ
งานธุรการ
ผู้ปุวย ได้รับความ โรงพยาบาล
สะดวกสบาย
เทศบาลฯ
ขณะมาติตต่อ
สานักการ
ราชการ และตรวจ สาธารณสุขฯ
รักษาพยาบาล
-การปฏิบัติงาน
งานสุขาภิบาล
เป็นไปอย่างมี
และสิ่งแวดล้อม
ประสิทธิภาพมากขึ้น แขวงกาวิละ
-ประชาชนมีความ
พึงพอใจต่อการ
ปฏิบัติงาน
-การปฏิบัติงาน
งานสุขาภิบาล
เป็นไปอย่างมี
และสิ่งแวดล้อม
ประสิทธิภาพมากขึ้น แขวงศรีวิชัย
-ประชาชนมีความ
พึงพอใจต่อการ
ปฏิบัติงาน

เพื่อ ให้บริการประชาชน
สาหรับ ใช้ในการซักล้าง
ต่างๆ

มีซิงค์สแตนเลส1 หลุมมีที่
พักและขาตั้ง จานวน 1 ชุด

เพื่อใช้สาหรับปูองกัน
แสงแดดจากภายนอก
อาคาร

มีผ้าม่านหน้าต่าง จานวน 1
ชุด

-

100,000

-

-

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ผูม้ ารับ
บริการ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ในการจัดเก็บข้อมูล การ
ประมวลผลข้อมูล และ
การจัดทารายงานรวมถึง
การออกใบอนุญาตต่างๆ
ให้กับประชาชน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บข้อมูล การ
ประมวลผลข้อมูล และ
การจัดทารายงานรวมถึง
การออกใบอนุญาตต่างๆ
ให้กับประชาชน

-มีเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับ
งานสานักงาน จานวน 1 ชุด
-มีเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 2
จานวน 1 เครื่อง

-

17,000

-

-

-

-

30,000

-

-

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน

มีเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 1
จานวน 1 ชุด

-

22,000

-

-

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ

-3/628ที่

โครงการ

192 จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์
งานสุขาภิบาล
และสิ่งแวดล้อม
แขวงนครพิงค์
193 จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์
งานสุขาภิบาล
และสิ่งแวดล้อม
แขวงเม็งราย
194 จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊กสาหรับ
งานประมวลผล
งานสุขาภิบาล
และสิ่งแวดล้อม
แขวงเม็งราย

วัตถุประสงค์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บข้อมูล การ
ประมวลผลข้อมูล และ
การจัดทารายงานรวมถึง
การออกใบอนุญาตต่างๆ
ให้กับประชาชน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บข้อมูล การ
ประมวลผลข้อมูล และ
การจัดทารายงานรวมถึง
การออกใบอนุญาตต่างๆ
ให้กับประชาชน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บข้อมูล การ
ประมวลผลข้อมูล และ
การจัดทารายงานรวมถึง
การนาเสนอข้อมูล
เกี่ยวกับงานสุขาภิบาล
และสิ่งแวดล้อมให้แก่
ประชาชน

แบบ ผ.02

2561
(บาท)
30,000

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

มีเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 2
จานวน 1 ชุด

-

-

30,000

-

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน

มีเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
สาหรับงานประมวลผล
จานวน 1 เครื่อง

-

21,000

-

-

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
มีเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 2
จานวน 1 เครื่อง

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-การปฏิบัติงาน
งานสุขาภิบาล
เป็นไปอย่างมี
และสิ่งแวดล้อม
ประสิทธิภาพมากขึ้น แขวงนครพิงค์
-ประชาชนมีความ
พึงพอใจต่อการ
ปฏิบัติงาน
-การปฏิบัติงาน
งานสุขาภิบาล
เป็นไปอย่างมี
และสิ่งแวดล้อม
ประสิทธิภาพมากขึ้น แขวงเม็งราย
-ประชาชนมีความ
พึงพอใจต่อการ
ปฏิบัติงาน
-การปฏิบัติงาน
งานสุขาภิบาล
เป็นไปอย่างมี
และสิ่งแวดล้อม
ประสิทธิภาพมากขึ้น แขวงเม็งราย
-ประชาชนมีความ
พึงพอใจต่อการ
ปฏิบัติงาน

-3/629ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
16,000
(1 เครื่อง)

2562
(บาท)
17,000
(1 เครื่อง)

แบบ ผ.02
งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

195 จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์
สาหรับงาน
สานักงาน
งานสัตวแพทย์
สานักการ
สาธารณสุขฯ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บริการประชาชน

มีเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับ
งานสานักงาน จานวน 2
เครื่อง

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน

196 จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์
สาหรับงาน
สานักงาน
งานปูองกันและ
แก้ไขปัญหายา
เสพติด
สานักการ
สาธารณสุขฯ
197 จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์
สาหรับงาน
สานักงาน
ฝุายบริหารงาน
ทั่วไป
สานักการ
สาธารณสุขฯ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บริการประชาชน

มีเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับ
งานสานักงาน จานวน 1
เครื่อง

-

16,000

-

-

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บริการประชาชน

มีเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับ
งานสานักงาน จานวน 1
เครื่อง

16,000

-

-

-

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-การบันทึกข้อมูล งานสัตวแพทย์
การจัดพิมพ์ และการ ฝุายบริการ
ประมวลผล
เอกสาร สิ่งแวดล้อม
ทางราชการ และ สานักการ
เอกสารอื่นๆ
สาธารณสุขฯ
มีคุณภาพ
-ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน
-การบันทึกข้อมูล งานปูองกันและ
การจัดพิมพ์ และการ แก้ไขปัญหายา
ประมวลผล
เอกสาร เสพติด
ทางราชการ และ ฝุายบริการ
เอกสารอื่นๆ
สิ่งแวดล้อม
มีคุณภาพ
สานักการ
-ประชาชนมีความ สาธารณสุขฯ
พึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน
-การบันทึกข้อมูล ฝุายบริหารงาน
การจัดพิมพ์ และการ ทั่วไป
ประมวลผล
เอกสาร สานักการ
ทางราชการ และ สาธารณสุขฯ
เอกสารอื่นๆ
มีคุณภาพ
-ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน

-3/630ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.02

2561
(บาท)
44,000

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

198 จัดซื้อเครื่อง
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
คอมพิวเตอร์
ให้บริการประชาชน
สาหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1
งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ

มีเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 1
จานวน 2 เครื่อง

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน

199 จัดซื้อเครื่อง
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
คอมพิวเตอร์
ให้บริการประชาชน
สาหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1
กลุ่มงานทันต
สาธารณสุข
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ

มีเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 1
จานวน 2 เครื่อง

44,000

-

-

-

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน

200 จัดซื้อเครื่อง
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
คอมพิวเตอร์
ให้บริการประชาชน
สาหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1
งานศูนย์ดูแล
ผู้สูงอายุ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ

มีเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับ
งานประมวลผล
แบบที่ 1 จานวน 1 เครื่อง

22,000

-

-

-

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-การบันทึกข้อมูล งานธุรการ
การจัดพิมพ์ และการ โรงพยาบาล
ประมวลผล
เอกสาร เทศบาลฯ
ทางราชการ และ สานักการ
เอกสารอื่นๆ
สาธารณสุขฯ
มีคุณภาพ
-ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน
-การบันทึกข้อมูล งานธุรการ
การจัดพิมพ์ และการ โรงพยาบาล
ประมวลผล
เอกสาร เทศบาลฯ
ทางราชการ และ สานักการ
เอกสารอื่นๆ
สาธารณสุขฯ
มีคุณภาพ
-ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน
-การบันทึกข้อมูล งานธุรการ
การจัดพิมพ์ และการ โรงพยาบาล
ประมวลผล
เอกสาร เทศบาลฯ
ทางราชการ และ สานักการ
เอกสารอื่นๆ
สาธารณสุขฯ
มีคุณภาพ
-ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน

-3/631ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
66,000
(3 เครื่อง)

แบบ ผ.02
งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
22,000
(1 เครื่อ)

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

201 จัดซื้อเครื่อง
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
คอมพิวเตอร์
ให้บริการประชาชน
สาหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1
ฝุายบริการ
สาธารณสุขฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ

มีเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 1
จานวน 4 เครื่อง

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน

202 จัดซื้อเครื่อง
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
คอมพิวเตอร์
ให้บริการประชาชน
สาหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1
งานการเงินและ
บัญชี
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ

มีเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 1
จานวน 2 เครื่อง

-

22,000
(1 เครื่อง)

22,000
(1 เครื่อง)

-

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน

203 จัดซื้อเครื่อง
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
คอมพิวเตอร์
ให้บริการประชาชน
สาหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1
กลุ่มงานเภสัช
สาธารณสุข
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ

มีเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 1
จานวน 1 เครื่อง

-

22,000

-

-

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-การบันทึกข้อมูล ฝุายบริการ
การจัดพิมพ์ และการ สาธารณสุขฯ
ประมวลผล
เอกสาร สานักการ
ทางราชการ และ สาธารณสุขฯ
เอกสารอื่นๆ
มีคุณภาพ
-ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน
-การบันทึกข้อมูล งานธุรการ
การจัดพิมพ์ และการ โรงพยาบาล
ประมวลผล
เอกสาร เทศบาลฯ
ทางราชการ และ สานักการ
เอกสารอื่นๆ
สาธารณสุขฯ
มีคุณภาพ
-ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน
-การบันทึกข้อมูล งานธุรการ
การจัดพิมพ์ และการ โรงพยาบาล
ประมวลผล
เอกสาร เทศบาลฯ
ทางราชการ และ สานักการ
เอกสารอื่นๆ
สาธารณสุขฯ
มีคุณภาพ
-ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน

-3/632ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.02

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
22,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

204 จัดซื้อเครื่อง
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
คอมพิวเตอร์
ให้บริการประชาชน
สาหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1
งานผู้ปุวยใน
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ

มีเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 1
จานวน 1 เครื่อง

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน

205 จัดซื้อเครื่อง
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
คอมพิวเตอร์
ให้บริการประชาชน
สาหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1
งานส่งเสริม
สุขภาพชุมชน
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ

มีเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 1
จานวน 1 เครื่อง

-

22,000

-

-

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน

206 จัดซื้อเครื่อง
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
คอมพิวเตอร์
ให้บริการประชาชน
สาหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1
งานศูนย์สุขภาพ
ชุมชนศรีวิชัย
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ

มีเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 1
จานวน 1 เครื่อง

-

22,000

-

-

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-การบันทึกข้อมูล งานธุรการ
การจัดพิมพ์ และการ โรงพยาบาล
ประมวลผล
เอกสาร เทศบาลฯ
ทางราชการ และ สานักการ
เอกสารอื่นๆ
สาธารณสุขฯ
มีคุณภาพ
-ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน
-การบันทึกข้อมูล งานธุรการ
การจัดพิมพ์ และการ โรงพยาบาล
ประมวลผล
เอกสาร เทศบาลฯ
ทางราชการ และ สานักการ
เอกสารอื่นๆ
สาธารณสุขฯ
มีคุณภาพ
-ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน
-การบันทึกข้อมูล งานธุรการ
การจัดพิมพ์ และการ โรงพยาบาล
ประมวลผล
เอกสาร เทศบาลฯ
ทางราชการ และ สานักการ
เอกสารอื่นๆ
สาธารณสุขฯ
มีคุณภาพ
-ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน

-3/633ที่

โครงการ

207 จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์
สาหรับงาน
ประมวลผล แบบ
ที่ 2
งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.02

2561
(บาท)
30,000

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บริการประชาชน

มีเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 2
จานวน 1 เครื่อง

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน

208 จัดซื้อเครื่อง
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
คอมพิวเตอร์
ให้บริการประชาชน
สาหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2
ฝุายส่งเสริมสุขภาพ
สานักการ
สาธารณสุขฯ

มีเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 2
จานวน 1 เครื่อง

-

30,000

-

-

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน

209 จัดซื้อเครื่อง
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
คอมพิวเตอร์
ให้บริการประชาชน
สาหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2
งานศูนย์สุขภาพ
ชุมชนหนองหอย
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ

มีเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 2
จานวน 1 เครื่อง

-

30,000

-

-

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-การบันทึกข้อมูล งานธุรการ
การจัดพิมพ์ และการ โรงพยาบาล
ประมวลผล
เอกสาร เทศบาลฯ
ทางราชการ และ สานักการ
เอกสารอื่นๆ
สาธารณสุขฯ
มีคุณภาพ
-ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน
-การบันทึกข้อมูล ฝุายส่งเสริมสุขภาพ
การจัดพิมพ์ และการ สานักการ
ประมวลผล
เอกสาร สาธารณสุขฯ
ทางราชการ และ
เอกสารอื่นๆ
มีคุณภาพ
-ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน
-การบันทึกข้อมูล งานธุรการ
การจัดพิมพ์ และการ โรงพยาบาล
ประมวลผล
เอกสาร เทศบาลฯ
ทางราชการ และ สานักการ
เอกสารอื่นๆ
สาธารณสุขฯ
มีคุณภาพ
-ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน

-3/634ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.02

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
21,000

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

210 จัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้สาหรับพกพาใน
แท็ปเล็ต
การจัดเก็บข้อมูลนอก
ฝุายบริการ
สถานที่
สาธารณสุข
สานักการ
สาธารณสุขฯ

มีคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต
จานวน 1 เครื่อง

211 จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่
ข่าย แบบที่ 2
งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ

มีเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
แบบที่ 2 จานวน 1 เครื่อง

-

350,000

-

-

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการ
ปฏิบัติงาน

มีเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer)
จานวน 1 เครื่อง

-

4,300

-

-

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน

212 จัดซื้อเครื่องพิมพ์
แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (Ink
Tank Printer)
งานสุขาภิบาล
และสิ่งแวดล้อม
แขวงนครพิงค์

เพื่อใช้ในการดาเนินการ
เกี่ยวกับระบบการ
ให้บริการผู้ปุวยทั้งหมด
รวมถึงเก็บข้อมูลผู้ปุวย
ข้อมูลการให้บริการ
ย้อนหลังตั้งแต่เริ่ม
ให้บริการผู้ปุวย และใช้ใน
การปฏิบัติงานต่างๆ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การจัดพิมพ์ใบอนุญาต
ต่างๆ ให้แก่ประชาชน

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการ
ปฏิบัติงาน

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-การจัดเก็บข้อมูล ฝุายบริการ
และปฏิบัติงาน
สาธารณสุข
ให้บริการ
สานักการ
ประชาชนนอก
สาธารณสุขฯ
สถานที่
มีคุณภาพ
-ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน
-การค้นหาข้อมูล งานธุรการ
ผู้ปุวย ทาได้ง่าย โรงพยาบาล
ลดขั้นตอนการ
เทศบาลฯ
ให้บริการ
สานักการ
ประชาชน
สาธารณสุขฯ
-ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน
-การปฏิบัติงาน
งานสุขาภิบาล
เป็นไปอย่างมี
และสิ่งแวดล้อม
ประสิทธิภาพมากขึ้น แขวงนครพิงค์
-ประชาชนมีความ
พึงพอใจต่อการ
ปฏิบัติงาน

-3/635ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
8,600
(2 เครื่อง)

2562
(บาท)
4,300
(1 เครื่อง)

แบบ ผ.02
งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการ
ปฏิบัติงาน

-การจัดพิมพ์
เอกสารทาง
ราชการ และ
เอกสารอื่นๆ
มีคุณภาพ
-ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน
-การจัดพิมพ์
เอกสารทาง
ราชการ และ
เอกสารอื่นๆ
มีคุณภาพ
-ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน
-การจัดพิมพ์
เอกสารทาง
ราชการ และ
เอกสารอื่นๆ
มีคุณภาพ
-ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน

213 จัดซื้อเครื่องพิมพ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
แบบฉีดหมึก ชนิด ให้บริการประชาชน
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer)
งานสัตวแพทย์
สานักการ
สาธารณสุขฯ

มีเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
ชนิดติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink
Tank Printer)
จานวน 3 เครื่อง

214 จัดซื้อเครื่องพิมพ์
แบบฉีดหมึก ชนิด
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer)
ฝุายบริการ
สาธารณสุข
สานักการ
สาธารณสุขฯ
215 จัดซื้อเครื่องพิมพ์
แบบฉีดหมึก ชนิด
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer)
งานปูองกันและ
แก้ไขปัญหายา
เสพติด

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บริการประชาชน

มีเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
ชนิดติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink
Tank Printer)
จานวน 2 เครื่อง

-

4,300
(1 เครื่อง)

-

4,300
(1 เครื่อง)

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการ
ปฏิบัติงาน

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บริการประชาชน

มีเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
ชนิดติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink
Tank Printer) จานวน 1
เครื่อง

-

4,300

-

-

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการ
ปฏิบัติงาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานสัตวแพทย์
ฝุายบริการ
สิ่งแวดล้อม
สานักการ
สาธารณสุขฯ

ฝุายบริการ
สาธารณสุข
สานักการ
สาธารณสุขฯ

งานปูองกันและ
แก้ไขปัญหายา
เสพติด
ฝุายบริการ
สิ่งแวดล้อม
สานักการ
สาธารณสุขฯ

-3/636ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

216 จัดซื้อเครื่องพิมพ์ -เพื่อใช้ในการพิมพ์
ชนิดเลเซอร์/LED เอกสารและรองรับระบบ
ขาว-ดา แบบ
EGP
Network แบบที1่
-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
(33หน้า/นาที)
ให้บริการประชาชน
งานการเงินและบัญชี
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
217 จัดซื้อเครื่องพิมพ์ -เพื่อใช้ในการพิมพ์
เลเซอร์หรือLED เอกสารและทดแทน
สี ชนิด Network ของเดิมที่ชารุด
แบบที่ 1
-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
(18หน้า/นาที)
ให้บริการประชาชน
งานแพทย์แผนไทย
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
218 จัดซื้อเครื่องพิมพ์ -เพื่อใช้ในการจัดพิมพ์
Multifunction
เอกสาร
แบบฉีดหมึกInkj( et) -เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ฝุายบริหารงานทั่วไป ให้บริการประชาชน
สานักการ
สาธารณสุขฯ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
มีเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/
LED ขาว-ดา แบบ Network
แบบที่1 (33หน้า/นาที)
จานวน 1 เครื่อง

มีเครื่องพิมพ์ เลเซอร์หรือ
LED สี ชนิด Network
แบบที่ 1 (18หน้า/นาที)
จานวน ๑ เครื่อง

มีเครื่องพิมพ์
Multifunction แบบฉีดหมึก
(Inkjet) จานวน 1 เครื่อง

แบบ ผ.02

2561
(บาท)
16,000

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-

๑2,๐๐๐

-

-

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการ
ปฏิบัติงาน

7,900

-

-

-

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการ
ปฏิบัติงาน

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการ
ปฏิบัติงาน

-การจัดพิมพ์
เอกสารEGP และ
เอกสารทางราชการ
รวมทั้งเอกสารอื่นๆ
มีคุณภาพ
-ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน
-การจัดพิมพ์
เอกสารทาง
ราชการ และ
เอกสารอื่นๆ
มีคุณภาพ
-ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน
-การจัดพิมพ์เอกสาร
ทางราชการ
และ
เอกสารอื่นๆ
มีคุณภาพ
-ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ

งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ

ฝุายบริหารงาน
ทั่วไป
สานักการ
สาธารณสุขฯ

-3/637ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

219 จัดซื้อเครื่องพิมพ์ เพื่อใช้สาหรับจัดพิมพ์
มีเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
แบบฉีดหมึก
เอกสารต่างๆ เวชระเบียน พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
พร้อมติดตั้งถัง
ข้อมูลการบริการเอกสาร
(Ink Tank Printer)
หมึกพิมพ์ (Ink
แก่ประชาชน
จานวน 1 เครื่อง
Tank Printer)
งานกายภาพบาบัดฯ
กลุ่มงานบริการ
การแพทย์
220 จัดซื้อเครื่องพิมพ์ -เพื่อใช้ในการจัดพิมพ์
มีเครื่องพิมพ์ Multifunction
Multifunction
เอกสาร
(Inkjet ) จานวน 1 เครื่อง
(Inkjet )
-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
งานศูนย์สุขภาพ การให้บริการประชาชน
ชุมชนศรีวิชัย
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
221 จัดซื้อเครื่องพิมพ์
Multifunction
ชนิดเลเซอร์/ชนิด
LED ขาวดา
งานศูนย์ดูแล
ผู้สูงอายุ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ

-เพื่อใช้ในการจัดพิมพ์
เอกสาร
-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การให้บริการประชาชน

มีเครื่องพิมพ์ Multifunction
ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาว
ดา จานวน 1 เครื่อง

แบบ ผ.02

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
4,300

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-

7,900

-

-

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการ
ปฏิบัติงาน

9,600

-

-

-

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการ
ปฏิบัติงาน

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการ
ปฏิบัติงาน

-การจัดพิมพ์
เอกสารทาง
ราชการ และ
เอกสารอื่นๆ
มีคุณภาพ
-ประชาชน
มีความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงาน
-การจัดพิมพ์
เอกสารทาง
ราชการ และ
เอกสารอื่นๆ
มีคุณภาพ
-ประชาชน
มีความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงาน
-การพิมพ์เอกสาร
ของผู้ปุวย และ
ประชาชน มีความ
คมชัด ชัดเจน
สะดวก รวดเร็ว
-ประชาชน
มีความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ

งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ

งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ

-3/638ที่

โครงการ

222 จัดซื้อเครื่องพิมพ์
Multifunction
เลเซอร์หรือ LED
ขาวดา
งานประกัน
สุขภาพ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
223 จัดซื้อเครื่องพิมพ์
เลเซอร์ชนิด LED
ขาวดา ชนิด
Network
แบบที่ 1
(28 หน้า/นาที)
งานสุขาภิบาล
และสิ่งแวดล้อม
แขวงเม็งราย
224 จัดซื้อเครื่องพิมพ์
Multifunction
เลเซอร์หรือ
LED สี
งานสุขาภิบาล
และสิ่งแวดล้อม
แขวงกาวิละ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.02

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
9,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

-เพื่อใช้ในการจัดพิมพ์
เอกสาร
-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การให้บริการประชาชน

มีเครื่องพิมพ์ Multifunction
ชนิดเลเซอร์LED ขาวดา
จานวน 1 เครื่อง

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการ
ปฏิบัติงาน

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การจัดพิมพ์ใบอนุญาต
ต่างๆ ให้แก่ประชาชน

มีเครื่องพิมพ์เลเซอร์ชนิด
LED ขาวดา ชนิด Network
แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)
จานวน 1 เครื่อง

-

-

8,900

-

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การจัดพิมพ์ใบอนุญาต
ต่างๆ ให้แก่ประชาชน

มีเครื่องพิมพ์ Multifunction
เลเซอร์หรือLED สี
จานวน 1 เครื่อง

-

15,000

-

-

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-การพิมพ์เอกสาร งานธุรการ
ของผู้ปุวย และ
โรงพยาบาล
ประชาชน มีความ เทศบาลฯ
คมชัด ชัดเจน
สานักการ
สะดวก รวดเร็ว
สาธารณสุขฯ
-ประชาชน
มีความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงาน
-การปฏิบัติงาน
งานสุขาภิบาล
เป็นไปอย่างมี
และสิ่งแวดล้อม
ประสิทธิภาพมากขึ้น แขวงเม็งราย
-ประชาชนมีความ
พึงพอใจต่อการ
ปฏิบัติงาน

-การปฏิบัติงาน
งานสุขาภิบาล
เป็นไปอย่างมี
และสิ่งแวดล้อม
ประสิทธิภาพมากขึ้น แขวงกาวิละ
-ประชาชนมีความ
พึงพอใจต่อการ
ปฏิบัติงาน

-3/639ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.02

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
22,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการ
ปฏิบัติงาน

-การพิมพ์ใบสั่งยา
และใบเสร็จรับเงิน
ต่างๆ ของผู้ปุวย
และประชาชน มี
ความคมชัด
ชัดเจน สะดวก
รวดเร็ว
-ประชาชน
มีความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงาน
การพิมพ์ใบสั่งยา
และใบเสร็จรับเงิน
ต่างๆ ของผู้ปุวย
และประชาชน มี
ความคมชัด
ชัดเจน สะดวก
รวดเร็ว
การพิมพ์ใบสั่งยา
และใบเสร็จรับเงิน
ต่างๆ ของผู้ปุวย
และประชาชน มี
ความคมชัด
ชัดเจน สะดวก
รวดเร็ว

225 จัดซื้อเครื่องพิมพ์
ชนิด Dot Matrix
Printer แบบแคร่สั้น
งานแพทย์แผนไทย
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ

-เพื่อใช้สาหรับพิมพ์ใบสั่ง มีเครื่องพิมพ์ชนิด
ยาและใบเสร็จรับเงินต่างๆ Dot Matrix Printer แบบ
ของโรงพยาบาลเทศบาลฯ แคร่สั้น จานวน 1 เครื่อง
-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การให้บริการประชาชน

226 จัดซื้อเครื่องพิมพ์
ชนิดDot Matrix
Printer แบบแคร่สั้น
งานผู้ปุวยนอก
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ

-เพื่อใช้สาหรับพิมพ์ใบสั่ง มีเครื่องพิมพ์ชนิด
ยาและใบเสร็จรับเงินต่างๆ Dot Matrix Printer แบบ
ของโรงพยาบาลเทศบาลฯ แคร่สั้น จานวน 1 เครื่อง
-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การให้บริการประชาชน

-

22,000

-

-

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการ
ปฏิบัติงาน

227 จัดซื้อเครื่องพิมพ์
ชนิดDot Matrix
Printer แบบแคร่สั้น
งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ

-เพื่อใช้สาหรับพิมพ์ใบสั่ง มีเครื่องพิมพ์ชนิด
ยาและใบเสร็จรับเงินต่างๆ Dot Matrix Printer แบบ
ของโรงพยาบาลเทศบาลฯ แคร่สั้น จานวน 7 เครื่อง
-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การให้บริการประชาชน

132,000
(6 เครื่อง)

-

22,000
(1 เครื่อง)

-

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการ
ปฏิบัติงาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ

งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ
งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ

-3/640ที่

โครงการ

228 จัดซื้อเครื่องพิมพ์
ชนิด Dot Matrix
Printer แบบแคร่ยาว
งานการเงินและ
บัญชี
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
229 จัดซื้อเครื่อง
สารองไฟฟูา
ขนาด 800 VA
งานสุขาภิบาล
และสิ่งแวดล้อม
แขวงนครพิงค์
230 จัดซื้อเครื่อง
สารองไฟฟูา
ขนาด 800 VA
งานสุขาภิบาล
และสิ่งแวดล้อม
แขวงกาวิละ
231 จัดซื้อเครื่อง
สารองไฟฟูา
ขนาด 800 VA
งานสุขาภิบาล
และสิ่งแวดล้อม
แขวงศรีวิชัย

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

-เพื่อใช้สาหรับพิมพ์ใบสั่ง มีเครื่องพิมพ์ชนิด Dot
ยาและใบเสร็จรับเงินต่างๆ Matrix Printer แบบแคร่
ของโรงพยาบาลเทศบาลฯ ยาว จานวน 1 เครื่อง
-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บริการประชาชน

แบบ ผ.02

2561
(บาท)
23,000

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการ
ปฏิบัติงาน

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การให้บริการประชาชน

มีเครื่องสารองไฟฟูา ขนาด
800 VA จานวน 1 เครื่อง

-

2,500

-

-

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การให้บริการประชาชน

มีเครื่องสารองไฟฟูา ขนาด
800 VA จานวน 1 เครื่อง

-

2,500

-

-

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การให้บริการประชาชน

มีเครื่องสารองไฟฟูา ขนาด
800 VA จานวน 2 เครื่อง

-

6,400

-

-

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

การพิมพ์ใบสั่งยา งานธุรการ
และใบเสร็จรับเงิน โรงพยาบาล
ต่างๆ ของผู้ปุวย เทศบาลฯ
และประชาชน มี สานักการ
ความคมชัด
สาธารณสุขฯ
ชัดเจน สะดวก
รวดเร็ว
-การปฏิบัติงาน
งานสุขาภิบาล
เป็นไปอย่างมี
และสิ่งแวดล้อม
ประสิทธิภาพมากขึ้น แขวงนครพิงค์
-ประชาชนมีความ
พึงพอใจต่อการ
ปฏิบัติงาน
-การปฏิบัติงาน
งานสุขาภิบาล
เป็นไปอย่างมี
และสิ่งแวดล้อม
ประสิทธิภาพมากขึ้น แขวงกาวิละ
-ประชาชนมีความ
พึงพอใจต่อการ
ปฏิบัติงาน
-การปฏิบัติงาน
งานสุขาภิบาล
เป็นไปอย่างมี
และสิ่งแวดล้อม
ประสิทธิภาพมากขึ้น แขวงศรีวิชัย
-ประชาชนมีความ
พึงพอใจต่อการ
ปฏิบัติงาน

-3/641ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
6,400
(2 เครื่อง)

2562
(บาท)
2,500
(1 เครื่อง)

แบบ ผ.02
งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการ
ปฏิบัติงาน

-การปูองกัน
ข้อมูลสูญหาย
กรณีไฟฟูาขัดข้อง
มีประสิทธิภาพ
-ประชาชน
มีความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงาน
-การปูองกัน
ข้อมูลสูญหาย
กรณีไฟฟูาขัดข้อง
มีประสิทธิภาพ
-ประชาชน
มีความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงาน
-การปูองกัน
ข้อมูลสูญหาย
กรณีไฟฟูาขัดข้อง
มีประสิทธิภาพ
-ประชาชน
มีความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงาน
-การปูองกัน
ข้อมูลสูญหาย
กรณีไฟฟูาขัดข้อง
มีประสิทธิภาพ
-ประชาชน
มีความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงาน

232 จัดซื้อเครื่อง
สารองไฟ ขนาด
800 VA
งานสัตวแพทย์
สานักการ
สาธารณสุขฯ

-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ มีเครื่องสารองไฟ ขนาด
ให้บริการประชาชน
800 VA จานวน 3 เครื่อง
-เพื่อใช้สารองไฟฟูาใน
กรณีไฟฟูาขัดข้อง

233 จัดซื้อเครื่อง
สารองไฟ ขนาด
800 VA
ฝุายบริการ
สาธารณสุข
สานักการ
สาธารณสุขฯ
234 จัดซื้อเครื่อง
สารองไฟ ขนาด
800 VA
งานศูนย์ดูแล
ผู้สูงอายุ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
235 จัดซื้อเครื่อง
สารองไฟ ขนาด
800 VA
งานปูองกันและ
แก้ไขปัญหายา
เสพติด
สานักการ
สาธารณสุขฯ

-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ มีเครื่องสารองไฟ ขนาด
ให้บริการประชาชน
800 VA จานวน 2 เครื่อง
-เพื่อใช้สารองไฟฟูาใน
กรณีไฟฟูาขัดข้อง

-

5,000

-

-

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการ
ปฏิบัติงาน

-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ มีเครื่องสารองไฟ ขนาด
ให้บริการประชาชน
800 VA จานวน 1 เครื่อง
-เพื่อใช้สารองไฟฟูาใน
กรณีไฟฟูาขัดข้อง

2,500

-

-

-

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการ
ปฏิบัติงาน

-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ มีเครื่องสารองไฟ ขนาด
ให้บริการประชาชน
800 VA จานวน 1 เครื่อง
-เพื่อใช้สารองไฟฟูาใน
กรณีไฟฟูาขัดข้อง

-

3,200

-

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการ
ปฏิบัติงาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานสัตวแพทย์
ฝุายบริการ
สิ่งแวดล้อม
สานักการ
สาธารณสุขฯ
ฝุายบริการ
สาธารณสุข
สานักการ
สาธารณสุขฯ

งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ
งานปูองกันและ
แก้ไขปัญหายา
เสพติด
ฝุายบริการ
สิ่งแวดล้อม
สานักการ
สาธารณสุขฯ

-3/642ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

236 จัดซื้อเครื่อง
-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ มีเครื่องสารองไฟ ขนาด
สารองไฟ ขนาด ให้บริการประชาชน
800 VA จานวน 2 เครื่อง
800 VA
-เพื่อใช้สารองไฟฟูาใน
งานการเงินและบัญชี กรณีไฟฟูาขัดข้อง
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ

แบบ ผ.02

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
2,500

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการ
ปฏิบัติงาน

-การปูองกัน
ข้อมูลสูญหาย
กรณีไฟฟูาขัดข้อง
มีประสิทธิภาพ
-ประชาชน
มีความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงาน
-การปูองกัน
ข้อมูลสูญหาย
กรณีไฟฟูาขัดข้อง
มีประสิทธิภาพ
-ประชาชน
มีความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงาน
-การปูองกัน
ข้อมูลสูญหาย
กรณีไฟฟูาขัดข้อง
มีประสิทธิภาพ
-ประชาชน
มีความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงาน
-การปูองกัน
ข้อมูลสูญหาย
กรณีไฟฟูาขัดข้อง
มีประสิทธิภาพ
-ประชาชน
มีความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงาน

237 จัดซื้อเครื่อง
สารองไฟ ขนาด
800 VA
งานแพทย์แผนไทย
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ

-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ มีเครื่องสารองไฟ ขนาด
ให้บริการประชาชน
800 VA จานวน 3 เครื่อง
-เพื่อใช้สารองไฟฟูาใน
กรณีไฟฟูาขัดข้อง

-

2,500

-

-

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการ
ปฏิบัติงาน

238 จัดซื้อเครื่อง
สารองไฟ ขนาด
800 VA
กลุ่มงานเภสัช
สาธารณสุข
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
239 จัดซื้อเครื่อง
สารองไฟ ขนาด
800 VA
งานผู้ปุวยใน
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ

-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ มีเครื่องสารองไฟ ขนาด
ให้บริการประชาชน
800 VA จานวน 1 เครื่อง
-เพื่อใช้สารองไฟฟูาใน
กรณีไฟฟูาขัดข้อง

-

2,500

-

-

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการ
ปฏิบัติงาน

-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ มีเครื่องสารองไฟ ขนาด
ให้บริการประชาชน
800 VA จานวน 1 เครื่อง
-เพื่อใช้สารองไฟฟูาใน
กรณีไฟฟูาขัดข้อง

-

2,500

-

-

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการ
ปฏิบัติงาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ
งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ
งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ
งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ

-3/643ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.02

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
2,500

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-

-

5,900

-

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

240 จัดซื้อเครื่อง
สารองไฟ ขนาด
800 VA
งานประกันสุขภาพ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ

-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ มีเครื่องสารองไฟ ขนาด
ให้บริการประชาชน
800 VA จานวน 3 เครื่อง
-เพื่อใช้สารองไฟฟูาใน
กรณีไฟฟูาขัดข้อง

241 จัดซื้อเครื่อง
สารองไฟฟูา
ขนาด 1 KVA
งานสุขาภิบาล
และสิ่งแวดล้อม
แขวงเม็งราย
242 จัดซื้อเครื่อง
สารองไฟฟูา
ขนาด 1 kVA
งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การให้บริการประชาชน

-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ มีเครื่องสารองไฟฟูา ขนาด
ให้บริการประชาชน
1 kVA จานวน 8 เครื่อง
-เพื่อใช้สารองไฟฟูาใน
กรณีไฟฟูาขัดข้อง

29,400
(5 เครื่อง)

17,700
(3 เครื่อง)

-

-

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการ
ปฏิบัติงาน

243 จัดซื้อเครื่อง
สารองไฟ ขนาด
2 kVA
งานสัตวแพทย์
สานักการ
สาธารณสุขฯ

-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ มีเครื่องสารองไฟ ขนาด 2
ให้บริการประชาชน
kVA จานวน 1 เครื่อง
-เพื่อใช้สารองไฟฟูาใน
กรณีไฟฟูาขัดข้อง

-

-

-

13,000

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการ
ปฏิบัติงาน

มีเครื่องสารองไฟฟูา ขนาด
1 KVA จานวน 1 เครื่อง

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการ
ปฏิบัติงาน

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-การปูองกัน
งานธุรการ
ข้อมูลสูญหาย
โรงพยาบาล
กรณีไฟฟูาขัดข้อง เทศบาลฯ
มีประสิทธิภาพ
สานักการ
-ประชาชน
สาธารณสุขฯ
มีความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงาน
-การปฏิบัติงาน
งานสุขาภิบาล
เป็นไปอย่างมี
และสิ่งแวดล้อม
ประสิทธิภาพมากขึ้น แขวงเม็งราย
-ประชาชนมีความ
พึงพอใจต่อการ
ปฏิบัติงาน
-การปูองกัน
งานธุรการ
ข้อมูลสูญหาย
โรงพยาบาล
กรณีไฟฟูาขัดข้อง เทศบาลฯ
มีประสิทธิภาพ
สานักการ
-ประชาชน
สาธารณสุขและ
มีความพึงพอใจใน สิ่งแวดล้อม
การปฏิบัติงาน
-การปูองกัน
งานสัตวแพทย์
ข้อมูลสูญหาย
ฝุายบริการ
กรณีไฟฟูาขัดข้อง สิ่งแวดล้อม
มีประสิทธิภาพ
สานักการ
-ประชาชน
สาธารณสุขฯ
มีความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงาน

-3/644ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.02

2561
(บาท)
35,000

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

244 จัดซื้อเครื่อง
สารองไฟฟูาขนาด
3 kVA
งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ

-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ มีเครื่องสารองไฟฟูาขนาด 3
ให้บริการประชาชน
kVA จานวน
-เพื่อใช้สารองไฟฟูาใน
1 เครื่อง
กรณีไฟฟูาขัดข้อง

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการ
ปฏิบัติงาน

245 จัดซื้ออุปกรณ์
กระจายสัญญาณ
(L2 Switch)
ขนาด 16 ช่อง
แบบที่ 2
งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
246 จัดซื้ออุปกรณ์
กระจายสัญญาณ
(L2 Switch)
ขนาด 24 ช่อง
แบบที่ 2
งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ

เพื่อใช้สาหรับกระจาย
สัญญาณ เชื่อมต่อระบบ
ภายในโรงพยาบาลและ
หน่วยงานต่างๆ และรับส่ง
ข้อมูลต่างๆ

มีอุปกรณ์กระจายสัญญาณ
(L2 Switch) ขนาด 16
ช่อง แบบที่ 2 จานวน 4
เครื่อง

12,000

-

-

-

-

ระบบ
ให้บริการ
ประชาชน
ทางานได้
100%

เพื่อใช้สาหรับกระจาย
สัญญาณ เชื่อมต่อระบบ
ภายในโรงพยาบาลและ
หน่วยงานต่างๆ และรับส่ง
ข้อมูลต่างๆ

มีอุปกรณ์กระจายสัญญาณ
(L2 Switch) ขนาด 24
ช่อง แบบที่ 2 จานวน 2
เครื่อง

24,000
(1 เครื่อง)

-

-

24,000
(1 เครื่อง)

-

ระบบ
ให้บริการ
ประชาชน
ทางานได้
100%

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-การปูองกัน
งานธุรการ
ข้อมูลสูญหาย
โรงพยาบาล
กรณีไฟฟูาขัดข้อง เทศบาลฯ
มีประสิทธิภาพ
สานักการ
-ประชาชน
สาธารณสุขฯ
มีความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงาน
การกระจาย
งานธุรการ
สัญญาณ เชื่อมต่อ โรงพยาบาล
ระบบภายใน
เทศบาลฯ
โรงพยาบาลและ สานักการ
หน่วยงานต่างๆ
สาธารณสุขฯ
และรับส่งข้อมูล
ต่างๆ ของประชาชน
มีประสิทธิภาพ
การกระจาย
งานธุรการ
สัญญาณ เชื่อมต่อ โรงพยาบาล
ระบบภายใน
เทศบาลฯ
โรงพยาบาลและ สานักการ
หน่วยงานต่างๆ
สาธารณสุขฯ
และรับส่งข้อมูล
ต่างๆ ของประชาชน
มีประสิทธิภาพ

-3/645ที่

โครงการ

247 จัดซื้ออุปกรณ์
กระจายสัญญาณ
ไร้สาย (Access
Point) แบบที่ 1
ฝุายบริการ
สาธารณสุข
สานักการ
สาธารณสุขฯ
248 จัดซื้ออุปกรณ์
กระจายสัญญาณ
ไร้สาย (Access
Point) แบบที่ 1
งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ

วัตถุประสงค์
เพื่อใช้สาหรับกระจาย
สัญญาณ เชื่อมต่อระบบ
ภายในโรงพยาบาลและ
หน่วยงานต่างๆ
และรับส่งข้อมูลต่างๆ

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
5,700

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-

5,800

-

-

-

ระบบ
ให้บริการ
ประชาชน
ทางานได้
100%

มีอุปกรณ์ปูองกันเครือข่าย
(Firewall) แบบที่ 1จานวน 1
เครื่อง

220,000

-

-

-

-

ระบบ
ให้บริการ
ประชาชน
ทางานได้
100%

มีจอภาพแบบLED หรือดีกว่า
ขนาดไม่น้อยกว่21.
า 5 นิ้ว
จานวน 1 เครื่อง

-

4,000

-

-

-

ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ต่อการ
ปฏิบัติงาน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
มีอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้
สาย (Access Point)
แบบที่ 1 จานวน 1 เครื่อง

เพื่อใช้สาหรับกระจาย
มีอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้
สัญญาณ เชื่อมต่อระบบ สาย (Access Point) แบบที่
ภายในโรงพยาบาลและ
1 จานวน 1 เครือ่ ง
หน่วยงานต่างๆ และรับส่ง
ข้อมูลต่างๆ

249 จัดซื้ออุปกรณ์
- เพื่อปูองกันการรุกราน
ปูองกันเครือข่าย ภายในและภายนอกทาง
(Firewall) แบบที่ 1 ระบบเครือข่ายของ
งานธุรการ
โรงพยาบาลฯ
โรงพยาบาล
- เพื่อปฏิบัติตาม พรบ.
เทศบาลฯ
คอมพิวเตอร์
250 จัดซื้อจอภาพ
เพื่อใช้สาหรับแสดงข้อมูล
แบบLED หรือ
ต่างๆ และทดแทน
ดีกว่าขนาดไม่น้อย ของเดิมที่ชารุด
กว่า21.5 นิ้ว
งานศูนย์สุขภาพชุมชน
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ

แบบ ผ.02
2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ระบบ
ให้บริการ
ประชาชน
ทางานได้
100%

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

การกระจาย
ฝุายบริการ
สัญญาณ เชื่อมต่อ สาธารณสุข
ระบบภายใน
สานักการ
โรงพยาบาลและ สาธารณสุขฯ
หน่วยงานต่างๆ
และรับส่งข้อมูล
ต่างๆ ของประชาชน
มีประสิทธิภาพ
การกระจาย
งานธุรการ
สัญญาณ เชื่อมต่อ โรงพยาบาล
ระบบภายใน
เทศบาลฯ
โรงพยาบาลและ สานักการ
หน่วยงานต่างๆ
สาธารณสุขฯ
และรับส่งข้อมูล
ต่างๆ ของประชาชน
มีประสิทธิภาพ
ข้อมูลต่างๆ ของ งานธุรการ
ประชาชนได้รับ
โรงพยาบาล
การปูองกัน
เทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ
การเผยแพร่
กลุ่มงานสุขภาพ
ประชาสัมพันธ์
ชุมชน
ความรู้ และกิจกรรม โรงพยาบาล
ต่างๆให้แก่ประชาชน เทศบาลฯ
และแสดงข้อมูล สานักการ
ต่างๆ มีความทั่วถึง สาธารณสุขฯ
ชัดเจน

-3/646วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

251 จัดซื้อจอภาพแบบ
LED หรือดีกว่า
ขนาดไม่น้อยกว่า
19นิ้ว
งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
252 จัดซื้อปืนยิง
ยาสลบ แบบสั้น
งานสัตวแพทย์
สานักการ
สาธารณสุขฯ

เพื่อใช้สาหรับแสดงข้อมูล
ต่างๆ และทดแทน
ของเดิมที่ชารุด

มีจอภาพแบบLED หรือดีกว่า
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว
จานวน 2 เครื่อง

เพื่อใช้ในการยิงยาสลบ
สัตว์ สาหรับสัตว์เล็กกรณี
ไม่สามารถบังคับจับได้

มีปืนยิงยาสลบ แบบสั้น
จานวน 2 กระบอก

253 จัดซื้อตู้นิรภัย
งานแพทย์แผนไทย
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ

-เพื่อใช้เก็บรักษาทรัพย์สิน มีตู้นิรภัย ขนาด 150
ของประชาชนที่มารับ
กิโลกรัม จานวน 1 ตู้
บริการได้อย่างปลอดภัย
-เพื่อใช้เก็บรักษาทรัพย์สิน
ของทางราชการ
-

ที่

รวม

โครงการ

253 โครงการ

2561
(บาท)
6,000

2562
(บาท)
-

75,000
75,000
(1 กระบอก) (1 กระบอก)

แบบ ผ.02
งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ต่อการ
ปฏิบัติงาน

ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ต่อการ
ปฏิบัติงาน
27,000
ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชนผู้
มารับบริการ
8,233,000 10,200,810 6,317,800 6,581,300 4,857,100
-

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

การเผยแพร่
งานธุรการ
ประชาสัมพันธ์
โรงพยาบาล
ความรู้ และกิจกรรม เทศบาลฯ
ต่างๆให้แก่ประชาชน สานักการ
และแสดงข้อมูล สาธารณสุขฯ
ต่างๆ มีความทั่วถึง
ชัดเจน
การยิงยาสลบ
งานสัตวแพทย์
สัตว์กรณีไม่
ฝุายบริการ
สามารถบังคับจับ สิ่งแวดล้อม
ได้ สามารถทาได้ สานักการ
อย่างปลอดภัย
สาธารณสุขฯ
ทรัพย์สินของ
ประชาชนที่มารับ
บริการ ได้รับการ
รักษาอย่าง
ปลอดภัย
-

งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ
-

-3/647รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลนครเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ที่ 6 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ที่ 7 : การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร
5.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์
งบประมาณ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 ปรับปรุง
เพื่อปรับปรุงภายในห้อง ปรับปรุงห้องทางาน
265,130
ห้องทางาน
ทางานกองสวัสดิการ
กองสวัสดิการสังคม โดย
กองสวัสดิการ
สังคมให้ได้มาตรฐาน
-จัดทาห้องประชุมขนาด
สังคม
และเป็นการเสริมสร้าง
4x6 ม. พื้นที่ 24 ตร.ม.
ภาพลักษณ์ที่ดีต่อ
-ติดตั้งฉากกั้นห้อง เพื่อกัน
ประชาชนที่มาติดต่อ
ห้องให้เป็นสัดส่วน
ขอรับบริการ
ตามแบบแปลนเทศบาลฯ
2 จัดซื้อรถบรรทุก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน มีรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด
814,000
(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน การออกให้บริการประชาชน 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ
แบบดับเบิ้ลแค็บ ในการจัดสวัสดิการสังคม ไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี
การสังคมสงเคราะห์ และ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบ
การพัฒนาชุมชน รวมถึง ดับเบิ้ลแค็บ จานวน 1 คัน
การประสานงานกับ
หน่วยงานภายนอก
3 จัดซื้อรถ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ มีรถจักรยานยนต์ ขนาด
38,000
จักรยานยนต์
ในการประสานงานกับ
110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา
งานสังคมสงเคราะห์ ประชาชนและหน่วยงาน จานวน 1 คัน
กองสวัสดิการสังคม ภายนอก

แบบ ผ.02

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

-

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ที่มาติดต่อ
ขอรับบริการ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

กองสวัสดิการ
สังคมมีห้อง
ทางานที่ได้
มาตรฐานซึ่งเป็น
การเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีต่อ
ผู้มาใช้บริการ
ร้อยละความ ประชาชนมีความ
พึงพอใจของ พึงพอใจต่อการ
ประชาชนต่อ ปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงาน

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานธุรการ
กองสวัสดิการสังคม

งานธุรการ
กองสวัสดิการสังคม

-การปฏิบัติงาน
งานสังคม
เป็นไปอย่างมี
สงเคราะห์
ประสิทธิภาพมากขึ้น กองสวัสดิการสังคม
-ประชาชนมีความ
พึงพอใจต่อการ
ปฏิบัติงาน

แบบ ผ.02

-3/6482561
(บาท)
-

2562
(บาท)
5,000

มีเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 2
จานวน 1 ชุด

-

30,000

-

-

-

มีเครื่องพิมพ์ Multifunction
แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank
Printer) จานวน 1 เครื่อง

-

8,000

-

-

มีเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ
LED ขาวดา ชนิด Network
แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที)
จานวน 1 เครื่อง

-

-

15,000

-

ที่

โครงการ

4

จัดซื้อโทรศัพท์
แบบไร้สาย

เพื่อใช้ในการติดต่อ
มีโทรศัพท์แบบไร้สาย
ประสานงานกับประชาชน จานวน 2 เครื่อง
รวมถึงหน่วยงานต่างๆ

5

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์
งานสวัสดิภาพ
เด็กและเยาวชน
กองสวัสดิการสังคม

6

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บริการประชาชนในการ
บันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิได้รับ
เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดู
เด็กแรกเกิดเข้าสู่ระบบ
ฐานข้อมูลออนไลน์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บริการประชาชนในการ
จัดพิมพ์เอกสารต่างๆ

จัดซื้อเครื่องพิมพ์
Multifunction
แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (Ink
Tank Printer)
งานสวัสดิภาพ
เด็กและเยาวชน
กองสวัสดิการสังคม
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
เลเซอร์หรือLED
ให้บริการประชาชนในการ
ขาวดา ชนิด
จัดพิมพ์เอกสารต่างๆ
Network แบบที่ 2
(38 หน้า/นาที)
งานสังคมสงเคราะห์
กองสวัสดิการสังคม

7

วัตถุประสงค์

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน

ประชาชนมีความ
พึงพอใจต่อการ
ปฏิบัติงาน

งานธุรการ
กองสวัสดิการสังคม

ประชาชนมีความ
พึงพอใจต่อการ
ปฏิบัติงาน

งานสวัสดิภาพ
เด็กและเยาวชน
กองสวัสดิการสังคม

-

ร้อยละความ ประชาชนมีความ
พึงพอใจของ พึงพอใจต่อการ
ประชาชนต่อ ปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงาน

งานสวัสดิภาพ
เด็กและเยาวชน
กองสวัสดิการสังคม

-

ร้อยละความ ประชาชนมีความ
พึงพอใจของ พึงพอใจต่อการ
ประชาชนต่อ ปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงาน

งานสังคม
สงเคราะห์
กองสวัสดิการสังคม

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

แบบ ผ.02

-3/649ที่
8

รวม

โครงการ

วัตถุประสงค์

จัดซื้อเครื่อง
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
สารองไฟฟ้า
การให้บริการประชาชน
ขนาด 800 VA
งานธุรการ
กองสวัสดิการสังคม
8 โครงการ

-

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
มีเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด
800 VA จานวน 1 เครื่อง

-

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
3,200

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

852,000

311,330

15,000

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน
-

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-การปฏิบัติงาน
งานธุรการ
เป็นไปอย่างมี
กองสวัสดิการสังคม
ประสิทธิภาพมากขึ้น
-ประชาชนมีความ
พึงพอใจต่อการ
ปฏิบัติงาน
-

แบบ ผ.02

-3/650รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลนครเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ที่ 6 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ที่ 7 : การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร
5.6 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 ปรับปรุงและ
เพื่อปรับปรุงและต่อเติม ปรับปรุงพื้นที่และต่อเติม
450,000
ต่อเติมอาคาร
อาคารโรงผลิตปุ๋ยหมักให้ อาคารโรงผลิตปุ๋ยให้เป็นห้อง
โรงผลิตปุ๋ยหมัก
เป็นห้องประชุมสาหรับ
ประชุม จานวน 1 ห้อง
การฝึกอบรมและศึกษาดู ได้แก่
งาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ปุ๋ย - งานต่อเติมหลังคา
และเกษตรอินทรีย์
- งานพื้น ,ผนัง
เทศบาลนครเชียงใหม่
- งานฝ้าเพดาน
- งานไฟฟ้า
- งานประตู
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ)
2 ซ่อมแซมรั้วรอบ -เพื่อซ่อมแซมรั้วรอบศูนย์ ซ่อมแซมรั้วรอบศูนย์สาธิต
2,000,000
ศูนย์สาธิตเกษตร สาธิตเกษตรอินทรีย์และ เกษตรอินทรีย์และพลังงาน
อินทรีย์และ
พลังงานทดแทนให้มีความ ทดแทน ความยาวประมาณ
พลังงานทดแทน มั่นคง แข็งแรง
800 เมตร
-เพื่อรักษาความปลอดภัย
ของสถานที่ราชการ

2565
(บาท)
-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ผู้เข้ารับการ
อบรม/
ศึกษาดูงาน

ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงาน ณ
ศูนย์การเรียนรู้
ปุ๋ยและเกษตร
อินทรีย์เทศบาลฯ
ได้รับความสะดวก
และเกิดความ
ประทับใจ

งานกาจัดมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล
ฝ่ายจัดการ
สภาพแวดล้อม
ด้านวัสดุใช้แล้ว
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง

มีการดาเนินการรั้วรอบศูนย์สาธิต
ซ่อมแซมรั้ว เกษตรอินทรีย์และ
รอบศูนย์
พลังงานทดแทน
สาธิตเกษตร ได้รับการซ่อมแซม
อินทรีย์และ ให้มีความมั่นคง
พลังงาน
แข็งแรง และ
ทดแทน
ปลอดภัย

งานกาจัดมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล
ฝ่ายจัดการ
สภาพแวดล้อม
ด้านวัสดุใช้แล้ว
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง

แบบ ผ.02

-3/651วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
8,000,000
-

ที่

โครงการ

3

ก่อสร้างอาคาร
3 ชัน้ ภายใน
สวนสาธารณะ
หนองบวกหาด

-เพื่อให้ประชาชนมี
สถานที่ในการจัดกิจกรรม
นันทนาการ
-เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีสถานที่
ในการปฏิบัติงานที่
เพียงพอและเป็นสัดส่วน

ก่อสร้างอาคาร 3 ชั้น พื้นที่
ไม้น้อยกว่า 450 ตร.ม.
ภายในประกอบด้วย ห้อง
นันทนาการ ห้องปฏิบัติงาน
ห้องเก็บพัสดุ และพื้นที่
สาหรับจอดรถ เป็นต้น
ตามแบบแปลนเทศบาลฯ

-

2562
(บาท)
-

4

ก่อสร้างโรงจอด
รถพร้อมห้องเก็บ
วัสดุอุปกรณ์ภาย
ในสวนสาธารณะ
กาญจนาภิเษก

-เพื่อให้มีสถานที่จอดและ
ซ่อมบารุงรักษารถรวมถึง
เก็บวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้
เป็นสัดส่วนและมีความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย
-เพื่อให้เกิดความพร้อมใน
การปฏิบัติงานในการ
ให้บริการประชาชน

ก่อสร้างโรงจอดรถ พร้อม
ห้องเก็บวัสดุอุปกรณ์ขนาด
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 60 ตร.ม.
จานวน 1 หลัง (ตามแบบ
แปลนเทศบาลฯ)

-

-

-

-

5

ก่อสร้างโรงจอด
รถพร้อมห้องเก็บ
วัสดุอุปกรณ์ภาย
ในสวนสุขภาพ
บ้านเด่น

-เพื่อให้มีสถานที่จอดและ
ซ่อมบารุงรักษารถรวมถึง
เก็บวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้
เป็นสัดส่วนและมีความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย
-เพื่อให้เกิดความพร้อมใน
การปฏิบัติงานในการ
ให้บริการประชาชน

ก่อสร้างโรงจอดรถ พร้อม
ห้องเก็บวัสดุอุปกรณ์ขนาด
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 60 ตร.ม.
จานวน 1 หลัง (ตามแบบ
แปลนเทศบาลฯ)

-

-

-

-

2561
(บาท)

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

-ร้อยละของ
อาคารสถานที่
และสิ่งอานวย
ความสะดวกมี
ความเพียงพอ
-ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ผู้ใช้บริการ
1,500,000 ร้อยละความ
พึงพอใจของ
เจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติงานใน
สวนสาธารณะ
กาญจนา
ภิเษก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

มีอาคารสถานที่ที่
เพียงพอในการ
อานวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนและ
เจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติงาน

งานตกแต่งเมือง
และพื้นที่สาธารณะ
ฝ่ายสวนสาธารณะ
ส่วนการโยธา
สานักการช่าง

-มีสถานที่จอดและ
ซ่อมบารุงรักษา
ยานพาหนะรวมถึง
การเก็บวัสดุ
อุปกรณ์
-การปฏิบัติงานใน
การให้บริการ
ประชาชนเป็นไป
อย่างมี
ประสิทธิภาพ
1,500,000 ร้อยละความ -มีสถานที่จอดและ
พึงพอใจของ ซ่อมบารุงรักษา
เจ้าหน้าที่ที่ ยานพาหนะรวมถึง
ปฏิบัติงานใน การเก็บวัสดุ
สวนสุขภาพ อุปกรณ์
บ้านเด่น
-การปฏิบัติงานใน
การให้บริการ
ประชาชนเป็นไป
อย่างมี
ประสิทธิภาพ

งานตกแต่งเมือง
และพื้นที่สาธารณะ
ฝ่ายสวนสาธารณะ
ส่วนการโยธา
สานักการช่าง

งานบารุงรักษา
สวนสาธารณะ
ฝ่ายสวนสาธารณะ
ส่วนการโยธา
สานักการช่าง

แบบ ผ.02

-3/652เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
2,000,000
-

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

6

ปรับปรุงโรงเก็บ
อุปกรณ์งาน
สถานที่และไฟฟ้า
สาธารณะ

-เพื่อปรับปรุงโรงเก็บ
อุปกรณ์งานสถานที่และ
ไฟฟ้าสาธารณะให้เป็น
สัดส่วน และมีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
-เพื่อให้เกิดความพร้อมใน
การปฏิบัติงานในการ
ให้บริการประชาชน

ปรับปรุงโรงเก็บอุปกรณ์งาน
สถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ
บริเวณด้านหลังสานักงาน
แขวงกาวิละ

7

เปลี่ยนหม้อแปลง
ไฟฟ้าสาหรับจ่าย
กระแสไฟฟ้า
ภายในสานักงาน
แขวงกาวิละ

เพื่อให้มีกระแสไฟฟ้าใช้
ภายในอาคารต่างๆ ใน
สานักงานแขวงกาวิละ
เพียงพอ

เปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้า
สาหรับจ่ายกระแสไฟฟ้า
ภายในสานักงานแขวงกาวิละ

500,000

-

8

ปรับปรุงชื่อป้าย
สานักงานแขวง
กาวิละ

เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์
ที่ดีให้แก่ประชาชนที่มา
ติดต่อราชการ ณ แขวง
กาวิละ

ปรับปรุงป้ายชื่อสานักงาน
แขวงกาวิละ จานวน 1 ป้าย

480,000

9

ปรับปรุงหลังคา
สานักงานแขวง
กาวิละ

เพื่อปรับปรุงหลังคา
สานักงานแขวงกาวิละที่
ชารุดเสียหายให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและพร้อมที่จะ
ให้บริการประชาชน

ปรับปรุงหลังคาสานักงาน
แขวงกาวิละ ขนาดพื้นที่
ประมาณ 870 ตร.ม.

-

2561
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

-

-

-

-

-

-

-

437,700

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละของ
อาคารสถานที่
และสิ่งอานวย
ความสะดวกมี
ความเพียงพอ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

-โรงเก็บอุปกรณ์
งานสถานที่และ
ไฟฟ้าสาธารณะ
เป็นสัดส่วน และ
เป็นระเบียบ
เรียบร้อย
-การปฏิบัติงานใน
การให้บริการ
ประชาชนเป็นไป
อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ร้อยละความ การปฏิบัติงาน
พึงพอใจของ ภายในสานักงาน
เจ้าหน้าที่ที่ แขวงกาวิละ
ปฏิบัติงานใน เป็นไปอย่างมี
สานักงาน
ประสิทธิภาพ
แขวงกาวิละ
ร้อยละความ ประชาชนผู้มา
พึงพอใจของ ติดต่อหรือขอรับ
ประชาชน
บริการ ณ สานัก
ที่มาติดต่อ งานแขวงกาวิละ
ขอรับบริการ เกิดความประทับใจ
ร้อยละความ สานักงานแขวง
พึงพอใจของ กาวิละได้รับการ
ประชาชน
ปรับปรุงให้อยู่ใน
ที่มาติดต่อ สภาพที่ดีและ
ขอรับบริการ พร้อมที่จะให้
บริการประชาชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานสถานที่และ
ไฟฟ้าสาธารณะ
ฝ่ายสาธารณูปโภค
ส่วนการโยธา
สานักการช่าง

งานสถานที่และ
ไฟฟ้าสาธารณะ
ฝ่ายสาธารณูปโภค
ส่วนการโยธา
สานักการช่าง
งานช่าง
แขวงกาวิละ

งานช่าง
แขวงกาวิละ

แบบ ผ.02

-3/653ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

10

ปรับปรุงต่อเติม
อาคารของงาน
รักษาความ
สะอาดแขวง
นครพิงค์

เพื่อปรับปรุงอาคารงาน
รักษาความสะอาดแขวง
นครพิงค์ที่ทรุดโทรมให้อยู่
ในสภาพที่ดี มีความเป็น
สัดส่วน และพร้อมที่จะ
ให้บริการประชาชน

11

ปรับปรุงอาคาร
โรงกรองน้า
ถังตกตะกอน
เป็นอาคาร
สานักงานช่าง
แขวงนครพิงค์

เพื่ออานวยความสะดวก
แก่ประชาชนที่มาติดต่อ
ราชการและเพื่อรองรับ
การบริการสาธารณะใน
ชุมชนแขวงนครพิงค์

12

จ้างเหมารักษา
ความสะอาดและ
บารุงรักษา
ทรัพย์สินศูนย์
ควบคุมสัญญาณ
ไฟจราจร

เพื่อรักษาความสะอาด
และบารุงรักษาทรัพย์สิน
ศูนย์ควบคุมสัญญาณไฟ
จราจรให้เป็นระเบียบ
เรียบร้อยและมิให้
เกิดความเสียหาย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
-ทาสีอาคารงานรักษาความ
สะอาด พื้นที่ 530 ตร.ม.
-ต่อเติมอาคารงานรักษา
ความสะอาด ขนาด 7x8 ม.
ขนาดพื้นที่ 56 ตร.ม.
-ต่อเติมอาคารโรงจอดรถ
ขนาด 6x12 ม. ขนาดพื้นที่
72 ตร.ม.
-ต่อเติมอาคารโรงเก็บพัสดุ
พร้อมห้องน้า ขนาด
4.7x9.6 ม. ขนาดพื้นที่
45.12 ตร.ม.
-เทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า
1,300 ตร.ม.
ปรับปรุงอาคารโรงกรองน้า
ถังตกตะกอนให้เป็นอาคาร
สานักงานช่าง แขวงนครพิงค์
ขนาด 8.40x11.00 ม.
พื้นที่ใช้สอย 92.40 ตร.ม.
จ้างเหมาพนักงานทาความ
สะอาด จานวน 1 คน

2561
(บาท)
-

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
2,054,970
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ที่มาติดต่อ
ขอรับบริการ

อาคารงานรักษา งานรักษา
ความสะอาดแขวง ความสะอาด
นครพิงค์ได้รับการ แขวงนครพิงค์
ปรับปรุงให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและ
พร้อมที่จะให้
บริการประชาชน

-

300,000

-

-

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ที่มาติดต่อ
ขอรับบริการ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การมาติดต่อ
ขอรับบริการ ณ
สานักงานช่าง
แขวงนครพิงค์

งานช่าง
แขวงนครพิงค์

120,000

120,000

120,000

120,000

120,000

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ที่มาติดต่อ

ศูนย์ควบคุม
ฝ่ายวิศวกรรมจราจร
สัญญาณไฟจราจร ส่วนการโยธา
มีความสะอาด
สานักการช่าง
และเป็นระเบียบ
เรียบร้อย

แบบ ผ.02

-3/654เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

13

จัดซื้ออุปกรณ์
ไฟฟ้าและ/ติดตั้ง
ในงานประเพณี
รัฐพิธี และงาน
ประดับไฟฟ้าตาม
สถานที่ต่างๆ

มีอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในงาน
ประเพณี รัฐพิธี และงาน
ประดับไฟฟ้า อาทิ ไฟระย้า
ไฟสปอร์ตไลท์ ฯลฯ

14

จัดซื้อเก้าอี้
พลาสติกเพื่อ
ให้บริการ
ประชาชน
ส่วนการโยธา
สานักการช่าง

-เพื่อบารุงรักษา ซ่อมแซม
อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในการ
จัดงานประเพณี รัฐพิธี
และงานประดับไฟฟ้าตาม
สถานที่ต่างๆ ที่ชารุด
เสียหาย
-เพื่อให้การจัดงาน
ประเพณี รัฐพิธี และงาน
ประดับไฟฟ้าเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย
เพื่อให้บริการประชาชน
และหน่วยงานต่างๆ ที่
มาร่วมในงานประเพณี
งานรัฐพิธี และงานพิธี
ต่างๆ

15

จัดซื้อเก้าอี้
พลาสติกเพื่อ
ให้บริการประชาชน
งานรักษา
ความสะอาด
แขวงเม็งราย

16

จัดซื้อเก้าอี้
พลาสติกเพื่อ
ให้บริการประชาชน
งานรักษา
ความสะอาด
แขวงนครพิงค์

งบประมาณ
2563
(บาท)
700,000

2564
(บาท)
700,000

2565
(บาท)
700,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน

-อุปกรณ์ไฟฟ้าที่
ชารุดเสียหาย
ได้รับการปรับปรุง/
ซ่อมแซมให้อยู่ใน
สภาพที่ดี
-การจัดงาน
ประเพณี รัฐพิธี
และงานประดับ
ไฟฟ้าเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย
ประชาชนและ
หน่วยงานต่างๆ
ที่มาร่วมในงาน
ประเพณีงานรัฐ
พิธี และงานพิธี
ต่างๆ ได้รับความ
สะดวก
ประชาชนและ
หน่วยงานต่างๆ
ที่มาร่วมในงาน
ประเพณีงานรัฐ
พิธี และงานพิธี
ต่างๆ ได้รับความ
สะดวก
ประชาชนและ
หน่วยงานต่างๆ
ที่มาร่วมในงาน
ประเพณีงานรัฐพิธี
และงานพิธีต่างๆ
ได้รับความสะดวก

งานสถานที่และ
ไฟฟ้าสาธารณะ
ฝ่ายสาธารณูปโภค
ส่วนการโยธา
สานักการช่าง

2561
(บาท)
700,000

2562
(บาท)
700,000

มีเก้าอี้พลาสติกแบบมี
พนักพิง จานวน 400 ตัว

-

-

50,000
(200 ตัว)

50,000
(200 ตัว)

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ที่มาร่วมงาน

เพื่อให้บริการประชาชน
และหน่วยงานต่างๆ ที่
มาร่วมในงานประเพณี
งานรัฐพิธี และงานพิธี
ต่างๆ

มีเก้าอี้พลาสติกแบบมี
พนักพิง จานวน 600 ตัว

-

75,000
(300 ตัว)

-

75,000
(300 ตัว)

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ที่มาร่วมงาน

เพื่อให้บริการประชาชน
และหน่วยงานต่างๆ ที่
มาร่วมในงานประเพณี
งานรัฐพิธี และงานพิธี
ต่างๆ

มีเก้าอี้พลาสติกแบบมี
พนักพิง จานวน 200 ตัว

-

-

50,000

-

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ที่มาร่วมงาน

ฝ่ายสาธารณูปโภค
ส่วนการโยธา
สานักการช่าง

งานรักษา
ความสะอาด
แขวงเม็งราย

งานรักษา
ความสะอาด
แขวงนครพิงค์

แบบ ผ.02

-3/655ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
18,500

-

200,000

-

-

-

-

118,000

-

-

-

50,000

-

-

-

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ที่มาร่วมงาน

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ที่มาติดต่อ
ขอรับบริการ
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ที่มาร่วมงาน

ประชาชนที่มา
ติดต่อของรับ
บริการส่วนช่าง
สุขาภิบาลได้รับ
ความสะดวก
ประชาชนและ
หน่วยงานต่างๆ
ที่มาร่วมในงาน
ประเพณีงานรัฐพิธี
และงานพิธีต่างๆ
ได้รับความสะดวก
ประชาชนและ
หน่วยงานต่างๆ
ที่มาร่วมในงาน
ประเพณีงานรัฐพิธี
และงานพิธีต่างๆ
ได้รับความสะดวก
ประชาชนและ
หน่วยงานต่างๆ
ที่มาร่วมในงาน
ประเพณีงานรัฐพิธี
และงานพิธีต่างๆ
ได้รับความสะดวก
ประชาชนและ
หน่วยงานต่างๆ
ที่มาร่วมในงาน
ประเพณีงานรัฐพิธี
และงานพิธีต่างๆ
ได้รับความสะดวก

งานธุรการ
ส่วนช่างสุขาภิบาล

17

จัดซื้อเก้าอี้
ขาเหล็ก

เพื่อใช้อานวยความ
สะดวกให้แก่ประชาชน
ที่มาติดต่อราชการของ
ส่วนช่างสุขาภิบาล

มีเก้าอี้ขาเหล็ก จานวน 10
ตัว

18

จัดซื้อโต๊ะพับหน้า
ขาวและเก้าอี้จัด
เลี้ยงสาหรับใช้ใน
งานประเพณี งาน
รัฐพิธี และงานพิธี
ต่างๆ
จัดซื้อโต๊ะโฟเมก้า
งานรักษา
ความสะอาด
แขวงกาวิละ

เพื่ออานวยความสะดวก
ให้แก่ประชาชนและ
หน่วยงานต่างๆ ที่มาร่วม
ในงานประเพณี งานรัฐพิธี
และงานพิธีต่างๆ

-มีโต๊ะพับหน้าขาวขาโครเมี่ยม
ขนาด 60x150x75 ซม.
จานวน 100 ตัว
-มีเก้าอี้จัดงานเลี้ยง ขนาด
43x55x90 ซม. จานวน
200 ตัว
มีโต๊ะโฟเมก้า ขนาด 0.72 x
1.50 ม. จานวน 20 ตัว

20

จัดซื้อโต๊ะโฟเมก้า
งานรักษา
ความสะอาด
แขวงเม็งราย

เพื่ออานวยความสะดวก
ให้แก่ประชาชนที่มาร่วม
กิจกรรมต่างๆ

มีโต๊ะโฟเมก้า ขนาด 0.72 x
1.50 ม. จานวน 10 ตัว

-

25,000

-

-

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ที่มาร่วมงาน

21

จัดซื้อโต๊ะโฟเมก้า
ของงานช่าง
แขวงศรีวิชัย

เพื่ออานวยความสะดวก
ให้แก่ประชาชนที่มาร่วม
กิจกรรมต่างๆ

มีโต๊ะโฟเมก้า ขนาด 75x
180x75 ซม. จานวน 4 ตัว

-

-

10,000

-

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ที่มาร่วมงาน

19

เพื่ออานวยความสะดวก
ให้แก่ประชาชนที่มาร่วม
กิจกรรมต่างๆ

งานสถานที่และ
ไฟฟ้าสาธารณะ
ฝ่ายสาธารณูปโภค
ส่วนการโยธา
สานักการช่าง
งานรักษา
ความสะอาด
แขวงกาวิละ

งานรักษา
ความสะอาด
แขวงเม็งราย

งานช่าง
แขวงศรีวิชัย

แบบ ผ.02

-3/6562561
(บาท)
-

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)

-

-

เพื่ออานวยความสะดวก มีเก้าอี้แบบหุ้มด้วยหนัง มี
ให้แก่ประชาชนที่มาติดต่อ ล้อเลื่อน พนักพิงทรงต่า และ
ราชการ
ที่พักแขน จานวน 10 ตัว

13,200
(6 ตัว)

-

เพื่ออานวยความสะดวก มีเก้าอี้แบบหุ้มด้วยหนัง มี
ให้แก่ประชาชนที่มาติดต่อ ล้อเลื่อน พนักพิงทรงต่า และ
ราชการ
ที่พักแขน จานวน 3 ตัว

-

เพื่ออานวยความสะดวก มีชุดรับแขกทาด้วยไม้ พร้อม
แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เบาะรองนั่งโต๊ะกลาง 1 ชุด

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

22

จัดซื้อโต๊ะโฟเมก้า
งานรักษา
ความสะอาด
แขวงนครพิงค์

เพื่ออานวยความสะดวก
ให้แก่ประชาชนที่มาร่วม
กิจกรรมต่างๆ

23

จัดซื้อเก้าอี้
สานักงาน
งานรักษา
ความสะอาด
แขวงเม็งราย
จัดซื้อเก้าอี้
สานักงาน
งานช่าง
แขวงศรีวิชัย

25

จัดซื้อชุดรับแขก
ส่วนการโยธา
สานักการช่าง

26

จัดซื้อชุดรับแขก เพื่ออานวยความสะดวก
ของส่วนช่าง
แก่ประชาชนผู้เข้าร่วม
ส่วนช่างสุขาภิบาล กิจกรรมต่างๆ
สานักการช่าง

24

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
มีโต๊ะโฟเมก้า ขนาด 0.72 x
1.50 ม. จานวน 10 ตัว

มีชุดรับแขก จานวน 1 ชุด

2564
(บาท)
25,000

2565
(บาท)
-

8,800
(4 ตัว)

-

-

5,100

-

-

-

25,000

-

-

-

-

-

-

18,000

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ที่มาร่วมงาน

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ประชาชนและ
หน่วยงานต่างๆ
ที่มาร่วมในงาน
ประเพณีงานรัฐพิธี
และงานพิธีต่างๆ
ได้รับความสะดวก
ร้อยละความ ประชาชนที่มา
พึงพอใจของ ติดต่อของรับ
ประชาชน
บริการได้รับ
ที่มาติดต่อ ความสะดวก
ขอรับบริการ
ร้อยละความ ประชาชนที่มา
พึงพอใจของ ติดต่อของรับ
ประชาชน
บริการได้รับ
ที่มาติดต่อ ความสะดวก
ขอรับบริการ
ร้อยละความ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
พึงพอใจของ ได้รับความ
ประชาชนที่ สะดวกสบาย
มาร่วม
กิจกรรม
ร้อยละความ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
พึงพอใจของ ได้รับความ
ประชาชนที่ สะดวกสบาย
มาร่วม
กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานรักษา
ความสะอาด
แขวงนครพิงค์

งานรักษา
ความสะอาด
แขวงเม็งราย
งานช่าง
แขวงศรีวิชัย

ฝ่ายสวนสาธารณะ
ส่วนการโยธา
สานักการช่าง
งานธุรการ
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง

แบบ ผ.02

-3/657ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

27

จัดซื้อโพเดียม
ของส่วนการโยธา
สานักการช่าง

เพื่อใช้ในพิธีเปิดกิจกรรม
ต่างๆ

28

จัดซื้อโพเดียม
ของส่วนช่างส่วน
ช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง
จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา
ส่วนการโยธา
สานักการช่าง

29

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
มีโพเดียม จานวน 2 ชุด

2561
(บาท)
20,000

2562
(บาท)
-

เพื่อใช้ในพิธีเปิดกิจกรรม
ต่างๆ

มีโพเดียม จานวน 2 ชุด

-

เพื่อใช้ในพิธีเปิดกิจกรรม
ต่างๆ

มีโต๊ะหมู่บูชา (หมู่ 9)
จานวน 1 ชุด

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

-

19,500

-

-

20,000

-

-

-

-

30

จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา เพื่อใช้ในพิธีเปิดกิจกรรม
ส่วนช่างสุขาภิบาล ต่างๆ
สานักการช่าง

มีโต๊ะหมู่บูชา จานวน 2 ชุด

-

-

17,000

-

-

31

จัดซื้อเครื่อง
โทรสารของ
ส่วนการโยธา
สานักการช่าง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การรับ-ส่งสาเนาเอกสาร
กับหน่วยงานภายนอก

มีเครื่องโทรสาร แบบใช้
กระดาษธรรมดา ส่งเอกสาร
ได้ครั้งละ 20 แผ่น จานวน
1 เครื่อง

-

-

18,000

-

-

32

จัดซื้อเครื่อง
เพื่ออานวยความสะดวก
โทรสารของ
แก่ประชาชนในการจัดส่ง
ส่วนช่างสุขาภิบาล เอกสารคาร้องต่างๆ
สานักการช่าง

มีเครื่องโทรสาร แบบใช้
กระดาษธรรมดา ส่งเอกสาร
ได้ครั้งละ 20 แผ่น จานวน
1 เครื่อง

-

-

18,000

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนที่มา
ร่วมกิจกรรม
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนที่มา
ร่วมกิจกรรม
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนที่มา
ร่วมกิจกรรม
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนที่มา
ร่วมกิจกรรม
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

พิธีเปิดกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ
เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย
พิธีเปิดกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ
เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย
พิธีเปิดกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ
เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย
พิธีเปิดกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ
เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย
การติดต่อ
ประสานงานกับ
หน่วยงาน
ภายนอก
มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
ร้อยละความ การติดต่อ
พึงพอใจของ ประสานงานกับ
ประชาชน
หน่วยงาน
ต่อการ
ภายนอก
ปฏิบัติงาน มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
ฝ่ายสวนสาธารณะ
ส่วนการโยธา
สานักการช่าง
งานธุรการ
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง
ฝ่ายสวนสาธารณะ
ส่วนการโยธา
สานักการช่าง
งานธุรการ
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง
ฝ่ายวิศวกรรมจราจร
ส่วนการโยธา
สานักการช่าง

งานธุรการ
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง

แบบ ผ.02

-3/658-

37

-

8,000

-

-

-

เพื่ออานวยความสะดวก มีพัดลมอุตสาหกรรม ๓ ขา
แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ตั้งพื้น ขนาด ๒๔ นิ้ว จานวน
4 เครื่อง

-

16,000

-

-

-

เพื่ออานวยความสะดวก มีพัดลมไอน้า จานวน 3
แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เครือ่ งๆ ละ 29,000 บาท
ของส่วนช่างสุขาภิบาล

-

-

87,000

-

-

เพื่อใช้ในการจัดเก็บ
มีตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2
เอกสารแบบฟอร์มสาหรับ บาน จานวน 3 ตู้
บริการประชาชนที่มา
ขอรับบริการ

-

-

16,500

-

-

เพื่ออานวยความสะดวก
ให้แก่ประชาชนที่มาร่วม
กิจกรรมต่างๆ

มีพัดลมอุตสาหกรรม ๓ ขา
ตั้งพื้น ขนาด ๒๔ นิ้ว จานวน
6 เครื่อง

จัดซื้อตู้เหล็ก
เก็บเอกสาร
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง

33

36

เพื่ออานวยความสะดวก มีพัดลมอุตสาหกรรม ๓ ขา
แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ตั้งพื้น ขนาด ๒๔ นิ้ว จานวน
2 เครื่อง

จัดซื้อพัดลม
อุตสาหกรรม
๓ ขา
งานรักษา
ความสะอาด
แขวงศรีวิชัย
จัดซื้อพัดลม
อุตสาหกรรม
๓ ขา
งานช่าง
แขวงศรีวิชัย
จัดซื้อพัดลม
อุตสาหกรรม
๓ ขา
งานรักษา
ความสะอาด
แขวงเม็งราย
จัดซื้อพัดลม
ไอน้า

โครงการ

35

2562
(บาท)
24,000

วัตถุประสงค์

ที่

34

2561
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
พึงพอใจของ ได้รับความ
ประชาชนที่ สะดวกสบาย
มาร่วม
กิจกรรม

งานรักษา
ความสะอาด
แขวงศรีวิชัย

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนที่
มาร่วม
กิจกรรม
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนที่
มาร่วม
กิจกรรม

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ได้รับความ
สะดวกสบาย

งานช่าง
แขวงศรีวิชัย

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ได้รับความ
สะดวกสบาย

งานรักษา
ความสะอาด
แขวงเม็งราย

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนที่
มาร่วม
กิจกรรม
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม งานธุรการ
ได้รับความสะดวก ส่วนช่างสุขาภิบาล
สบาย
สานักการช่าง
-เกิดความ
งานธุรการ
คล่องตัวในการ
ส่วนช่างสุขาภิบาล
จัดหาเอกสารใน สานักการช่าง
การให้บริการ
ประชาชน
-ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน

แบบ ผ.02

-3/6592561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
7,000

มีเครื่องถ่ายเอกสารระบบ
ดิจิตอล(ขาว-ดา และสี)
ความเร็ว 20 แผ่น/นาที
จานวน 1 เครื่อง

-

-

120,000

-

-

มีเครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกส่วน แบบติดผนัง
ขนาด 18,000 บีทียู
จานวน 2 เครื่อง

-

๔๒,๐๐๐

-

-

-

เพื่อให้บริการและอานวย
ความสะดวกให้กับ
ประชาชนผู้มาติดต่อ
ราชการ

มีเครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกส่วน แบบติดผนัง
ขนาด 18,000 บีทียู
จานวน 2 เครื่อง

-

-

๔๒,๐๐๐

-

-

เพื่อให้บริการและอานวย
ความสะดวกให้กับ
ประชาชนผู้มาติดต่อ
ราชการ

มีเครื่องปรับอากาศแบบ
แยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือ
ชนิดแขวน ขนาด 36,000
บีทียู จานวน 1เครื่อง

-

47,000

-

-

-

ที่

โครงการ

38

จัดซื้อตู้เก็บ
เอกสาร
งานช่าง
แขวงเม็งราย

เพื่อให้การจัดเก็บเอกสาร
เอกสารแบบฟอร์มสาหรับ
บริการประชาชนที่มา
ขอรับบริการ

มีตู้เก็บเอกสาร แบบบาน
เลื่อนทึบ ขนาดไม่น้อยกว่า
880x406x874 มม.
จานวน 2 ตู้

39

จัดซื้อเครื่อง
ถ่ายเอกสาร
ของงานช่าง
แขวงเม็งราย

40

จัดซื้อเครื่อง
ปรับอากาศ
งานรักษา
ความสะอาด
แขวงศรีวิชัย
จัดซื้อเครื่อง
ปรับอากาศ
งานช่าง
แขวงศรีวิชัย

เพื่ออานวยความสะดวก
ให้แก่ประชาชนในการ
ถ่ายเอกสารประกอบการ
ยื่นคาร้องต่างๆ ภายใน
สานักงานช่าง
แขวงเม็งราย
เพื่อให้บริการและอานวย
ความสะดวกให้กับ
ประชาชนผู้มาติดต่อ
ราชการ

41

42

จัดซื้อเครื่อง
ปรับอากาศ
งานรักษา
ความสะอาด
แขวงเม็งราย

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

-เกิดความ
คล่องตัวในการ
จัดหาเอกสารใน
การให้บริการ
ประชาชน
-ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน
ร้อยละความ ประชาชนที่มา
พึงพอใจของ ติดต่อขอรับ
ประชาชน
บริการได้รับ
ที่มาติดต่อ ความสะดวก
ขอรับบริการ
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ที่มาติดต่อ
ขอรับบริการ
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ที่มาติดต่อ
ขอรับบริการ
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ที่มาติดต่อ
ขอรับบริการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานช่าง
แขวงเม็งราย

งานช่าง
แขวงเม็งราย

ประชาชนที่มา
งานรักษา
ติดต่อราชการ
ความสะอาด
ได้รับความสะดวก แขวงศรีวิชัย
สบาย
ประชาชนที่มา
งานช่าง
ติดต่อราชการ
แขวงศรีวิชัย
ได้รับความสะดวก
สบาย
ประชาชนที่มา
งานรักษา
ติดต่อราชการ
ความสะอาด
ได้รับความสะดวก แขวงเม็งราย
สบาย

แบบ ผ.02

-3/6602561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
40,200

-

6,000

-

-

-

เพื่ออานวยความสะดวก มีเต็นท์อเนกประสงค์ ขนาด
แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 4x6 เมตร จานวน 10 หลัง

190,000

-

-

-

-

เพื่ออานวยความสะดวก มีเต็นท์อเนกประสงค์ ขนาด
แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 4x6 เมตร จานวน 10 หลัง

190,000

-

-

-

เพื่ออานวยความสะดวก มีเต็นท์อเนกประสงค์ ขนาด
แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 4x6 เมตร จานวน 10 หลัง

-

95,000
(5 หลัง)

-

-

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

จัดซื้อเครื่อง
ปรับอากาศ
งานช่าง
แขวงเม็งราย

เพื่อให้บริการและอานวย
ความสะดวกให้กับ
ประชาชนผู้มาติดต่อ
ราชการ

มีเครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือ
แบบแขวน ขนาด 30,000
บีทียู จานวน 1 เครื่อง

44

จัดซื้อตู้กดน้าร้อน
น้าเย็น

เพื่ออานวยความสะดวก มีตู้กดน้าร้อน น้าเย็น
ให้แก่ประชาชนที่มาติดต่อ จานวน 1 ตู้
ราชการ

45

จัดซื้อเต็นท์
อเนกประสงค์
ขนาด 4x6 เมตร
งานรักษา
ความสะอาด
แขวงกาวิละ
จัดซื้อเต็นท์
อเนกประสงค์
ขนาด 4x6 เมตร
งานรักษา
ความสะอาด
แขวงศรีวิชัย
จัดซื้อเต็นท์
อเนกประสงค์
ขนาด 4x6 เมตร
งานรักษา
ความสะอาด
แขวงเม็งราย

ที่

โครงการ

43

46

47

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ที่มาติดต่อ
ขอรับบริการ
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ที่มาติดต่อ
ขอรับบริการ
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนที่
มาร่วม
กิจกรรม

ประชาชนที่มา
งานช่าง
ติดต่อราชการ
แขวงเม็งราย
ได้รับความสะดวก
สบาย

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนที่
มาร่วม
กิจกรรม

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การมาร่วม
กิจกรรม

งานรักษา
ความสะอาด
แขวงศรีวิชัย

95,000
(5 หลัง)

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนที่
มาร่วม
กิจกรรม

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การมาร่วม
กิจกรรม

งานรักษา
ความสะอาด
แขวงเม็งราย

ประชาชนที่มา
ติดต่อราชการ
ได้รับความสะดวก
สบาย
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การมาร่วม
กิจกรรม

งานสถานที่และ
ไฟฟ้าสาธารณะ
ฝ่ายสาธารณูปโภค
ส่วนการโยธา
สานักการช่าง
งานรักษา
ความสะอาด
แขวงกาวิละ

แบบ ผ.02

-3/6612561
(บาท)
-

2562
(บาท)
190,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

เพื่ออานวยความสะดวก มีเต็นท์อเนกประสงค์ ขนาด
แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 3x3 เมตร จานวน 10 หลัง

-

-

-

75,000

-

จัดซื้อเต็นท์
อเนกประสงค์
ขนาด 2.5x2.5
เมตร

เพื่ออานวยความสะดวก มีเต็นท์อเนกประสงค์ ขนาด
แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 2.5x2.5 เมตร จานวน 10
หลัง

-

-

-

45,000

-

51

จัดซื้อตู้ล็อคเกอร์
แบบ 6 ประตู

เพื่อใช้ในการเก็บรักษา
มีตู้ล็อคเกอร์แบบ 6 ประตู
เอกสารและอุปกรณ์ต่างๆ จานวน 1 ตู้
ในการให้บริการประชาชน

-

7,200

-

-

52

จัดซื้อเครื่องเสียง
ห้องประชุมสวน
สุขภาพบ้านเด่น

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การจัดประชุม/การจัด
กิจกรรมต่างๆ

85,000

-

-

-

ที่

โครงการ

48

จัดซื้อเต็นท์
อเนกประสงค์
ขนาด 4x6 เมตร
งานรักษา
ความสะอาด
แขวงนครพิงค์
จัดซื้อเต็นท์
อเนกประสงค์
ขนาด 3x3 เมตร

เพื่ออานวยความสะดวก มีเต็นท์อเนกประสงค์ ขนาด
แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 4x6 เมตร จานวน 10 หลัง

50

49

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

มีเครื่องเสียงห้องประชุมสวน
สุขภาพบ้านเด่น จานวน 1
ชุด

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนที่
มาร่วม
กิจกรรม

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การมาร่วม
กิจกรรม

งานรักษา
ความสะอาด
แขวงนครพิงค์

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนที่
มาร่วม
กิจกรรม
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนที่
มาร่วม
กิจกรรม
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การมาร่วม
กิจกรรม

งานรักษา
ความสะอาด
แขวงเม็งราย

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การมาร่วม
กิจกรรม

งานรักษา
ความสะอาด
แขวงเม็งราย

-เกิดความ
คล่องตัวในการ
จัดหาเอกสารใน
การให้บริการ
ประชาชน
-ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน
ร้อยละความ -การจัดกิจกรรม
พึงพอใจของ เป็นไปด้วยความ
ประชาชนที่ เรียบร้อย
มาร่วม
-ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
กิจกรรมเกิดความ
ประทับใจ

งานช่าง
แขวงศรีวิชัย

ฝ่ายสวนสาธารณะ
ส่วนการโยธา
สานักการช่าง

แบบ ผ.02

-3/6622561
(บาท)
500,000

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

มีกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบ
ดิจิตอล จานวน 1 เครื่อง

13,600

-

-

-

-

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การนาเสนอผลการปฏิบัติ
ในการจัดประชุมและจัด
กิจกรรมต่างๆ

มีเครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์
จานวน 1 เครื่อง

58,000

-

-

-

-

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การจัดสร้างเวทีและการ
จัดสถานที่ในงานประเพณี
งานรัฐพิธี และงานพิธี
ต่างๆ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การจัดสร้างเวทีและการ
จัดสถานที่ในงานประเพณี
งานรัฐพิธี และงานพิธี
ต่างๆ

มีเลื่อยยนต์ เครื่องยนต์ขนาด
0.8 แรงม้า จานวน 1 ตัว

-

12,000

-

-

-

ร้อยละความ ประชาชนมีความ
พึงพอใจของ พึงพอใจต่อการ
ประชาชนต่อ ปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงาน

มีเครื่องปั๊มลม ขนาดลูกสูบ
2 แรงม้า ถังเก็บลมไม่น้อย
กว่า 145 ลิตร จานวน 1
เครื่อง

-

-

38,000

-

-

ร้อยละความ ประชาชนมีความ
พึงพอใจของ พึงพอใจต่อการ
ประชาชนต่อ ปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงาน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

53

จัดซื้อชุดเครื่อง
เสียงพร้อม
อุปกรณ์ประกอบ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน มีชุดเครื่องเสียงพร้อม
การจัดงานพิธีการงาน
อุปกรณ์ประกอบ
ประเพณี และงานเทศกาล จานวน 1 ชุด
ต่างๆ

54

จัดซื้อกล้อง
ถ่ายภาพ
ระบบดิจิตอล

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบันทึกภาพนิ่งการจัด
กิจกรรมต่างๆ

55

จัดซื้อเครื่อง
มัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์

56

จัดซื้อเลื่อยยนต์

57

จัดซื้อเครื่อง
ปั๊มลม

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนที่
มาร่วม
กิจกรรม

-การจัดกิจกรรม
เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย
-ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมเกิดความ
ประทับใจ
ร้อยละความ ประชาชนมีความ
พึงพอใจของ พึงพอใจต่อการ
ประชาชนต่อ ปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงาน
ร้อยละความ ประชาชนมีความ
พึงพอใจของ พึงพอใจต่อการ
ประชาชนต่อ ปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
ฝ่ายสาธารณูปโภค
ส่วนการโยธา
สานักการช่าง

งานช่าง
แขวงศรีวิชัย
งานควบคุมและ
ตรวจสอบการ
บาบัดน้าเสีย
ฝ่ายจัดการ
คุณภาพน้า
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง
งานสถานที่และ
ไฟฟ้าสาธารณะ
ฝ่ายสาธารณูปโภค
ส่วนการโยธา
สานักการช่าง
งานสถานที่และ
ไฟฟ้าสาธารณะ
ฝ่ายสาธารณูปโภค
ส่วนการโยธา
สานักการช่าง

แบบ ผ.02

-3/663ที่

โครงการ

58

จัดซื้อรถยนต์
บรรทุกเทท้าย
ติดตั้งเครน
ไฮดรอลิคยกของ
ชนิด 6 ล้อ
จัดซื้อรถบรรทุก
(ดีเซล) ขนาด 6
ตัน 6 ล้อ แบบ
กระบะเทท้าย

59

60

61

62

วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การขนย้ายอุปกรณ์ที่ใช้
สาหรับจัดสถานที่ในงาน
ประเพณี งานรัฐพิธี และ
งานพิธีต่างๆ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานด้านการ
ดูแลรักษาสวน สาธารณะ
ภายในเขตเทศบาลนคร
เชียงใหม่
จัดซื้อรถบรรทุก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
(ดีเซล) ขนาด 1 การดูแลรักษาสวน
ตัน แบบธรรมดา สาธารณะภายในเขต
ฝ่ายสวนสาธารณะ เทศบาลนครเชียงใหม่
ส่วนการโยธา
สานักการช่าง
จัดซื้อรถบรรทุก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
(ดีเซล) ขนาด 1 การดูแลรักษา
ตัน แบบดับเบิ้ล สวนสาธารณะภายในเขต
แค็บ
เทศบาลนครเชียงใหม่
ฝ่ายสวนสาธารณะ รวมถึงการประสานงาน
ส่วนการโยธา
กับประชาชนและ
สานักการช่าง
หน่วยงานภายนอก
จัดซื้อรถบรรทุก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน การให้บริการประชาชน
แบบดับเบิ้ลแค็บ ตามโครงการจิตอาสา
งานธุรการ
พัฒนาคู คลอง
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
-

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
2,600,000
-

มีรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้ง
เครนไฮดรอลิคยกของ
ชนิด 6 ล้อ จานวน 1 คัน
สาหรับใช้ในการขนย้าย
อุปกรณ์ต่างๆ
มีรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 1,980,000
ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอก
สูบไม่ต่ากว่า 6,000 ซีซี
แบบกระบะเทท้าย จานวน
1 คัน
มีรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1
575,000
ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่
ต่ากว่า 2,400 ซีซี แบบ
ธรรมดา จานวน 1 คัน

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

-

-

-

ร้อยละความ ประชาชนมีความ
พึงพอใจของ พึงพอใจต่อการ
ประชาชนต่อ ปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงาน

-

-

-

ร้อยละความ ประชาชนมีความ
พึงพอใจของ พึงพอใจต่อการ
ประชาชนต่อ ปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงาน

ร้อยละความ ประชาชนมีความ
พึงพอใจของ พึงพอใจต่อการ
ประชาชนต่อ ปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานสถานที่และ
ไฟฟ้าสาธารณะ
ฝ่ายสาธารณูปโภค
ส่วนการโยธา
สานักการช่าง
งานเรือนเพาะชา
และขยายพันธุ์
ฝ่ายสวนสาธารณะ
ส่วนการโยธา
สานักการช่าง
ฝ่ายสวนสาธารณะ
ส่วนการโยธา
สานักการช่าง

มีรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด
1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบ
ดับเบิ้ลแค็บ จานวน 1 คัน

-

868,000

-

-

-

ร้อยละความ ประชาชนมีความ
พึงพอใจของ พึงพอใจต่อการ
ประชาชน
ปฏิบัติงาน
ต่อการ
ปฏิบัติงาน

ฝ่ายสวนสาธารณะ
ส่วนการโยธา
สานักการช่าง

มีรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด
1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบ
ดับเบิ้ลแค็บ จานวน 1 คัน

-

-

868,000

-

-

ร้อยละความ ประชาชนมีความ
พึงพอใจของ พึงพอใจต่อการ
ประชาชนต่อ ปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงาน

งานธุรการ
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง

แบบ ผ.02

-3/664ที่

โครงการ
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จัดซื้อรถบรรทุก
(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
แบบดับเบิ้ลแค็บ
กลุ่มงานจัดการ
คุณภาพอากาศ
และเสียง
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง
จัดซื้อรถบรรทุก
(ดีเซล) ขนาด1 ตัน
แบบดับเบิ้ลแค็บ
ของงานกาจัดมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การออกตรวจ สอบเหตุ
ราคาญด้านมลพิษทาง
อากาศและเสียงรวมถึง
การประสาน งานกับ
หน่วยงานภายนอก

มีรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1
ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบ
ดับเบิ้ลแคบ จานวน 1 คัน

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานด้านการ
กาจัดมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล

จัดซื้อรถบรรทุก
(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
แบบดับเบิ้ลแค็บ
งานวิเคราะห์
คุณภาพน้า
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การออกเก็บตัวอย่างน้า
และตรวจสอบคุณภาพน้า
ในบริเวณแหล่งน้าต่างๆ
เพื่อนาไปตรวจวิเคราะห์
คุณภาพน้ารวมถึงการ
ประสาน งานกับ
หน่วยงานภายนอก

-มีรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1
ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่
ต่ากว่า 2,400 ซีซี
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบ
ดับเบิ้ลแค็บ จานวน 1 คัน
-มีรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1
ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่
ต่ากว่า 2,400 ซีซี
ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบ
ดับเบิ้ลแค็บ จานวน 1 คัน
มีรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1
ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบ
ดับเบิ้ลแคบ จานวน 1 คัน

64

65

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
814,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

814,000
(1 คัน)

-

-

-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

-

868,000
(1 คัน)

-

-

1,025,000

-

-

-

868,000

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ ประชาชนมีความ
พึงพอใจของ พึงพอใจต่อการ
ประชาชนต่อ ปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงาน

กลุ่มงานจัดการ
คุณภาพอากาศ
และเสียง
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง

ร้อยละความ ประชาชนมีความ
พึงพอใจของ พึงพอใจต่อการ
ประชาชนต่อ ปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงาน

งานกาจัดมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล
ฝ่ายจัดการ
สภาพแวดล้อม
ด้านวัสดุใช้แล้ว
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง

ร้อยละความ ประชาชนมีความ
พึงพอใจของ พึงพอใจต่อการ
ประชาชนต่อ ปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงาน

งานวิเคราะห์
คุณภาพน้า
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง

แบบ ผ.02

-3/665ที่

โครงการ
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จัดซื้อรถบรรทุก
(ดีเซล) ขนาด 1
ตัน แบบธรรมดา
งานช่าง
แขวงเม็งราย

วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การออกตรวจการ
ปฏิบัติงานซ่อมแซม
สาธารณูปโภคต่างๆ ที่
ชารุดและที่ประชาชน
ร้องเรียน
67 จัดซื้อรถ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
จักรยานยนต์
การออกสารวจการ
ฝ่ายวิศวกรรมจราจร ซ่อมแซมระบบสัญญาณ
ส่วนการโยธา
ไฟจราจรและซ่อมแซม
สานักการช่าง
เครื่องหมายจราจรบนพื้น
ทาง
68 จัดซื้อรถ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
จักรยานยนต์
การออกตรวจการ
งานช่าง
ปฏิบัติงานซ่อมแซม
แขวงเม็งราย
สาธารณูปโภคต่างๆ ที่
ชารุดและที่ประชาชน
ร้องเรียน
69 จัดซื้อรถ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
จักรยานยนต์
การออกตรวจการ
งานรักษา
ปฏิบัติงานด้านการรักษา
ความสะอาด
ความสะอาดในพื้นทีใ่ น
แขวงเม็งราย
แขวงเม็งราย
70 จัดซื้อรถ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
จักรยานยนต์
การออกตรวจการ
งานช่าง
ปฏิบัติงานซ่อมแซม
แขวงศรีวิชัย
สาธารณูปโภคต่างๆ ที่
ชารุดและที่ประชาชน
ร้องเรียน

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
575,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

มีรถจักรยานยนต์ ขนาด
110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา
จานวน 1 คัน

-

-

40,800

-

-มีรถจักรยานยนต์ ขนาด
110 ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ
จานวน 1 คัน
-มีรถจักรยานยนต์ ขนาด
110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา
จานวน 1 คัน
มีรถจักรยานยนต์ ขนาด
110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา
จานวน 2 คัน

44,000

-

-

-

40,800

38,000
(1 คัน)

มีรถจักรยานยนต์ ขนาด
120 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา
จานวน 1 คัน

-

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
มีรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด
1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบ
ธรรมดา จานวน 1 คัน

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ ประชาชนมีความ
พึงพอใจของ พึงพอใจต่อการ
ประชาชนต่อ ปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงาน

งานช่าง
แขวงเม็งราย

-

ร้อยละความ ประชาชนมีความ
พึงพอใจของ พึงพอใจต่อการ
ประชาชนต่อ ปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงาน

ฝ่ายวิศวกรรมจราจร
ส่วนการโยธา
สานักการช่าง

-

-

งานช่าง
แขวงเม็งราย

-

-

-

ร้อยละความ ประชาชนมีความ
พึงพอใจของ พึงพอใจต่อการ
ประชาชนต่อ ปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงาน

40,800
(1 คัน)

-

-

-

ร้อยละความ ประชาชนมีความ
พึงพอใจของ พึงพอใจต่อการ
ประชาชนต่อ ปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงาน

งานรักษาความ
สะอาด
แขวงเม็งราย

-

-

56,000

-

ร้อยละความ ประชาชนมีความ
พึงพอใจของ พึงพอใจต่อการ
ประชาชนต่อ ปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงาน

งานช่าง
แขวงศรีวิชัย

แบบ ผ.02

-3/666ที่

โครงการ

71

จัดซื้อรถ
จักรยานยนต์
ความสะอาด
แขวงศรีวิชัย
จัดซื้อรถ
จักรยานยนต์
งานช่าง
แขวงนครพิงค์

72

73

74

75

วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การออกตรวจการปฏิบัติงาน
ด้านการรักษาความสะอาด
ใน
พื้นทีใ่ นแขวงศรีวิชัย
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การออกตรวจการปฏิบัติงาน
ซ่อมแซมสาธารณูปโภค
ต่างๆ ที่ชารุดและที่
ประชาชนร้องเรียน
จัดซื้อเครื่อง
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
คอมพิวเตอร์
การจัดทารายงานผลการ
งานวิเคราะห์
ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้า
คุณภาพน้า
และจัดส่งให้ประชาชน
ส่วนช่างสุขาภิบาล โรงเรียน โรงพยาบาล
สานักการช่าง
เจ้าของอาคาร และสถาน
ประกอบการรับทราบ
จัดซื้อเครื่อง
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
คอมพิวเตอร์
ให้บริการประชาชน
งานธุรการ
ส่วนการโยธา
สานักการช่าง
จัดซื้อเครื่อง
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
คอมพิวเตอร์
ให้บริการประชาชนที่
งานบารุงรักษา
สะดวกและรวดเร็ว
ทางและสะพาน
ส่วนการโยธา
สานักการช่าง

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
51,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

มีรถจักรยานยนต์ ขนาด
110 ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ
จานวน 1 คัน

48,500

-

-

-

-

มีเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 1
จานวน 2 ชุด

-

22,000
(1 ชุด)

22,000
(1 ชุด)

-

-

ร้อยละความ ประชาชนมีความ
พึงพอใจของ พึงพอใจต่อการ
ประชาชนต่อ ปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงาน

งานวิเคราะห์
คุณภาพน้า
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง

มีเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 2
จานวน 2 ชุด

-

-

60,000

-

-

ร้อยละความ ประชาชนมีความ
พึงพอใจของ พึงพอใจต่อการ
ประชาชนต่อ ปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงาน

งานธุรการ
ส่วนการโยธา
สานักการช่าง

มีเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 2
จานวน 1 ชุด

-

-

30,000

-

-

ร้อยละความ ประชาชนมีความ
พึงพอใจของ พึงพอใจต่อการ
ประชาชนต่อ ปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงาน

งานบารุงรักษา
ทางและสะพาน
ส่วนการโยธา
สานักการช่าง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
มีรถจักรยานยนต์ ขนาด
120 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา
จานวน 1 คัน

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน

ประชาชนมีความ
พึงพอใจต่อการ
ปฏิบัติงาน

งานรักษา
ความสะอาด
แขวงศรีวิชัย

ประชาชนมีความ
พึงพอใจต่อการ
ปฏิบัติงาน

งานช่าง
แขวงนครพิงค์

แบบ ผ.02

-3/667วัตถุประสงค์

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
30,000
(1 ชุด)

งบประมาณ
2563
(บาท)
30,000
(1 ชุด)

มีเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 2
จานวน 5 ชุด

-

150,000

-

-

-

ร้อยละความ ประชาชนมีความ
พึงพอใจของ พึงพอใจต่อการ
ประชาชนต่อ ปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงาน

มีเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 2
จานวน 1 ชุด

-

30,000

-

-

-

ร้อยละความ ประชาชนมีความ
พึงพอใจของ พึงพอใจต่อการ
ประชาชนต่อ ปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงาน

งานช่าง
แขวงนครพิงค์

มีเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 2
จานวน 1 ชุด

-

30,000

-

-

-

ร้อยละความ ประชาชนมีความ
พึงพอใจของ พึงพอใจต่อการ
ประชาชนต่อ ปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงาน

งานรักษา
ความสะอาด
แขวงนครพิงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

76

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์
งานกาจัดมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ มีเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับ
ให้บริการประชาชนในการ งานประมวลผล แบบที่ 2
จัดทารายงานข้อมูล
จานวน 2 ชุด
ปริมาณขยะมูลฝอย
รวมทั้งการออกใบอนุญาต
ต่างๆ ให้กับประชาชน

77

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์
งานควบคุมและ
ตรวจสอบการ
บาบัดน้าเสีย
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง

78

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์
งานช่าง
แขวงนครพิงค์

79

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์
งานรักษา
ความสะอาด
แขวงนครพิงค์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ในการจัดเก็บข้อมูลผู้
ขออนุญาตต่อท่อเชื่อมน้า
เสียน้าทิ้ง และการจัดเก็บ
ข้อมูลผู้ขออนุญาตเจาะ
น้าบาดาล รวมถึงการ
จัดทารายงานเกี่ยวกับ
การกาจัดน้าเสีย
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บข้อมูล การ
ประมวลผลข้อมูล และ
การจัดทารายงานรวมถึง
การออกใบอนุญาตต่างๆ
ให้กับประชาชน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บข้อมูล การ
ประมวลผลข้อมูล และ
การจัดทารายงานรวมถึง
การออกใบอนุญาตต่างๆ
ให้กับประชาชน

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละความ ประชาชนมีความ
พึงพอใจของ พึงพอใจต่อการ
ประชาชนต่อ ปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานกาจัดมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล
ฝ่ายจัดการ
สภาพแวดล้อม
ด้านวัสดุใช้แล้ว
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง
งานควบคุมและ
ตรวจสอบการ
บาบัดน้าเสีย
ฝ่ายจัดการ
คุณภาพน้า
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง

แบบ ผ.02

-3/668ที่

โครงการ

80

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์
งานช่าง
แขวงเม็งราย

81

82

83

วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใช้
ในการจัดเก็บข้อมูล การ
ประมวลผลข้อมูล และ
การจัดทารายงานรวมถึง
การออกใบอนุญาตต่างๆ
ให้กับประชาชน
จัดซื้อเครื่อง
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
คอมพิวเตอร์
การจัดเก็บข้อมูล การ
งานรักษา
ประมวลผลข้อมูล และ
ความสะอาด
การจัดทารายงานรวมถึง
แขวงเม็งราย
การออกใบอนุญาตต่างๆ
ให้กับประชาชน
จัดซื้อเครื่อง
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก การจัดเก็บข้อมูล การ
งานควบคุมและ ประมวลผลข้อมูล รวมถึง
ตรวจสอบการ
การนาเสนอข้อมูลให้แก่
บาบัดน้าเสีย
ประชาชน
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
Multifunction
การการจัดพิมพ์ใบอนุญาต
เลเซอร์หรือLED ต่างๆ ให้แก่ประชาชน
ขาวดา
งานรักษา
ความสะอาด
แขวงเม็งราย

2561
(บาท)
29,000
(1 ชุด)

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
30,000
(1 ชุด)

มีเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 2
จานวน 1 ชุด

-

-

30,000

-

มีเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
สาหรับงานประมวลผล
จานวน 2 เครื่อง

-

44,000

-

มีเครื่องพิมพ์ Multifunction
เลเซอร์หรือ LED ขาวดา
จานวน 1 เครื่อง

9,600

-

-

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
มีเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 2
จานวน 2 ชุด

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ ประชาชนมีความ
พึงพอใจของ พึงพอใจต่อการ
ประชาชนต่อ ปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงาน

งานช่าง
แขวงเม็งราย

-

ร้อยละความ ประชาชนมีความ
พึงพอใจของ พึงพอใจต่อการ
ประชาชนต่อ ปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงาน

งานรักษา
ความสะอาด
แขวงเม็งราย

-

-

ร้อยละความ ประชาชนมีความ
พึงพอใจของ พึงพอใจต่อการ
ประชาชนต่อ ปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงาน

-

-

ร้อยละความ ประชาชนมีความ
พึงพอใจของ พึงพอใจต่อการ
ประชาชนต่อ ปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงาน

งานควบคุมและ
ตรวจสอบการ
บาบัดน้าเสีย
ฝ่ายจัดการ
คุณภาพน้า
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง
งานรักษา
ความสะอาด
แขวงเม็งราย

แบบ ผ.02

-3/669ที่
84

โครงการ

จัดซื้อเครื่องพิมพ์
Multifunction
แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (Ink
Tank Printer)
งานกาจัดมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง
85 จัดซื้อเครื่องพิมพ์
Multifunction
แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (Ink
Tank Printer)
งานวิเคราะห์
คุณภาพน้า
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง
86 จัดซื้อเครื่องพิมพ์
แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (Ink
Tank Printer)
งานรักษา
ความสะอาด
แขวงนครพิงค์

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
8,000
(1 เครื่อง)

งบประมาณ
2563
(บาท)
8,000
(1 เครื่อง)

มีเครื่องพิมพ์ Multifunction
แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank
Printer) จานวน 2 เครื่อง

-

8,000
(1 เครื่อง)

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน มีเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
การการจัดพิมพ์ใบอนุญาต พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink
ต่างๆ ให้แก่ประชาชน
Tank Printer) จานวน 1
เครื่อง

-

4,300

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน มีเครื่องพิมพ์ Multifunction
การการจัดพิมพ์ใบอนุญาต แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
ต่างๆ ให้แก่ประชาชน
หมึกพิมพ์ (Ink Tank
Printer) จานวน 2 เครื่อง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การจัดพิมพ์รายงานผล
การตรวจวิเคราะห์
คุณภาพน้าและจัดส่งให้
ประชาชน โรงเรียน
โรงพยาบาล เจ้าของ
อาคาร และสถาน
ประกอบการรับทราบ

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

8,000
(1 เครื่อง)

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ ประชาชนมีความ
พึงพอใจของ พึงพอใจต่อการ
ประชาชนต่อ ปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงาน

งานกาจัดมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล
ฝ่ายจัดการ
สภาพแวดล้อม
ด้านวัสดุใช้แล้ว
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง

-

ร้อยละความ ประชาชนมีความ
พึงพอใจของ พึงพอใจต่อการ
ประชาชนต่อ ปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงาน

งานวิเคราะห์
คุณภาพน้า
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง

-

ร้อยละความ ประชาชนมีความ
พึงพอใจของ พึงพอใจต่อการ
ประชาชนต่อ ปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงาน

งานรักษา
ความสะอาด
แขวงนครพิงค์

แบบ ผ.02

-3/670ที่

โครงการ

87

จัดซื้อเครื่องพิมพ์
Multi Plotter
A1 ชนิดฉีดหมึก
(Inkjet) งาน
ควบคุมและ
ตรวจสอบการ
บาบัดน้าเสีย
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง
จัดซื้อเครื่องพิมพ์
Multifunction
เลเซอร์ หรือ LED
ขาวดา
งานควบคุมและ
ตรวจสอบการ
บาบัดน้าเสีย
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง
จัดซื้อเครื่องพิมพ์
แบบฉีดหมึก
(inkjet Printer)
สาหรับกระดาษA3
งานช่าง
แขวงนครพิงค์
จัดซื้อเครื่องพิมพ์
เลเซอร์ สาหรับ
กระดาษ A3
งานช่าง
แขวงเม็งราย

88

89

90

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
60,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน มีเครื่องพิมพ์ Multifunction
การออกใบอนุญาตขอต่อ เลเซอร์ หรือ LED ขาวดา
ท่อเชื่อมน้าเสียน้าทิ้งและ จานวน 3 เครื่อง
ใบอนุญาต เจาะน้าบาดาล
-เพื่อใช้ในการพิมพ์
รายงานเกี่ยวกับการกาจัด
น้าเสียให้แก่ประชาชน

-

27,000

-

-

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การพิมพ์แบบแปลนใน
การออกแบบก่อสร้างเพื่อ
แก้ไขปัญหาให้กับ
ประชาชน

มีเครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึก
(inkjet Printer) สาหรับ
กระดาษ A3 จานวน 1
เครื่อง

-

6,300

-

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การพิมพ์แบบแปลนใน
การออกแบบก่อสร้างเพื่อ
แก้ไขปัญหาให้กับ
ประชาชน

มีเครื่องพิมพ์เลเซอร์ สาหรับ
กระดาษ A3 จานวน 1
เครื่อง

-

-

54,000

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน มีเครื่องพิมพ์ Multi Plotter
การพิมพ์แบบแปลนใน
A1 ชนิดฉีดหมึก (Inkjet)
การออกแบบก่อสร้าง
จานวน 1 เครื่อง
ระบบระบายน้าและระบบ
รวบรวมน้าเสียเพื่อแก้ไข
ปัญหาให้กับประชาชน

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ ประชาชนมีความ
พึงพอใจของ พึงพอใจต่อการ
ประชาชนต่อ ปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงาน

งานควบคุมและ
ตรวจสอบการ
บาบัดน้าเสีย
ฝ่ายจัดการ
คุณภาพน้า
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง

-

ร้อยละความ ประชาชนมีความ
พึงพอใจของ พึงพอใจต่อการ
ประชาชนต่อ ปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงาน

งานควบคุมและ
ตรวจสอบการ
บาบัดน้าเสีย
ฝ่ายจัดการ
คุณภาพน้า
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง

-

-

ร้อยละความ ประชาชนมีความ
พึงพอใจของ พึงพอใจต่อการ
ประชาชนต่อ ปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงาน

งานช่าง
แขวงนครพิงค์

-

-

ร้อยละความ ประชาชนมีความ
พึงพอใจของ พึงพอใจต่อการ
ประชาชนต่อ ปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงาน

งานช่าง
แขวงเม็งราย

แบบ ผ.02

-3/671ที่
91

โครงการ

จัดซื้อเครื่อง
สารองไฟฟ้า
ขนาด 1 KVA
งานรักษา
ความสะอาด
แขวงเม็งราย
92 จัดซื้อเครื่อง
สารองไฟฟ้า
ขนาด 1 KVA
งานช่าง
แขวงนครพิงค์
93 จัดซื้อเครื่อง
สารองไฟฟ้า
ขนาด 800 VA
งานรักษา
ความสะอาด
แขวงนครพิงค์
94 จัดซื้อเครื่อง
สารองไฟฟ้า
ขนาด 800 VA
งานช่าง
แขวงเม็งราย
รวม
94 โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
5,900

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บริการประชาชน

มีเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด
1 KVA จานวน 1 เครื่อง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บริการประชาชน

มีเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด
1 KVA จานวน 1 เครื่อง

-

5,800

-

-

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บริการประชาชน

มีเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด
1 KVA จานวน 1 เครื่อง

-

2,500

-

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บริการประชาชน

มีเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด
800 VA จานวน 2 เครื่อง
เครื่องละ 2,500 บาท

-

-

5,000

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ ประชาชนมีความ
พึงพอใจของ พึงพอใจต่อการ
ประชาชนต่อ ปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงาน

งานรักษา
ความสะอาด
แขวงเม็งราย

-

ร้อยละความ ประชาชนมีความ
พึงพอใจของ พึงพอใจต่อการ
ประชาชนต่อ ปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงาน

งานช่าง
แขวงนครพิงค์

-

-

ร้อยละความ ประชาชนมีความ
พึงพอใจของ พึงพอใจต่อการ
ประชาชน
ปฏิบัติงาน
ต่อการ
ปฏิบัติงาน

งานรักษา
ความสะอาด
แขวงนครพิงค์

-

-

ร้อยละความ ประชาชนมีความ
พึงพอใจของ พึงพอใจต่อการ
ประชาชนต่อ ปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงาน

งานช่าง
แขวงเม็งราย

5,927,900 12,481,370 6,477,300 10,464,000 3,915,000

-

-

-

-3/672รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลนครเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ที่ 6 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ที่ 7 : การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร
5.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบประมาณ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 จัดซื้อเครื่องเสียง -เพื่อติดตั้งในห้องประชุม มีชุดระบบเสียงห้องประชุม
63,200
สาหรับติดตั้งใน
สานักงานแขวงกาวิละ
สานักงาน จานวน 1 ชุด
ห้องประชุม
-เพื่อให้การจัดประชุมและ ประกอบด้วย
สานักงาน
การจัดกิจกรรมต่าง ๆ
-ลาโพงติดผนัง ขนาด 6 นิ้ว
แขวงกาวิละ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จานวน 3 คู่
-เพาเวอร์มิกเซอร์ จานวน 1
เครื่อง
- ไมโครโฟนแบบไร้สาย
จานวน 1 ชุด
-ตู้แร็ค 12u พร้อมปลั๊ก
เอาท์แร็ค จานวน 1 ตู้
-ติดตั้งพร้อมอุปกรณ์
2 จัดซื้อเครื่องเสียง -เพื่อติดตั้งในห้องประชุม มีชุดระบบเสียงห้องประชุม
80,000
สาหรับติดตั้งใน
สานักงานแขวงนครพิงค์ สานักงาน จานวน 1 ชุด
ห้องประชุม
-เพื่อให้การจัดประชุมและ ประกอบด้วย
สานักงาน
การจัดกิจกรรมต่างๆ
-ลาโพง จานวน 10 ตัว
แขวงนครพิงค์
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ -แอมป์ขยาย จานวน 1 ชุด
-ชุดไมค์ลอย จานวน 1 ชุด
-ตู้แร็ค ใส่เครื่องเสียง จานวน
1 ตู้
-อุปกรณ์เชื่อมต่อสายลาโพง
จานวน 1 ชุด

แบบ ผ.02

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม
ประชุม/
กิจกรรม

การจัดประชุม
และการจัด
กิจกรรมต่างๆ
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

งานสวัสดิการสังคม
แขวงกาวิละ

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม
ประชุม/
กิจกรรม

การจัดประชุม
และการจัด
กิจกรรมต่างๆ
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

งานสวัสดิการสังคม
แขวงนครพิงค์

แบบ ผ.02

-3/673ที่

โครงการ

3

จัดซื้อเครื่องเสียง
สาหรับติดตั้งใน
อาคารศูนย์
ประสานการ
ปฏิบัติงานองค์กร
ชุมชนแขวง
ศรีวิชัย

4

5

6

วัตถุประสงค์

-เพื่อติดตั้งในอาคารศูนย์
ประสานการปฏิบัติงาน
องค์กรชุมชนแขวง
ศรีวิชัย
-เพื่อให้การจัดประชุมและ
การจัดกิจกรรมต่างๆ ของ
ชุมชนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
จัดซื้อพัดลมติด
-เพื่อติดตั้งในอาคารศูนย์
ผนังสาหรับติดตั้ง ประสานการปฏิบัติงาน
ในอาคารศูนย์
องค์กรชุมชนแขวง
ประสานการ
ศรีวิชัย
ปฏิบัติงานองค์กร -เพื่อให้การจัดประชุมและ
ชุมชนแขวง
การจัดกิจกรรมต่างๆ ของ
ศรีวิชัย
ชุมชนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
จัดซื้อเครื่องขยาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
เสียงแบบพกพา การจัดกิจกรรมต่างๆ
ภายในชุมชนแขวงเม็งราย
จัดซื้อโทรโข่ง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
มีเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์
จานวน 1 ชุด

มีพัดลมติดผนัง ขนาด 24
นิ้ว จานวน 6 เครื่องๆ ละ
4,000 บาท

มีเครื่องขยายเสียงแบบ
พกพา จานวน 1 เครื่อง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน มีโทรโข่ง จานวน 4 เครื่องๆ
การจัดกิจกรรมต่างๆ
ละ 3,000 บาท
ภายในชุมชนแขวงเม็งราย

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
38,000

-

-

24,000

-

7,000

-

-

-

-

12,000

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม
ประชุม/
กิจกรรม

การจัดประชุม
และการจัด
กิจกรรมต่างๆ
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

งานสวัสดิการสังคม
แขวงศรีวิชัย

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม
ประชุม/
กิจกรรม

การจัดประชุม
และการจัด
กิจกรรมต่างๆ
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

งานสวัสดิการสังคม
แขวงศรีวิชัย

-

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

งานสวัสดิการสังคม
แขวงเม็งราย

-

-

การจัดประชุม
และการจัด
กิจกรรมต่างๆ
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
ร้อยละความ การจัดประชุม
พึงพอใจของ และการจัด
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ
กิจกรรม
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

งานสวัสดิการสังคม
แขวงเม็งราย

แบบ ผ.02

-3/6742561
(บาท)
-

2562
(บาท)
62,500

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

มีเครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ ระดับ XGV
ขนาด 2,500 ANSI
Lumens จานวน 1 เครื่อง

-

-

-

27,700

มีจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์
ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม
100 นิ้ว จานวน 1 เครื่อง

-

-

13,000

30,000

-

-

1,214,000

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

7

จัดซื้อเครื่อง
มัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์
งานพัฒนาเมือง
กองสวัสดิการสังคม

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การนาเสนอข้อมูลต่างๆ
ในการประชุมและการจัด
กิจกรรมต่างๆ ของชุมชน

มีเครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ ระดับ XGV
ขนาด 4,500 ANSI
Lumens จานวน 1 เครื่อง

8

จัดซื้อเครื่อง
มัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์
งานสวัสดิการสังคม
แขวงศรีวิชัย

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การนาเสนอข้อมูลต่างๆ
ในการประชุมและการจัด
กิจกรรมต่างๆ ของชุมชน

9

จัดซื้อจอรับภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
งานสวัสดิการสังคม การนาเสนอข้อมูลต่างๆ
แขวงนครพิงค์
ในการประชุมและการจัด
กิจกรรมต่างๆ ของชุมชน

10

จัดซื้อกล้อง
บันทึกภาพแบบ
เคลื่อนไหว
ระยะไกล

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
มีกล้องบันทึกภาพแบบ
บันทึกภาพและข้อมูลแบบ เคลือ่ นไหวระยะไกล
เคลื่อนไหวในกิจกรรม
จานวน 1 เครื่อง
ต่างๆ ของชุมชน

11

จัดซื้อรถโดยสาร
ขนาด 12 ที่นั่ง
(ดีเซล)

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การประสาน งานกับ
ชุมชน หน่วยงานภายนอก
รวมถึงการปฏิบัติงานนอก
สถานที่

มีรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง
(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี
จานวน 1 คัน

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

การจัดประชุม
และการจัด
กิจกรรมต่างๆ
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

งานพัฒนาเมือง
ฝ่ายพัฒนาชุมชน
กองสวัสดิการสังคม

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

การจัดประชุม
และการจัด
กิจกรรมต่างๆ
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

งานสวัสดิการสังคม
แขวงศรีวิชัย

-

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

งานสวัสดิการสังคม
แขวงนครพิงค์

-

-

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

-

-

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน

การจัดประชุม
และการจัด
กิจกรรมต่างๆ
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
การจัดประชุม
และการจัด
กิจกรรมต่างๆ
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
ประชาชนมีความ
พึงพอใจต่อการ
ปฏิบัติงาน

งานสวัสดิการสังคม
แขวงเม็งราย

งานพัฒนาเมือง
ฝ่ายพัฒนาชุมชน
กองสวัสดิการสังคม

แบบ ผ.02

-3/675ที่

โครงการ

12

จัดซื้อรถ
จักรยานยนต์
งานสวัสดิการสังคม
แขวงเม็งราย

13

14

15

16

17

วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การประสานงานกับชุมชน
และหน่วยงานภายนอก
รวมถึงใช้ในการปฏิบัติงาน
นอกสถานที่
จัดซื้อรถ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
จักรยานยนต์
การประสานงานกับชุมชน
งานสวัสดิการสังคม และหน่วยงานภายนอก
แขวงศรีวิชัย
รวมถึงใช้ในการปฏิบัติงาน
นอกสถานที่
จัดซื้อตู้เหล็ก
เพื่อให้การจัดเก็บเอกสาร
แบบ 2 บาน
มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยมีความคล่องตัว
ในการให้บริการประชาชน
จัดซื้อตู้เหล็กแบบ เพื่อให้การจัดเก็บเอกสาร
บานเลื่อนกระจก มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยมีความคล่องตัว
ในการให้บริการประชาชน
จัดหาเก้าอี้
เพื่ออานวยความสะดวก
พลาสติก
ให้แก่ประชาชนในการจัด
แบบมีพนักพิง
ประชุมและการจัด
กิจกรรมต่างๆ ของชุมชน

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
40,800

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

มีรถจักรยานยนต์ ขนาด
120 ซีซี จานวน 1 คัน

-

-

-

56,000

มีตู้เหล็กแบบ 2 บาน
จานวน 2 ตู้

-

11,000

-

มีตู้เหล็กแบบบานเลื่อน
กระจก ขนาด 90x45x
180 ซม. จานวน 1 ตู้

-

-

มีเก้าอี้พลาสติกแบบมี
พนักพิง จานวน 100 ตัว

-

-

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
มีรถจักรยานยนต์ ขนาด
110 ซีซี จานวน 1 คัน

จัดซื้อเก้าอี้
เพื่ออานวยความสะดวก จัดซื้อเก้าอี้สานักงานพนักพิง
สานักงานสาหรับ ให้แก่ประชาชนที่มาติดต่อ ทรงต่ามีล้อเลื่อนและที่พัก
บริการประชาชน ราชการ
แขน จานวน 4 ตัว
งานสวัสดิการสังคม
แขวงเม็งราย

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ ประชาชนมีความ
พึงพอใจของ พึงพอใจต่อการ
ประชาชนต่อ ปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงาน

งานสวัสดิการสังคม
แขวงเม็งราย

-

ร้อยละความ ประชาชนมีความ
พึงพอใจของ พึงพอใจต่อการ
ประชาชนต่อ ปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงาน

งานสวัสดิการสังคม
แขวงศรีวิชัย

-

-

ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน

งานสวัสดิการสังคม
แขวงนครพิงค์

8,000

-

-

ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน

งานสวัสดิการสังคม
แขวงเม็งราย

-

-

25,000

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

งานสวัสดิการสังคม
แขวงศรีวิชัย

8,800

-

-

-

การจัดประชุม
และการจัด
กิจกรรมต่างๆ
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
ร้อยละความ ประชาชนที่มา
พึงพอใจของ ติดต่อราชการ
ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ที่มาติดต่อ มากขึ้น
ราชการ

งานสวัสดิการสังคม
แขวงเม็งราย

แบบ ผ.02

-3/6762561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

เพื่ออานวยความสะดวก มีเครื่องทาน้าร้อน-น้าเย็น
ให้แก่ประชาชนที่มาติดต่อ จานวน 1 เครื่อง
ราชการ

-

-

5,500

-

-

เพื่ออานวยความสะดวก มีเครื่องปรับอากาศ
ให้กับประชาชนผู้มาติดต่อ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง
ราชการ
ขนาด 18,000 บีทียู
จานวน 1 เครื่อง

-

-

21,000

-

-

มีรถเข็นขนของชนิด 6 ล้อ
จานวน 1 คัน

-

4,500

-

-

-

มีบอร์ดติดประกาศแบบ
2 หน้า มีล้อเลื่อน จานวน 5
อัน

-

90,000

-

-

-

มีเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับ
งานสานักงาน จานวน 1
เครื่อง

-

16,000

-

-

-

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

18

จัดหาโต๊ะโฟเมก้า

เพื่ออานวยความสะดวก
ในการจัดกิจกรรมต่างๆ
ของชุมชนในแขวงศรีวิชัย

19

จัดซื้อเครื่องทา
น้าร้อน-น้าเย็น

20

จัดซื้อเครื่อง
ปรับอากาศ
แบบแยกส่วน
แบบติดผนัง ขนาด
18,000 บีทียู
จัดซื้อรถเข็นขน
ของชนิด 6 ล้อ

21

22

23

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การขนย้ายเอกสาร และ
อุปกรณ์ในการประชุมและ
การจัดกิจกรรมต่างๆ ใน
พื้นที่ชุมชน
จัดซื้อบอร์ดติด
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
ประกาศแบบ
การติดประกาศและ
2 หน้า มีล้อเลื่อน เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ให้แก่ประชาชนได้ทราบ
จัดซื้อเครื่อง
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
คอมพิวเตอร์
ให้บริการประชาชน
งานสวัสดิการสังคม
แขวงศรีวิชัย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
มีโต๊ะโฟเมก้า ขนาด
0.75x1.50 เมตร
จานวน 6 ตัว

2564
(บาท)
10,800

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนที่
มาร่วม
กิจกรรม
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ที่มาติดต่อ
ขอรับบริการ
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ที่มาติดต่อ
ขอรับบริการ
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การมาร่วม
กิจกรรม

งานสวัสดิการสังคม
แขวงศรีวิชัย

ประชาชนมีความ
พึงพอใจต่อการ
ปฏิบัติงาน

งานพัฒนาเมือง
ฝ่ายพัฒนาชุมชน
กองสวัสดิการสังคม

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน

ประชาชนมีความ
พึงพอใจต่อการ
ปฏิบัติงาน

งานพัฒนาเมือง
ฝ่ายพัฒนาชุมชน
กองสวัสดิการสังคม

ประชาชนมีความ
พึงพอใจต่อการ
ปฏิบัติงาน

งานสวัสดิการสังคม
แขวงศรีวิชัย

ประชาชนที่มา
งานพัฒนาเมือง
ติดต่อราชการ
ฝ่ายพัฒนาชุมชน
ได้รับความสะดวก กองสวัสดิการสังคม
สบาย
ประชาชนที่มา
งานสวัสดิการสังคม
ติดต่อราชการ
แขวงศรีวิชัย
ได้รับความสะดวก
สบาย

แบบ ผ.02

-3/6772561
(บาท)
-

2562
(บาท)
17,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

มีเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
สาหรับงานสานักงานจานวน
1 เครื่อง

-

-

16,000

-

-

จัดซื้อเครื่อง
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
คอมพิวเตอร์
ให้บริการประชาชน
โน้ตบุ๊ก
งานสวัสดิการสังคม
แขวงศรีวิชัย

มีเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
สาหรับงานประมวลผล
จานวน 1 เครื่อง

-

21,000

-

-

27

จัดซื้อเครื่อง
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
คอมพิวเตอร์
ให้บริการประชาชน
งานสวัสดิการสังคม
แขวงเม็งราย

มีเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 2
จานวน 2 ชุด

29,000

-

-

28

จัดซื้อเครื่อง
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
คอมพิวเตอร์
ให้บริการประชาชน
งานพัฒนาเมือง
กองสวัสดิการสังคม

มีเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 2
จานวน 2 ชุด

-

-

60,000

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

24

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์
งานสวัสดิการสังคม
แขวงกาวิละ
จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก
งานสวัสดิการสังคม
แขวงนครพิงค์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บริการประชาชน

มีเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับ
งานสานักงาน จานวน 1
เครื่อง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บริการประชาชน

26

25

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน

ประชาชนมีความ
พึงพอใจต่อการ
ปฏิบัติงาน

งานสวัสดิการสังคม
แขวงกาวิละ

ประชาชนมีความ
พึงพอใจต่อการ
ปฏิบัติงาน

งานสวัสดิการสังคม
แขวงนครพิงค์

-

ร้อยละความ ประชาชนมีความ
พึงพอใจของ พึงพอใจต่อการ
ประชาชนต่อ ปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงาน

งานสวัสดิการสังคม
แขวงศรีวิชัย

-

-

ร้อยละความ ประชาชนมีความ
พึงพอใจของ พึงพอใจต่อการ
ประชาชนต่อ ปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงาน

งานสวัสดิการสังคม
แขวงเม็งราย

-

-

ร้อยละความ ประชาชนมีความ
พึงพอใจของ พึงพอใจต่อการ
ประชาชน
ปฏิบัติงาน
ต่อการ
ปฏิบัติงาน

งานพัฒนาเมือง
ฝ่ายพัฒนาชุมชน
กองสวัสดิการสังคม

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

แบบ ผ.02

-3/678ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
30,000

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

29

จัดซื้อเครื่อง
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
คอมพิวเตอร์
ให้บริการประชาชน
งานสวัสดิการสังคม
แขวงนครพิงค์

มีเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 2
จานวน 1 ชุด

30

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
Multifunction
ให้บริการประชาชน
แบบฉีดหมึก
(Inkjet)
งานพัฒนาเมือง
กองสวัสดิการสังคม

มีเครื่องพิมพ์ Multifunction
แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank
Printer) จานวน 1 เครื่อง

7,900

-

-

-

31

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
Multifunction
ให้บริการประชาชน
แบบฉีดหมึก
(Inkjet)
งานสวัสดิการสังคม
แขวงกาวิละ

มีเครื่องพิมพ์ Multifunction
แบบฉีดหมึก(Inkjet) จานวน
1 เครื่อง

7,900

-

-

32

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
Multifunction
ให้บริการประชาชน
แบบฉีดหมึก
(Inkjet)
งานสวัสดิการสังคม
แขวงศรีวิชัย

มีเครื่องพิมพ์ Multifunction
แบบฉีดหมึก(Inkjet) จานวน
1 เครื่อง

-

7,900

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ ประชาชนมีความ
พึงพอใจของ พึงพอใจต่อการ
ประชาชนต่อ ปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงาน

งานสวัสดิการสังคม
แขวงนครพิงค์

-

ร้อยละความ ประชาชนมีความ
พึงพอใจของ พึงพอใจต่อการ
ประชาชนต่อ ปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงาน

งานพัฒนาเมือง
ฝ่ายพัฒนาชุมชน
กองสวัสดิการสังคม

-

-

ร้อยละความ ประชาชนมีความ
พึงพอใจของ พึงพอใจต่อการ
ประชาชนต่อ ปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงาน

งานสวัสดิการสังคม
แขวงกาวิละ

-

-

ร้อยละความ ประชาชนมีความ
พึงพอใจของ พึงพอใจต่อการ
ประชาชนต่อ ปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงาน

งานสวัสดิการสังคม
แขวงศรีวิชัย

แบบ ผ.02

-3/6792561
(บาท)
-

2562
(บาท)
8,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

มีเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/
ชนิด LED ขาวดา (30หน้า/
นาที) จานวน 1 เครื่อง

7,900

-

-

-

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บริการประชาชน

มีเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด
1 KVA จานวน 2 เครื่อง

11,600

-

-

จัดซื้อเครื่อง
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
สารองไฟฟ้า
ให้บริการประชาชน
ขนาด 1 KVA
งานสวัสดิการสังคม
แขวงเม็งราย

มีเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด
1 KVA จานวน 1 เครื่อง

9,800

-

-

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

33

จัดซื้อเครื่องพิมพ์
Multifunction
แบบฉีดหมึก
(Inkjet)
งานสวัสดิการสังคม
แขวงนครพิงค์
จัดซื้อเครื่องพิมพ์
ชนิดเลเซอร์/ชนิด
LED ขาวดา
(30หน้า/นาที)
งานสวัสดิการสังคม
แขวงเม็งราย
จัดซื้อเครื่อง
สารองไฟฟ้า
ขนาด 1 KVA
งานพัฒนาเมือง
กองสวัสดิการสังคม

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บริการประชาชน

มีเครื่องพิมพ์ Multifunction
แบบฉีดหมึก (Inkjet)
จานวน 1 เครื่อง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บริการประชาชน

34

35

36

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ ประชาชนมีความ
พึงพอใจของ พึงพอใจต่อการ
ประชาชนต่อ ปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงาน

งานสวัสดิการสังคม
แขวงนครพิงค์

-

ร้อยละความ ประชาชนมีความ
พึงพอใจของ พึงพอใจต่อการ
ประชาชนต่อ ปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงาน

งานสวัสดิการสังคม
แขวงเม็งราย

-

-

ร้อยละความ ประชาชนมีความ
พึงพอใจของ พึงพอใจต่อการ
ประชาชนต่อ ปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงาน

งานพัฒนาเมือง
ฝ่ายพัฒนาชุมชน
กองสวัสดิการสังคม

-

-

ร้อยละความ ประชาชนมีความ
พึงพอใจของ พึงพอใจต่อการ
ประชาชนต่อ ปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงาน

งานสวัสดิการสังคม
แขวงเม็งราย

แบบ ผ.02

-3/6802561
(บาท)
3,200

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

มีเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด
800 VA จานวน 2 เครื่อง

-

6,400

-

-

มีอุปกรณ์เลเซอร์พอยเตอร์
ควบคุมคาสั่งแบบไร้สายใช้ได้
ในระยะ 30 เมตรพร้อม
หน้าจอ LCD แสดงเวลา
จานวน 1 เครื่อง
-

3,500

-

-

117,800

1,651,100

227,500

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

37

จัดซื้อเครื่อง
สารองไฟฟ้า
ขนาด 800 VA
งานสวัสดิการสังคม
แขวงกาวิละ
จัดซื้อเครื่อง
สารองไฟฟ้า
ขนาด 800 VA
งานสวัสดิการสังคม
แขวงศรีวิชัย
จัดซื้ออุปกรณ์
เลเซอร์พอยเตอร์
ควบคุมคาสั่งแบบ
ไร้สาย

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บริการประชาชน

มีเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด
800 VA จานวน 1 เครื่อง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บริการประชาชน

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ในการนาเสนอข้อมูลต่างๆ
ในการประชุมและการจัด
กิจกรรม

39 โครงการ

-

38

39

รวม

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ ประชาชนมีความ
พึงพอใจของ พึงพอใจต่อการ
ประชาชนต่อ ปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงาน

งานสวัสดิการสังคม
แขวงกาวิละ

-

ร้อยละความ ประชาชนมีความ
พึงพอใจของ พึงพอใจต่อการ
ประชาชนต่อ ปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงาน

งานสวัสดิการสังคม
แขวงศรีวิชัย

-

-

ร้อยละความ ประชาชนมีความ
พึงพอใจของ พึงพอใจต่อการ
ประชาชนต่อ ปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงาน

งานพัฒนาเมือง
ฝ่ายพัฒนาชุมชน
กองสวัสดิการสังคม

119,500

-

-

-

-

-3/681รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลนครเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ที่ 6 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมมาภิบาล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ที่ 7 : การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร
5.8 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ
งบประมาณ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 งานแลกเปลี่ยน
เพื่อร่วมเฉลิมฉลองความ จัดกิจกรรมการแสดง
100,000 100,000 100,000
วัฒนธรรมไทยสัมพันธ์ กระชับ
ศิลปวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น
ญี่ปุ่น (เทศกาลรา ความสัมพันธ์ และ
และการออกร้านจาหน่าย
วงบงโอโดริ)
แลกเปลี่ยน ศึกษา
อาหารไทย-ญี่ปุ่น ณ บริเวณ
วัฒนธรรมระหว่างไทย
ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์
และญี่ปุ่น
ตั้งแต่เวลา 18.00-21.00 น.
เป็นประจาทุกปี
2 จ้างเหมาบริการ เพื่อให้อาคารสานักงาน
จ้างเหมาเอกชนทาความ
156,000 156,000 156,000
ทาความสะอาด
การท่องเที่ยวเทศบาลนคร สะอาดอาคารสานักงานการ
ภายในอาคาร
เชียงใหม่มีความสะอาด
ท่องเที่ยวเทศบาลนคร
สานักงานการ
เป็นระเบียบเรียบร้อย
เชียงใหม่
ท่องเที่ยวเทศบาล เอื้ออานวยต่อการ
นครเชียงใหม่
ปฏิบัติงาน พร้อม
ให้บริการแก่ประชาชน
และนักท่องเที่ยว

แบบ ผ.02

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

156,000

156,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนที่
เข้าร่วม
กิจกรรมต่อ
การจัด
กิจกรรม
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่ออาคาร
สถานที่

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เผยแพร่
วัฒนธรรมไทยญี่ปุ่น

งานพัฒนาและ
ส่งเสริม
การท่องเที่ยว
ฝ่ายอานวยการ
สานักปลัด
เทศบาล

อาคารสานักงาน
การท่องเที่ยว
เทศบาลนคร
เชียงใหม่
มีความสะอาด เป็น
ระเบียบเรียบร้อย
เอื้ออานวยต่อการ
ปฏิบัติงาน พร้อม
ให้บริการแก่
ประชาชนและ
นักท่องเที่ยว

งานพัฒนาและ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว
ฝ่ายอานวยการ
สานักปลัด
เทศบาล

แบบ ผ.02

-3/682ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

3

จัดซื้อระบบเครื่อง เพื่อใช้ในการเพิ่ม
เสียงพร้อมติดตั้ง ประสิทธิภาพการกระจาย
ห้องประชุมอาคาร เสียงในการประชุม
สานักงานการ
ท่องเที่ยวเทศบาล
นครเชียงใหม่

จัดหาพร้อมติดตั้งระบบ
เครื่องเสียงห้องประชุม
อาคารสานักงานการ
ท่องเที่ยวเทศบาลนคร
เชียงใหม่ จานวน 1 ชุด

4

จัดซื้อเก้าอี้
เพื่ออานวยความสะดวก
สานักงานหุ้มด้วย แก่นักท่องเที่ยวที่มาติดต่อ
หนัง มีล้อเลื่อน มี ราชการ
ที่พักแขนและ
พนักพิง
งานพัฒนาและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว
ฝ่ายอานวยการ
จัดซื้อโต๊ะทางาน เพื่ออานวยความสะดวก
เหล็กพร้อม
แก่นักท่องเที่ยวที่มาติดต่อ
กระจก
ราชการ
งานพัฒนาและ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว
ฝ่ายอานวยการ
จัดซื้อชั้นเก็บ
เพื่อจัดเก็บเอกสารของ
เอกสาร
ทางราชการให้เป็น
งานพัฒนาและ
ระเบียบสะดวกต่อการ
ส่งเสริมการ
ให้บริการนักท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ฝ่ายอานวยการ

มีเก้าอี้สานักงานหุ้มด้วยหนัง
มีล้อเลื่อน มีที่พักแขนและ
พนักพิง จานวน 7 ตัว

5

6

มีโต๊ะทางานเหล็กพร้อม
กระจก จานวน 2 ตัว

มีชั้นเก็บเอกสาร จานวน 1
ตัว

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-

17,500

-

-

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
นักท่องเที่ยว
ที่มีต่อสิ่ง
อานวยความ
สะดวกในการ
ให้บริการ

10,400

-

-

-

-

-

8,000

-

-

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
นักท่องเที่ยว
ที่มีต่อสิ่ง
อานวยความ
สะดวกในการ
ให้บริการ
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
นักท่องเที่ยว
ที่มีต่อสิ่ง
อานวยความ
สะดวกในการ
ให้บริการ

2564
(บาท)
100,000

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ผู้มาใช้ห้อง
ประชุม

-มีระบบเครื่อง
เสียงสาหรับใช้ใน
การประชุมที่มี
ประสิทธิภาพ
-ผู้มาใช้ห้อง
ประชุมได้รับข้อมูล
อย่างชัดเจน ทั่วถึง
นักท่องเที่ยวและ
ประชาชนที่มา
ติดต่อราชการ
ได้รับความ
สะดวกสบาย

งานพัฒนาและ
ส่งเสริม
การท่องเที่ยว
ฝ่ายอานวยการ
สานักปลัด
เทศบาล

นักท่องเที่ยวและ
ประชาชนที่มา
ติดต่อราชการ
ได้รับความ
สะดวกสบาย

งานพัฒนาและ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว
ฝ่ายอานวยการ
สานักปลัด
เทศบาล

การปฏิบัติงาน
ของบุคลากรมีสิ่ง
อานวยความ
สะดวก

งานพัฒนาและ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว
ฝ่ายอานวยการ
สานักปลัด
เทศบาล

งานพัฒนาและ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว
ฝ่ายอานวยการ
สานักปลัด
เทศบาล

แบบ ผ.02

-3/683ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

7

จัดซื้อผนังกั้นห้อง
สาเร็จรูป
งานพัฒนาและ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว
ฝ่ายอานวยการ

เพื่อจัดระเบียบสถานที่
ปฏิบัติงานให้เป็นสัดส่วน

8

จัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ
ติดผนัง ขนาด
24,000 บีทียู
งานพัฒนาและ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว
ฝ่ายอานวยการ
จัดซื้อลาโพงเสียง
ตามสาย
งานพัฒนาและ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว
ฝ่ายอานวยการ

เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดี
ให้กับสานักงาน

9

เพื่อใช้ในการ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
และช่วยเหลือ
นักท่องเที่ยวในการจัด
กิจกรรมถนนคนเดินและ
กิจกรรมอื่นนอกสถานที่

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
มีผนังกั้นห้องสาเร็จรูป ดังนี้
- ขนาด 80x180 ซม.
จานวน 2 แผ่น
- ขนาด 90x180 ซม.
จานวน 2 แผ่น
- ขนาด 120x180 ซม.
จานวน 1 แผ่น
มีเครื่องปรับอากาศติดผนัง
ขนาด 24,000 บีทียู
จานวน 2 เครื่อง

มีลาโพงเสียงตามสาย
จานวน 30 ตัว

2561
(บาท)
20,000

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-

56,000

-

-

-

-

60,000

-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ อาคารสถานที่มี
พึงพอใจของ ความเป็นระเบียบ
ประชาชนที่ เรียบร้อย
มีต่อสถานที่

งานพัฒนาและ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว
ฝ่ายอานวยการ
สานักปลัด
เทศบาล

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ที่มาใช้
บริการ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการมาติดต่อ
สถานที่

งานพัฒนาและ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว
ฝ่ายอานวยการ
สานักปลัด
เทศบาล

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการได้รับ
ข้อมูล
ข่าวสาร

นักท่องเที่ยวได้
รับทราบข้อมูล
ข่าวสารและความ
สะดวกมากขึ้น

งานพัฒนาและ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว
ฝ่ายอานวยการ
สานักปลัด
เทศบาล

แบบ ผ.02

-3/684ที่

โครงการ

10

จัดซื้อรถจักรยาน
ยนต์ ขนาด 100
ซีซ.ี แบบเกียร์
ธรรมดา
งานพัฒนาและ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว
ฝ่ายอานวยการ
จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์สาหรับ
งานประมวลผล
แบบที่ 2
งานพัฒนาและ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว
ฝ่ายอานวยการ
จัดซื้อเครื่องพิมพ์
Multifunction
ชนิดเลเซอร์/ชนิด
LED สี
งานพัฒนาและ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว
ฝ่ายอานวยการ

11

12

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
40,800

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อสิ่งอานวย
ความสะดวก
ในการ
ปฏิบัติงาน

การติดต่อ
ประสานงานและ
การรับ-ส่งเอกสาร
เป็นไปด้วยความ
รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

งานพัฒนาและ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว
ฝ่ายอานวยการ
สานัก
ปลัดเทศบาล

เพื่อใช้ในการติดต่อ
ราชการ และรับ-ส่ง
เอกสารของทางราชการ

มีรถจักรยานยนต์ขนาด
100 ซีซ.ี แบบเกียร์ธรรมดา
จานวน 1 คัน

เพื่อใช้ในการบันทึกข้อมูล
และการประมวลผลต่างๆ

มีเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับ
งานประมวลผลแบบที่ 2
จานวน 2 เครื่อง

58,000

-

-

-

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อสิ่งอานวย
ความสะดวก
ในการ
ปฏิบัติงาน

บุคลากรมีสิ่ง
อานวยความ
สะดวกในการ
ปฎิบัติงาน

งานพัฒนาและ
ส่งเสริม
การท่องเที่ยว
ฝ่ายอานวยการ
สานักปลัด
เทศบาล

เพื่อใช้ในการจัดพิมพ์
เอกสาร

มีเครื่องพิมพ์
Multifunction
ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี
จานวน 2 เครื่อง

34,000

-

-

-

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อสิ่งอานวย
ความสะดวก
ในการ
ปฏิบัติงาน

บุคลากรมีสิ่ง
อานวยความ
สะดวกในการ
ปฎิบัติงาน

งานพัฒนาและ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว
ฝ่ายอานวยการ
สานัก
ปลัดเทศบาล

แบบ ผ.02

-3/685ที่
13

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
6,400

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

จัดซื้อเครื่อง
เพื่อใช้ในการสารองไฟฟ้า
สารองไฟฟ้า
สาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์
ขนาด 800 VA
งานพัฒนาและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว
ฝ่ายอานวยการ
จัดซื้อโต๊ะวาง
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
คอมพิวเตอร์
ฝ่ายการศึกษา
นอกระบบฯ

มีเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด
800 VA จานวน 2 เครื่อง

มีโต๊ะวางคอมพิวเตอร์
จานวน 1 ตัว

2,200

-

-

-

-

15

จัดซื้อโต๊ะวาง
คอมพิวเตอร์
สาหรับห้องสมุด
ประชาชน
ศาลาแดง

เพื่อเพิ่มคุณภาพการ
ให้บริการของห้องสมุด
ประชาชนศาลาแดงให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

มีโต๊ะวางคอมพิวเตอร์
จานวน 2 ตัว

-

-

-

5,000

-

16

จัดซื้อโทรทัศน์
แอล อี ดี (LED)
แบบ smart TV
ขนาด 48 นิ้ว
สาหรับห้องสมุด
ประชาชน
ศาลาแดง

เพื่อสร้างทางเลือกในการ มีโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED)
เรียนรู้ให้แก่เด็ก เยาวชน แบบ smart TV ขนาด 48
และประชาชน ผู้มาใช้
นิว้ จานวน 1 เครื่อง
บริการห้องสมุดประชาชน
ศาลาแดงในการเพิ่มพูน
ความรู้จากสื่อต่างๆได้
อย่างหลากหลายยิ่งขึ้น

-

-

-

18,700

-

14

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละความพึง บุคลากรมีสิ่ง
พอใจของ
อานวยความ
ประชาชนต่อ สะดวกในการ
สิ่งอานวยความ ปฎิบัติงาน
สะดวกในการ
ปฏิบัติงาน
ร้อยละความ มีสิ่งอานวยความ
พึงพอใจของ สะดวก
บุคลากรต่อ ที่เอื้อต่อการ
สิ่งอานวย
ปฏิบัติงาน
ความสะดวก
ในการ
ปฏิบัติงาน
ร้อยละความ ผู้ใช้บริการ
พึงพอใจของ ห้องสมุด
ผู้ใช้บริการ ประชาชนศาลา
ต่อสิ่งอานวย แดงมีความ
ความสะดวก สะดวกสบาย
ของห้องสมุด
ศาลาแดง
ร้อยละความ เด็ก เยาวชน และ
พึงพอใจของ ประชาชน
ประชาชน
ผู้ใช้บริการห้องสมุด
ต่อเนื้อหา
ประชาชนศาลาแดง
ความรู้ที่
สามารถเพิ่มพูน
เผยแพร่
ความรู้ได้จากแหล่ง
ประชาสัม
เรียนรู้ที่มีความ
พันธ์
หลากหลายยิ่งขึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานพัฒนาและ
ส่งเสริม
การท่องเที่ยว
ฝ่ายอานวยการ
สานักปลัด
เทศบาล
ฝ่ายการศึกษา
นอกระบบฯ
สานักการศึกษา

ฝ่ายการศึกษา
นอกระบบฯ
สานักการศึกษา

ฝ่ายการศึกษา
นอกระบบฯ
สานักการศึกษา

แบบ ผ.02
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เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

17

จัดซื้อตู้เก็บ
เอกสารบานเลื่อน
กระจก 4 ฟุต
ฝ่ายการศึกษา
นอกระบบฯ

เพื่อใช้จัดเก็บเอกสาร
จัดเก็บเอกสาร
ทางราชการ
และเอกสารอื่นๆ ที่
ให้บริการแก่ประชาชน

มีตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน
กระจก 4 ฟุต จานวน 1 ตู้

18

จัดซื้อตู้เก็บ
เอกสารบานเลื่อน
ทึบ 4 ฟุต
ฝ่ายการศึกษา
นอกระบบฯ

เพื่อใช้จัดเก็บเอกสาร
จัดเก็บเอกสาร
ทางราชการ
และเอกสารอื่นๆ ที่
ให้บริการแก่ประชาชน

มีตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ
4 ฟุต จานวน 1 ตู้

19

จัดซื้อชั้นวางแฟ้ม
ตั้ง 20 ช่อง
ฝ่ายการศึกษา
นอกระบบฯ

เพื่อใช้จัดเก็บแฟ้มเอกสาร มีชั้นวางแฟ้มตั้ง 20 ช่อง
จัดเก็บเอกสาร
ทางราชการ จานวน 1 ตัว
และเอกสารอื่นๆ ที่
ให้บริการแก่ประชาชน

2561
(บาท)
4,600

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

4,400

-

-

-

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการ
ปฏิบัติงาน

4,500

-

-

-

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการ
ปฏิบัติงาน

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการ
ปฏิบัติงาน

การจัดเก็บเอกสาร
ทางราชการ และ
เอกสารอื่นๆมี
ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย และมี
ความคล่องตัวต่อ
การสืบค้นให้แก่
ประชาชน
การจัดเก็บเอกสาร
ทางราชการ และ
เอกสารอื่นๆมี
ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย และมี
ความคล่องตัวต่อ
การสืบค้นให้แก่
ประชาชน
การจัดเก็บเอกสาร
ทางราชการ และ
เอกสารอื่นๆมี
ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย และมี
ความคล่องตัวต่อ
การสืบค้นให้แก่
ประชาชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
ฝ่ายการศึกษา
นอกระบบฯ
สานักการศึกษา

ฝ่ายการศึกษา
นอกระบบฯ
สานักการศึกษา

ฝ่ายการศึกษา
นอกระบบฯ
สานักการศึกษา

แบบ ผ.02

-3/687ที่
20

21

22

โครงการ

วัตถุประสงค์

จัดซื้อ
เพื่อให้บริการประชาชน
เครื่องปรับอากาศ
แบบแยกส่วน
ชนิดตั้งพื้นหรือ
ชนิดแขวน ขนาด
30,000 บีทียู
ฝ่ายกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน
จัดซื้อ
เพือ่ ให้บริการประชาชน
เครื่องปรับอากาศ
แบบแยกส่วน
แบบตั้งพื้นหรือ
แบบแขวน ขนาด
18,000 บีทียู
ฝ่ายกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน
จัดซื้อ
เพือ่ ให้บริการประชาชน
เครื่องปรับอากาศ
แบบแยกส่วน
แบบตั้งพื้นหรือ
แบบแขวน ขนาด
13,000 บีทียู
ฝ่ายกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน

2561
(บาท)
80,400

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

มีเครื่องปรับอากาศแบบแยก
ส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบ
แขวน ขนาด 18,000 บีที
จานวน 2 เครื่อง

-

-

57,200

-

มีเครื่องปรับอากาศแบบแยก
ส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบ
แขวน ขนาด 13,000 บีทียู
จานวน 2 เครื่อง

-

-

46,000

-

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
มีเครื่องปรับอากาศแบบแยก
ส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิด
แขวน ขนาด 30,000 บีทียู
จานวน 2 เครื่องๆ ละ
37,000 บาท

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ผู้รับบริการ

ประชาชน ได้รับ ฝ่ายกิจกรรมเด็ก
ความสะดวกสบาย และเยาวชน
ขณะมาติดต่อ
สานักการศึกษา
ราชการ

-

ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ผู้รับบริการ

ประชาชน ได้รับ ฝ่ายกิจกรรมเด็ก
ความสะดวกสบาย และเยาวชน
ขณะมาติดต่อ
สานักการศึกษา
ราชการ

-

ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ผู้รับบริการ

ประชาชน ได้รับ ฝ่ายกิจกรรมเด็ก
ความสะดวกสบาย และเยาวชน
ขณะมาติดต่อ
สานักการศึกษา
ราชการ

แบบ ผ.02

-3/6882561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
64,800

เพื่อใช้ทาความสะอาด
มีเครื่องดูดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร
อาคารสถานที่ ให้มีความ จานวน 1 เครื่อง
สะอาด ถูกสุขลักษณะ
เหมาะสมต่อการให้บริการ
ประชาชน

-

-

13,000

-

-

จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น
ขนาด 25 ลิตร
ฝ่ายกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน
สานักการศึกษา

เพื่อใช้ทาความสะอาด
มีเครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร
อาคารสถานที่ ให้มีความ จานวน 1 เครื่อง
สะอาด ถูกสุขลักษณะ
เหมาะสมต่อการให้บริการ
ประชาชน

-

-

14,000

-

-

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์
สาหรับงาน
ประมวลผลแบบที่
1
ฝ่ายกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน

เพื่อในการบันทึกข้อมูล
และการประมวลผลต่างๆ
ทางราชการให้แก่
หน่วยงาน และประชาชน

-

-

44,000

-

-

ที่

โครงการ

23

จัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ
แบบแยกส่วน
แบบตั้งพื้นหรือ
แบบแขวน ขนาด
24,000 บีทียู
ฝ่ายกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน
จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น
ขนาด 15 ลิตร
ฝ่ายกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน
สานักการศึกษา

เพื่อให้บริการประชาชน

25

26

24

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
มีเครื่องปรับอากาศแบบแยก
ส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบ
แขวน ขนาด 24,000 บีทียู
จานวน 2 เครื่อง

มีเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับ
งานประมวลผลแบบที่ 1
จานวน 2 เครื่อง

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ผู้รับบริการ

ประชาชน ได้รับ ฝ่ายกิจกรรมเด็ก
ความสะดวกสบาย และเยาวชน
ขณะมาติดต่อ
สานักการศึกษา
ราชการ

ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ผู้รับบริการ

ฝ่ายกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน
สานักการศึกษา

อาคารสถานที่ ให้
มีความสะอาด
ถูกสุขลักษณะ
เหมาะสมต่อการ
ให้บริการ
ประชาชน
ร้อยละ
อาคารสถานที่ ให้
ความพึง
มีความสะอาด
พอใจของ
ถูกสุขลักษณะ
ประชาชน
เหมาะสมต่อการ
ผู้รับบริการ ให้บริการ
ประชาชน
ร้อยละความ -การบันทึกข้อมูล
พึงพอใจของ และการประมวลผล
ประชาชน
ต่างๆทางราชการ
ต่อการ
ให้แก่หน่วยงาน
ปฏิบัติงาน
และประชาชน มี
ประสิทธฺภาพ
-ประชาชนพึง
พอใจในการ
ปฏิบัติงาน

ฝ่ายกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน
สานักการศึกษา

ฝ่ายกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน
สานักการศึกษา

แบบ ผ.02
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2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
44,000
(2 เครื่อง)

งบประมาณ
2563
(บาท)
44,000
(2 เครื่อง)

มีเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
(Inkjet Printer)
สาหรับกระดาษขนาด A3
จานวน 3 เครื่อง

-

23,700

-

-

มีเครื่องพิมพ์ Multifunction
ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED
ขาวดา จานวน 1 เครื่อง

-

9,000

-

-

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

27

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์
สาหรับงาน
ประมวลผล
แบบที่ 1
ฝ่ายการศึกษา
นอกระบบ

เพื่อในการบันทึกข้อมูล
และการประมวลผลต่างๆ
ทางราชการให้แก่
หน่วยงาน และประชาชน

มีเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับ
ประมวลผล แบบที่ 1 จานวน
4 เครื่อง

28

จัดซื้อเครื่องพิมพ์
แบบฉีดหมึก
(Inkjet Printer)
สาหรับกระดาษ
ขนาด A3
ฝ่ายการศึกษา
นอกระบบ

เพื่อใช้ในการจัดพิมพ์
เอกสารทางราชการให้แก่
หน่วยงาน และประชาชน

29

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ เพื่อใช้ในการจัดพิมพ์
Multifunction
เอกสารทางราชการให้แก่
ชนิดเลเซอร์หรือ หน่วยงาน และประชาชน
ชนิด LED ขาวดา
ฝ่ายกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การ
ปฏิบัติงาน

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

-การบันทึกข้อมูล
และการประมวลผล
ต่างๆทางราชการ
ให้แก่หน่วยงาน
และประชาชน มี
ประสิทธฺภาพ
-ประชาชนพึง
พอใจในการ
ปฏิบัติงาน
ร้อยละความ การจัดพิมพ์
พึงพอใจของ เอกสารทาง
ประชาชนต่อ ราชการ และ
การ
เอกสารอื่นๆ
ปฏิบัติงาน
ให้แก่หน่วยงาน
และประชาชน มี
คุณภาพ
-ประชาชนพึง
พอใจในการ
ปฏิบัติงาน
ร้อยละความ การจัดพิมพ์
พึงพอใจของ เอกสารทาง
ประชาชนต่อ ราชการ และ
การ
เอกสารอื่นๆ
ปฏิบัติงาน
ให้แก่หน่วยงาน
และประชาชน มี
คุณภาพ
-ประชาชนพึง
พอใจในการ
ปฏิบัติงาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
ฝ่ายการศึกษา
นอกระบบ
สานักการศึกษา

ฝ่ายการศึกษา
นอกระบบ
สานักการศึกษา

ฝ่ายกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน
สานักการศึกษา

แบบ ผ.02

-3/690ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

30

จัดซื้อเครื่องพิมพ์
Multifunction
ชนิดเลเซอร์หรือ
ชนิด LED สี
ฝ่ายกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน

เพื่อใช้ในการจัดพิมพ์
เอกสารทางราชการให้แก่
หน่วยงาน และประชาชน

มีเครื่องพิมพ์ Multifunction
ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สี
จานวน 1 เครื่อง

31

จัดซื้อเครื่อง
สารองไฟฟ้า
ขนาด 800 VA
ฝ่ายกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน
รวม
31 โครงการ

เพื่อใช้ในการสารองไฟฟ้า มีเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด
สาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ 800 VA จานวน 2 เครื่อง
และป้องกันข้อมูลของ
ประชาชน และหน่วยงาน
สูญหาย
-

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
17,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-

-

5,000

-

480,900

431,200

644,800

279,700

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

156,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การ
ปฏิบัติงาน

การจัดพิมพ์
เอกสารทาง
ราชการ และ
เอกสารอื่นๆ
ให้แก่หน่วยงาน
และประชาชน มี
คุณภาพ
-ประชาชนพึง
พอใจในการ
ปฏิบัติงาน
ร้อยละความ การป้องกันข้อมูล
พึงพอใจของ สูญหายกรณีไฟฟ้า
ประชาชนต่อ ขัดข้อง
การปฏิบัติงาน มีประสิทธิภาพ
-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
ฝ่ายกิจกรรมเด็ก
และเยาวชนสานัก
การศึกษา

ฝ่ายกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน
สานักการศึกษา
-

-3/691รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลนครเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ที่ 6 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ที่ 7 : การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 จัดหาเครื่อง
เพื่อเพิ่มช่องทางการ
ส่วนควบคุมอาคารและ
265,600
คอมพิวเตอร์
บริการประชาชนในการให้ ผังเมือง สานักการช่างมี
แม่ข่ายและพัฒนา คาปรึกษา แนะนาทาง
บริการอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน
ระบบการบริหาร กฎหมาย รวมถึงการ
ทางเว็บไชต์ (Website) ให้
จัดการด้าน
ติดตามและตรวจสอบ
ประชาชนได้เข้าถึงได้ง่ายโดย
อิเล็กทรอนิกส์
สถานะของใบอนุญาต
-มีการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์
ก่อสร้างฯ ใบรับรองการ แม่ข่าย แบบที่ 1 จานวน 1
ตรวจสอบอาคาร (ร.1)
ชุด (130,000 บาท) และ
และคาสั่งต่างๆ ผ่านทาง Hard disk drive ขนาด
เว็บไซต์อย่างสะดวกและ ความจุ 4 TB (5,600 บาท)
รวดเร็ว
-มีการออกแบบและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการด้าน
อิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทาง
เว็บไชต์ (Website)
2 ปรับปรุงห้อง
เพื่อปรับปรุงภายในห้อง ปรับปรุงห้องประชุมสานัก
485,000
ประชุมสานัก
ประชุมสานักการช่างให้ได้ การช่าง ขนาดพื้นที่ไม่น้อย
การช่าง
มาตรฐาน และเป็นการ
กว่า 50 ตร.ม. โดย
เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี -ติดตั้งผ้าม่านทึบแสง
ต่อผู้มาใช้บริการ
-กรุผนังด้วยแผ่นไฟเบอร์
ซีเมนต์ หนา 8 มม. ปิดทับ
ผิวด้วยลามิเนตลายไม้โครง
คร่าวกัลป์วาไนซ์ ตามแบบ
แปลนเทศบาลฯ

แบบ ผ.02

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อบริการ
อิเล็กทรอนิกส์

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ประชาชน
สามารถเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสาร
และบริการภาครัฐ
รวมถึงสามารถ
ติดตามและ
ตรวจสอบสถานะ
ของใบ อนุญาต
ก่อสร้างฯใบรับรอง
การตรวจสอบ
อาคาร (ร.1) และ
คาสั่งต่างๆ ผ่าน
ทางเว็บไซต์
สะดวกและรวดเร็ว
ร้อยละความ สานักการช่างมี
พึงพอใจของ ห้องประชุมที่
ผู้ใช้บริการ ทันสมัย น่าใช้งาน
ห้องประชุม อีกทั้งเป็นการ
สานักการ
เสริมสร้างภาพ
ช่าง
ลักษณ์ที่ดีต่อผู้มา
ใช้บริการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานขออนุญาต
ฝ่ายควบคุมอาคาร
ส่วนควบคุมอาคาร
และผังเมือง
สานักการช่าง

งานธุรการ
สานักการช่าง

แบบ ผ.02

-3/692ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

3

ต่อเติมอาคารเพื่อ
จัดสร้างศูนย์
ออกแบบเมือง
(City Design
Center)

-เพื่อต่อเติมอาคารสาหรับ
ใช้เป็นศูนย์ออกแบบเมือง
และขับเคลื่อนการพัฒนา
พื้นที่
-เพื่อใช้เป็นสถานที่พบปะ
พูดคุย ประชุม/สัมมนา
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ในการพัฒนาเมืองทุกภาค
ส่วน
-เพื่อใช้เป็นศูนย์แสดงแผน
ที/่ แผนผังการพัฒนาเมือง

4

ก่อสร้างโรงจอด
รถและเครื่องจักร
ขนาดใหญ่ของ
งานบารุงรักษา
และซ่อมแซม
ระบบระบายน้า

-เพื่อใช้เป็นสถานที่จอด
และซ่อมบารุงรักษา
ยานพาหนะ รวมถึงการ
จัดเก็บเครื่องจักรขนาด
ใหญ่ให้เป็นสัดส่วนและมี
ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย
-เพื่อให้เกิดความพร้อมใน
การปฏิบัติงาน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
มีศูนย์ออกแบบเมือง (City
Design Center) ขนาดพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 144 ตร.ม. โดย
ภายใน
-ติดตั้งระบบไฟฟ้าและดาว
โคมไฟฟ้า จานวน 1 ระบบ
-ติดตั้งระบบเสียงและภาพ
จานวน 1 ระบบ
-ติดตั้งระบบปรับอากาศ
จานวน 1 ระบบ
-ติดตั้งระบบประปาพร้อม
เชื่อมท่อเข้าระบบเดิม
จานวน 1 ระบบ
-จัดหาครุภัณฑ์โต๊ะประชุม
และบิ้วท์อินพร้อมชุด
เคาน์เตอร์ และอุปกรณ์งาน
บ้านงานครัว
ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ
ก่อสร้างโรงจอดรถและ
เครื่องจักรขนาดใหญ่ ขนาด
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 420 ตร.ม.

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
3,000,000

-

1,100,000

-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ
พึงพอใจ
ของผู้มาใช้
บริการศูนย์
ออกแบบ
เมือง

มีศูนย์ออกแบบ
ส่วนออกแบบ
เมือง (City
และก่อสร้าง
Design Center) สานักการช่าง
ซึ่งจะเป็นสถานที่
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและขับ
เคลื่อนการพัฒนา
เมืองเชิงพื้นที่ที่
แสดงให้เห็นถึง
ทิศทางการพัฒนา
เมืองและการ
แก้ไขปัญหาเมือง
ได้อย่างชัดเจน
และเป็นรูปธรรม

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
เจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติงานใน
การบารุงรักษา
ยานพาหนะ
และเครื่องจักร

-มีสถานที่จอดและ
ซ่อมบารุงรักษา
ยานพาหนะรวมถึง
การจัดเก็บเครื่อง
จักรขนาดใหญ่
-การปฏิบัติงาน
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

งานบารุงรักษา
และซ่อมแซม
ระบบระบายน้า
ฝ่ายจัดการ
คุณภาพน้า
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง

แบบ ผ.02

-3/693ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

5

ปรับปรุงสถานี
สูบน้าป่าตันพร้อม
ก่อสร้างอาคาร
ห้องพักเจ้าหน้าที่
ประจาสถานี

-เพื่อปรับปรุงสถานีสูบน้า
ป่าตันให้เป็นระเบียบ
เรียบร้อย ปลอดภัยและ
เป็นที่ประทับใจแก่
ประชาชน
-เพื่อก่อสร้างอาคาร
ห้องพักเจ้าหน้าที่ประจา
สถานีสูบน้าป่าตัน

6

ปรับปรุงสถานี
สูบน้าศรีปิงเมือง

เพื่อปรับปรุงสถานีสูบน้า
ศรีปิงเมืองให้เป็นระเบียบ
เรียบร้อย ปลอดภัยและ
เป็นที่ประทับใจแก่
ประชาชน

7

ปรับปรุงสถานี
สูบน้าชาวทุ่ง

เพื่อปรับปรุงสถานีสูบน้า
ชาวทุ่งให้เป็นระเบียบ
เรียบร้อย ปลอดภัยและ
เป็นที่ประทับใจแก่
ประชาชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
-ก่อสร้างตะแกรงและราว
กันตก ความสูงไม่น้อยกว่า
1.00 ม. ความยาวรวมไม่
น้อยกว่า 20 ม.
-ก่อสร้างอาคารห้องพัก
เจ้าหน้าที่พร้อมห้องน้า
พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า
25 ตร.ม.
ตามแบบแปลนเทศบาลฯ
ก่อสร้างประตูทางเข้าความ
กว้างไม่น้อยกว่า 4 ม. และ
ก่อสร้างรั้วความสูงไม่น้อย
กว่า 1.50 ม. ระยะรวมไม่
น้อยกว่า 20 ม.

ก่อสร้างราวกันตกความสูงไม่
น้อยกว่า 1 ม. ระยะรวมไม่
น้อยกว่า 30 ม. ปรับปรุง
ทาสี ก่อสร้างรั้วความสูงไม่
น้อยกว่า 1.50 ม. ระยะรวม
ไม่น้อยกว่า 8 ม.

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
1,500,000

-

-

500,000

-

-

ร้อยละของ
อาคารสถานที่
ได้รับการ
ดูแลรักษา
ให้มีสภาพใช้
งานได้อย่างดี

-

-

-

500,000

-

ร้อยละของ
อาคารสถานที่
ได้รับการ
ดูแลรักษา
ให้มีสภาพใช้
งานได้อย่างดี

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละของ
อาคารสถานที่
ได้รับการ
ดูแลรักษา
ให้มีสภาพใช้
งานได้อย่างดี

-สถานีสูบน้าป่า
ตันมีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
ปลอดภัย
-การปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่
ประจาสถานี
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
-สถานีสูบน้าศรีปิง
เมืองมีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
ปลอดภัย
-การปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่
ประจาสถานี
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
-สถานีสูบน้าชาว
ทุ่งมีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
ปลอดภัย
-การปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่
ประจาสถานี
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

งานบารุงรักษา
และซ่อมแซม
ระบบระบายน้า
ฝ่ายจัดการ
คุณภาพน้า
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง
งานบารุงรักษา
และซ่อมแซม
ระบบระบายน้า
ฝ่ายจัดการ
คุณภาพน้า
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง
งานบารุงรักษา
และซ่อมแซม
ระบบระบายน้า
ฝ่ายจัดการ
คุณภาพน้า
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง

แบบ ผ.02

-3/694โครงการ

8

จัดซื้อรถบรรทุก
(ดีเซล) ขนาด 1
ตัน แบบธรรมดา
งานบารุงรักษา
และซ่อมแซม
ระบบระบายน้า
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง
จัดซื้อเรือ
ท้องแบน
อลูมิเนียม

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การติดตามควบคุมการ
ปฏิบัติงานซ่อมแซมและ
ก่อสร้างระบบระบายน้า

มีรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1
ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่
ต่ากว่า 2,400 ซีซี
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบ
ธรรมดา จานวน 2 คัน

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การตรวจการณ์สภาพ
คลองสาธารณะในเขต
เทศบาลนครเชียงใหม่

10

จัดซื้อเรือ
ท้องแบน
ไฟเบอร์กลาส์

11

จัดซื้อรถบรรทุก
(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน
แบบดับเบิ้ลแคบ
ส่วนควบคุม
อาคารและผังเมือง

9

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
575,000
(1 คัน)

มีเรือท้องแบนท้องแบน
อลูมิเนียม ขนาด 14 ฟุต
จานวน 1 ลา

-

55,000

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การตรวจการณ์สภาพ
คลองสาธารณะในเขต
เทศบาลนครเชียงใหม่

มีเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส์
ขนาด 5-7 ที่นั่ง พร้อม
เครื่องยนต์และอุปกรณ์
ประกอบลาเรือ จานวน 2 ลา

-

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การออกตรวจอาคารและ
เรื่องร้องเรียนของ
ประชาชนภายในเขต
เทศบาลฯ

มีรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด
1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบ
ดับเบิ้ลแค็บ จานวน 1 คัน

-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
575,000
(1 คัน)

2565
(บาท)
-

-

-

200,000

-

814,000

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ ประชาชนมีความ
พึงพอใจของ พึงพอใจในการ
ประชาชนต่อ ปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงาน

งานบารุงรักษา
และซ่อมแซม
ระบบระบายน้า
ฝ่ายจัดการ
คุณภาพน้า
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง

-

ร้อยละความ ประชาชนมีความ
พึงพอใจของ พึงพอใจในการ
ประชาชนต่อ ปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงาน

-

-

ร้อยละความ ประชาชนมีความ
พึงพอใจของ พึงพอใจในการ
ประชาชนต่อ ปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงาน

-

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการแก้ไข
ปัญหาเรื่อง
ร้องเรียน

งานบารุงรักษา
และซ่อมแซม
ระบบระบายน้า
ฝ่ายจัดการ
คุณภาพน้า
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง
งานบารุงรักษา
และซ่อมแซม
ระบบระบายน้า
ฝ่ายจัดการ
คุณภาพน้า
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง
ส่วนควบคุม
อาคารและผังเมือง
สานักการช่าง

ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
การแก้ไขปัญหา
เรื่องร้องเรียน

แบบ ผ.02

-3/695ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

12

จัดซื้อรถบรรทุก
(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน
แบบดับเบิ้ลแคบ
ส่วนออกแบบ
และก่อสร้าง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การออกสารวจและตรวจ
การปฏิบัติงานตามที่
ประชาชนร้องเรียน

13

จัดซื้อหลังคา
รถบรรทุก

14

15

16

เพื่อนาไปติดตั้งบนกระบะ
ท้ายรถบรรทุกที่ใช้ในการ
ออกสารวจและตรวจการ
ปฏิบัติงานตามที่
ประชาชนร้องเรียน
จัดซื้อกล้องสารวจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
ประมวลผล
การสารวจถนน ระบบ
ระบายน้าตามที่ประชาชน
ร้องเรียน
จัดซื้อเครื่องวัด
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพวัด
ระยะทางเลเซอร์ ระยะห่างต่างๆ ของ
อาคารที่ประชาชนยื่นขอ
อนุญาตก่อสร้างอาคารให้
เกิดความแม่นยา
จัดซื้อเครื่อง
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
คอมพิวเตอร์
ให้บริการประชาชนในการ
ส่วนออกแบบ
ออกแบบ เขียนแบบ
และก่อสร้าง
ประมาณราคาโครงการ
สานักการช่าง
ก่อสร้างถนนตามที่
ประชาชนร้องเรียน

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
868,000

มีหลังคารถบรรทุกอลูมิเนียม
ขนาด 1 ตัน จานวน 1 หลัง

-

-

16,000

-

มีกล้องสารวจประมวลผล
จานวน 1 ตัว

-

-

249,000

มีเครื่องวัดระยะทางเลเซอร์
จานวน 3 เครื่อง

-

-

-ฝ่ายวิศวกรรม มีเครื่อง
คอมพิวเตอร์สาหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2
จานวน 5 ชุด
-ฝ่ายสถาปัตยกรรม มีเครื่อง
คอมพิวเตอร์สาหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2
จานวน 5 ชุด

29,000
(1 ชุด)
29,000
(1 ชุด)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
มีรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด
1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบ
ดับเบิ้ลแค็บ จานวน 1 คัน

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ ประชาชนมีความ
พึงพอใจของ พึงพอใจในการ
ประชาชนต่อ ปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงาน

ส่วนออกแบบ
และก่อสร้าง
สานักการช่าง

-

ร้อยละความ ประชาชนมีความ
พึงพอใจของ พึงพอใจในการ
ประชาชนต่อ ปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงาน

ส่วนออกแบบ
และก่อสร้าง
สานักการช่าง

-

-

ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน

ส่วนออกแบบ
และก่อสร้าง
สานักการช่าง

23,400

-

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน

ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน

ส่วนควบคุม
อาคารและผังเมือง
สานักการช่าง

60,000
(2 ชุด)

60,000
(2 ชุด)

-

-

60,000
(2 ชุด)

60,000
(2 ชุด)

-

-

ร้อยละความ ประชาชนมีความ
พึงพอใจของ พึงพอใจในการ
ประชาชนต่อ ปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงาน

ส่วนออกแบบ
และก่อสร้าง
สานักการช่าง

แบบ ผ.02

-3/696ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

17

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์
ส่วนควบคุม
อาคารและผังเมือง
สานักการช่าง
จัดซื้อชุด
โปรแกรมจัดการ
สานักงานที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกต้อง
ตามกฎหมาย
ส่วนออกแบบ
และก่อสร้าง
สานักการช่าง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บริการประชาชนที่
สะดวกและรวดเร็ว

มีเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 1
จานวน 2 ชุด

18

19

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บริการประชาชนในการ
ออกแบบ เขียนแบบ
ประมาณราคาโครงการ
ก่อสร้างถนนตามที่
ประชาชนร้องเรียน

-ฝ่ายวิศวกรรม ส่วน
ออกแบบและก่อสร้าง
มีชุดโปรแกรมจัดการ
สานักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
ตามกฎหมาย จานวน 4 ชุด
-ฝ่ายสถาปัตยกรรมส่วน
ออกแบบและก่อสร้าง
มีชุดโปรแกรมจัดการ
สานักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
ตามกฎหมาย จานวน 4 ชุด
จัดซื้อชุด
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ มีชุดโปรแกรมจัดการ
โปรแกรมจัดการ ให้บริการประชาชนในการ สานักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
สานักงานที่มี
ออกแบบ เขียนแบบ
ตามกฎหมาย จานวน 2 ชุด
ลิขสิทธิ์ถูกต้อง
ประมาณราคาโครงการ
ตามกฎหมายของ ก่อสร้างระบบระบายน้า
ส่วนช่างสุขาภิบาล ตามที่ประชาชนร้องเรียน
สานักการช่าง

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
44,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-

24,000
(2 ชุด)

-

-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

24,000
(2 ชุด)

-

-

24,000
(2 ชุด)

24,000
(2 ชุด)

-

-

24,000

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ ประชาชนมีความ
พึงพอใจของ พึงพอใจในการ
ประชาชนต่อ ปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงาน

ส่วนควบคุม
อาคารและผังเมือง
สานักการช่าง

ร้อยละความ ประชาชนมีความ
พึงพอใจของ พึงพอใจในการ
ประชาชนต่อ ปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงาน

ส่วนออกแบบ
และก่อสร้าง
สานักการช่าง

ร้อยละความ ประชาชนมีความ
พึงพอใจของ พึงพอใจในการ
ประชาชนต่อ ปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงาน

งานบารุงรักษา
และซ่อมแซม
ระบบระบายน้า
ฝ่ายจัดการ
คุณภาพน้า
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง

แบบ ผ.02

-3/697ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

20

จัดซื้อชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการ
สาหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์
แบบสิทธิการใช้
งานประเภทติดตั้ง
มาจากโรงงาน
(OEM) ที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกต้อง
ตามกฎหมาย
ส่วนออกแบบ
และก่อสร้าง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บริการประชาชนในการ
ออกแบบ เขียนแบบ
ประมาณราคาโครงการ
ก่อสร้างถนนตามที่
ประชาชนร้องเรียน

21

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

-ฝ่ายวิศวกรรม ส่วน
ออกแบบและก่อสร้าง
มีชุดโปรแกรมระบบ
ปฏิบัติการสาหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ แบบสิทธิการ
ใช้งานประเภทติดตั้งมาจาก
โรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์
ถูกต้องตามกฎหมาย จานวน
4 ชุด
-ฝ่ายสถาปัตยกรรมส่วน
ออกแบบและก่อสร้าง
มีชุดโปรแกรมระบบ
ปฏิบัติการสาหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบ
สิทธิการใช้งานประเภทติดตั้ง
มาจากโรงงาน (OEM) ที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
จานวน 4 ชุด
จัดซื้อชุดโปรแกรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ มีชุดโปรแกรมระบบ
ระบบปฏิบัติการ ให้บริการประชาชนในการ ปฏิบัติการสาหรับเครื่อง
สาหรับเครื่อง
ออกแบบ เขียนแบบ
คอมพิวเตอร์ และเครื่อง
คอมพิวเตอร์
ประมาณราคาโครงการ
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบ
แบบสิทธิการใช้
ก่อสร้างระบบระบายน้า สิทธิการใช้งานประเภทติดตั้ง
งานประเภทติดตั้ง ตามที่ประชาชนร้องเรียน มาจากโรงงาน (OEM) ที่มี
มาจากโรงงาน
ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
(OEM) ที่มี
จานวน 2 ชุด
ลิขสิทธิ์ถูกต้อง
ตามกฎหมาย
ส่วนช่างสุขาภิบาล

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
7,600
(2 ชุด)

งบประมาณ
2563
(บาท)
7,600
(2 ชุด)

-

7,600
(2 ชุด)

-

7,600

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

7,600
(2 ชุด)

-

-

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ ประชาชนมีความ
พึงพอใจของ พึงพอใจในการ
ประชาชนต่อ ปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงาน

ส่วนออกแบบ
และก่อสร้าง
สานักการช่าง

ร้อยละความ ประชาชนมีความ
พึงพอใจของ พึงพอใจในการ
ประชาชนต่อ ปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงาน

งานบารุงรักษา
และซ่อมแซม
ระบบระบายน้า
ฝ่ายจัดการ
คุณภาพน้า
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง

แบบ ผ.02

-3/6982561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
6,300

มีเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer) จานวน
2 เครื่อง

-

-

8,600

-

-เพื่อจัดซื้อเก้าอี้ขาเหล็ก
สาหรับใช้ในห้องประชุม
-เพื่อให้การจัดกิจกรรม
ต่างๆ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

มีเก้าอี้ขาเหล็กสาหรับใช้ใน
ห้องประชุมสานักการช่าง
จานวน 20 ตัว

36,000

-

-

เพื่อให้บริการประชาชน
ที่มาติดต่อราชการ

มีเก้าอี้สานักงานแบบมี
พนักพิง ที่พักแขน และ
ล้อเลื่อน ปรับสูง-ต่าได้
จานวน 3 ตัว

-

-

9,000

ที่

โครงการ

22

จัดซื้อเครื่องพิมพ์
แบบฉีดหมึก
(Inkjet Printer)
สาหรับกระดาษ
A3
ส่วนควบคุม
อาคารและผังเมือง
สานักการช่าง
จัดซื้อเครื่องพิมพ์
แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (Ink
Tank Printer)
ส่วนควบคุม
อาคารและผังเมือง
สานักการช่าง
จัดซื้อเก้าอี้ขา
เหล็กสาหรับใช้ใน
ห้องประชุมสานัก
การช่าง

เพื่อใช้ในการพิมพ์
ใบอนุญาตก่อสร้างฯ
และคาสั่งต่างๆ ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

มีเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
(Inkjet Printer) สาหรับ
กระดาษ A3 จานวน 1
เครื่อง

เพื่อใช้ในการพิมพ์
ใบอนุญาตก่อสร้างฯ
และคาสั่งต่างๆ ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

จัดซื้อเก้าอี้
สานักงาน
ส่วนออกแบบ
และก่อสร้าง
สานักการช่าง

23

24

25

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ ประชาชนมีความ
พึงพอใจของ พึงพอใจในการ
ประชาชนต่อ ปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงาน

ส่วนควบคุม
อาคารและผังเมือง
สานักการช่าง

-

ร้อยละความ ประชาชนมีความ
พึงพอใจของ พึงพอใจในการ
ประชาชนต่อ ปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงาน

ส่วนควบคุม
อาคารและผังเมือง
สานักการช่าง

-

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ
ห้องประชุม
สานักการช่าง

งานธุรการ
สานักการช่าง

-

-

-มีเก้าอี้ขาเหล็ก
สาหรับใช้ในห้อง
ประชุมอย่าง
เพียงพอ
-การจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ ของสานัก
การช่างเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ
ร้อยละความ ประชาชนที่มา
พึงพอใจของ ติดต่อราชการ
ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ที่มาติดต่อ
ราชการ

ส่วนออกแบบ
และก่อสร้าง
สานักการช่าง

แบบ ผ.02

-3/699ที่

โครงการ

26

จัดซื้อเก้าอี้
สานักงาน
ส่วนควบคุม
อาคารและผังเมือง
สานักการช่าง
จัดซื้อชั้นเหล็กวาง
เอกสาร 5 ชั้น

27

28

29

รวม

วัตถุประสงค์
เพื่อให้บริการประชาชน
ที่มาติดต่อราชการ

เพื่อใช้ในการเก็บและวาง
เอกสารคาร้องอนุญาต
พร้อมแบบแปลนอาคาร
ให้เป็นหมวดหมู่ค้นหาได้
สะดวกรวดเร็วเมื่อ
ประชาชนมาขอค้น
แบบแปลน
จัดซื้อตู้เหล็ก
เพื่อให้การจัดเก็บเอกสาร
เก็บเอกสาร
คาร้อง แบบแปลนให้เป็น
ส่วนออกแบบ
ระเบียบเรียบร้อย สะดวก
และก่อสร้าง
ในการค้นหาและการ
สานักการช่าง
ให้บริการแก่ประชาชน
จัดซื้อตู้เหล็ก
เพื่อให้การจัดเก็บเอกสาร
เก็บเอกสาร
ข้อมูลในการรับเรื่องและ
ส่วนช่างสุขาภิบาล ให้บริการตามคาร้องของ
สานักการช่าง
ประชาชนเป็นไปด้วย
สะดวก รวดเร็ว
29 โครงการ

-

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
17,500

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

มีชั้นเหล็กวางเอกสาร 5 ชั้น
ขนาดกว้าง0.60 ม. ยาว
2.40 ม. สูง 2.00 ม.
จานวน 33 ชั้น

429,000

-

-

-

-

มีตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2
บาน จานวน 2 ตู้

11,000

-

-

-

-

ร้อยละความ ประชาชนมีความ
พึงพอใจของ พึงพอใจในการ
ประชาชนต่อ ปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงาน

ส่วนออกแบบ
และก่อสร้าง
สานักการช่าง

มีตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2
บาน จานวน 4 ตู้

-

-

11,000
(2 ตู)้

-

11,000
(2 ตู)้

ร้อยละความ ประชาชนมีความ
พึงพอใจของ พึงพอใจในการ
ประชาชนต่อ ปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงาน

-

534,000

งานบารุงรักษา
และซ่อมแซม
ระบบระบายน้า
ฝ่ายจัดการ
คุณภาพน้า
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง
-

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
มีเก้าอี้แบบหุ้มด้วยหนังมี
ล้อเลื่อน และที่พักแขน
จานวน 5 ตัว

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

3,770,900 6,374,500 1,075,000

11,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ที่มาติดต่อ
ราชการ
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน

-

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนที่มา
ส่วนควบคุม
ติดต่อราชการ
อาคารและผังเมือง
ได้รับความสะดวก สานักการช่าง
ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน

-

ส่วนควบคุม
อาคารและผังเมือง
สานักการช่าง

แบบ ผ.02

-3/700รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลนครเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ที่ 6 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ที่ 7 : การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร
5.11 แผนงานการพาณิชย์
งบประมาณ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 ปรับปรุงอาคาร
เพื่อปรับปรุงอาคารสถาน ปรับปรุงอาคารสถานธนานุ
290,000
สถานธนานุบาล ธนานุบาลเทศบาลนคร
บาลเทศบาลนครเชียงใหม่ 4
เทศบาลนคร
เชียงใหม่ 4 ที่ชารุดเสียหาย ได้แก่
เชียงใหม่ 4
ให้อยู่ในสภาพที่ดี
-งานรื้อถอน
-งานหลังคา
-งานฝ้าเพดาน
-งานสี
-งานพื้น
(ตามแบบแปลนของเทศบาล)
2 ปรับปรุงอาคาร
เพื่อปรับปรุงอาคารสถาน ปรับปรุงอาคารสถานธนานุ
3,000,000
สถานธนานุบาล ธนานุบาลเทศบาลนคร
บาลเทศบาลนครเชียงใหม่ 2
เทศบาลนคร
เชียงใหม่ 2 ที่ชารุดเสียหาย ได้แก่
เชียงใหม่ 2
ให้อยู่ในสภาพที่ดี
-งานรื้อถอน
-งานเสาตอม่อ, คาน ค.ส.ล.
รับบันได
- งานพื้น
- งานบันได

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละ
อาคารสถานธนา สถานธนานุบาล
ความสาเร็จของ นุบาลเทศบาล
เทศบาล
การดาเนินงาน นครเชียงใหม่ 4 นครเชียงใหม่ 4
ตามโครงการ ได้รับการปรับปรุง
ให้อยู่ในสภาพดี

ร้อยละ
อาคารสถานธนา สถานธนานุบาล
ความสาเร็จของ นุบาลเทศบาล
เทศบาล
การดาเนินงาน นครเชียงใหม่ 2 นครเชียงใหม่ 2
ตามโครงการ ได้รับการปรับปรุง
ให้อยู่ในสภาพดี

แบบ ผ.02

-3/701ที่

3

4

โครงการ

จัดซื้อเก้าอี้
พลาสติกแบบไม่มี
พนักพิงของ
สถานธนานุบาล
เทศบาลนคร
เชียงใหม่ 1
จัดซื้อเก้าอี้ทางาน
แบบหุ้มด้วยหนังมี
ล้อเลื่อน พนักพิง
ทรงสูง
สถาน
ธนานุบาล
เทศบาลนคร
เชียงใหม่ 1

วัตถุประสงค์

เพื่อจัดหาเก้าอี้สาหรับ
ให้บริการประชาชน

เพื่อจัดหาเก้าอี้สาหรับนั่ง
ปฏิบัติงาน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- งานตกแต่งภายในภายนอก
- งานผนัง
- งานฝ้าเพดาน
- งานประตูหน้าต่าง
- งานสุขภัณฑ์
- งานสี
- งานระบบไฟฟ้า
- งานระบบุสุขาภิบาล
- งานติดตั้งเคาน์เตอร์กระจก
นิรภัย
- งานติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศ
(ตามแบบแปลนของเทศบาล)
เก้าอี้พลาสติกแบบไม่มี
พนักพิง จานวน 30 ตัว

มีเก้าอี้ทางานแบบหุ้มด้วย
หนัง มีล้อเลื่อน พนักพิงทรง
สูง จานวน 2 ตัว

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)

3,750
(15 ตัว)

-

4,000

-

2564
(บาท)

2565
(บาท)

-

3,750
(15 ตัว)

-

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ
พีงพอใจของ
ประชาชนที่
ได้รับความ
สะดวกในการ
ให้บริการ
ร้อยละความ
พีงพอใจของ
ประชาชนที่
ได้รับความ
สะดวกในการ
ให้บริการ

ประชาชนที่มาใช้
บริการได้รับสิ่ง
อานวยความ
สะดวก

สถานธนานุบาล
เทศบาลนคร
เชียงใหม่ 1

บุคลากรมีสิ่ง
อานวยความ
สะดวกในการ
ให้บริการ
ประชาชน

สถาน
ธนานุบาล
เทศบาลนคร
เชียงใหม่ 1

แบบ ผ.02

-3/7022561
(บาท)
-

2562
(บาท)
25,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

มีเก้าอี้นั่งพักคอยแบบ 4 ที่
นั่ง มีพนักพิง จานวน 6 ชุด

-

-

มีเครื่องทาน้าร้อน-น้าเย็น
แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก
จานวน 1 เครื่อง

-

-

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

5

จัดซื้อเก้าอี้ทางาน
แบบหุ้มด้วยหนัง
มีล้อเลื่อน พนัก
พิงทรงต่า
สถาน
ธนานุบาล
เทศบาลนคร
เชียงใหม่ 1
จัดซื้อเก้าอี้นั่งพัก
คอยแบบ 4 ที่นั่ง
มีพนักพิง
สถานธนานุบาล
เทศบาลนคร
เชียงใหม่ 2
จัดซื้อเครื่องทาน้า
ร้อน-น้าเย็น แบบ
ต่อท่อ ขนาด2ก๊อก
สถานธนานุบาล
เทศบาลนคร
เชียงใหม่ 2

เพื่อจัดหาเก้าอี้สาหรับนั่ง
ปฏิบัติงาน

มีเก้าอี้ทางานแบบหุ้มด้วย
หนัง มีล้อเลื่อน พนักพิงทรง
ต่า จานวน 10 ตัว

เพื่อจัดหาเก้าอี้สาหรับ
ให้บริการประชาชน

เพื่อจัดหาเครื่องทาน้า
ร้อน-น้าเย็นสาหรับ
ให้บริการน้าดื่มแก่
ประชาชน

จัดซื้อเครื่อง ปรับ
อากาศ ขนาด
12,000 บีทียู
สถานธนานุบาล
เทศบาลนคร
เชียงใหม่ 5

เพื่อใช้สาหรับระบายความ มีเครื่องปรับอากาศแบบแยก
ร้อนให้แก่ประชาชน
ส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบ
ฟอกอากาศ) ขนาด
12,000 บีทียู. จานวน 1
เครื่อง

6

7

8

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

-

15,000
(3 ชุด)

15,000
(3 ชุด)

-

-

26,000

-

17,000

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ
พีงพอใจของ
ประชาชนที่
ได้รับความ
สะดวกในการ
ให้บริการ

บุคลากรมีสิ่ง
อานวยความ
สะดวกในการ
ให้บริการ
ประชาชน

สถาน
ธนานุบาล
เทศบาลนคร
เชียงใหม่ 1

ร้อยละความ
พีงพอใจของ
ประชาชนที่
ได้รับความ
สะดวกในการ
ให้บริการ
ร้อยละความ
พีงพอใจของ
ประชาชนที่
ได้รับการ
บริการและ
สิ่งอานวย
ความสะดวก
ร้อยละความ
พีงพอใจของ
ประชาชนที่
ได้รับการ
บริการและ
สิ่งอานวย
ความสะดวก

ประชาชนที่มาใช้
บริการได้รับการ
อานวยความ
สะดวก

สถาน
ธนานุบาล
เทศบาลนคร
เชียงใหม่ 2

ประชาชนที่มาใช้ สถาน
บริการมีสิ่งอานวย ธนานุบาล
ความสะดวก
เทศบาลนคร
เชียงใหม่ 2

ประชาชนที่มาใช้ สถานธนานุบาล
บริการมีสิ่งอานวย เทศบาลนคร
ความสะดวก
เชียงใหม่ 5

แบบ ผ.02

-3/703ที่

โครงการ

9

จัดซื้อเครื่อง
ปรับอากาศ ขนาด
18,000 บีทียู
สถานธนานุบาล
เทศบาลนคร
เชียงใหม่ 5

10

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์
สาหรับสานักงาน
ประมวลผลแบบที
1่
สถานธนานุบาล
เทศบาลนคร
เชียงใหม่ 2
11 จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์
สาหรับสานักงาน
ประมวลผลแบบที
1่
สถานธนานุบาล
เทศบาลนคร
เชียงใหม่ 1
12 จัดซื้อครื่องพิมพ์
Multifunction
ชนิดเลเซอร์/ชนิด
LED ขาวดา
สถานธนานุบาล
เทศบาลนคร
เชียงใหม่ 1

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใช้สาหรับระบายความ มีเครื่องปรับอากาศแบบแยก
ร้อนให้แก่ประชาชน
ส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบ
ฟอกอากาศ) ขนาด
18,000 บีทียู จานวน 1
เครื่อง

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
21,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ
พีงพอใจของ
ประชาชนที่
ได้รับการ
บริการและ
สิ่งอานวย
ความสะดวก
ร้อยละความ
พีงพอใจของ
ประชาชนที่
ได้รับความ
สะดวกในการ
ให้บริการ

ประชาชนที่มาใช้ สถานธนานุบาล
บริการมีสิ่งอานวย เทศบาลนคร
ความสะดวก
เชียงใหม่ 5

บุคลากรมีสิ่ง
อานวยความ
สะดวกในการ
ให้บริการ
ประชาชน

สถานธนานุบาล
เทศบาลนคร
เชียงใหม่ 2

เพื่อจัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอร์สาหรับ
บันทึกข้อมูลและใช้ในการ
ปฏิบัติงาน

มีเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับ
สานักงานประมวลผลแบบที่
1 จานวน 3 เครื่อง

44,000
(2 เครื่อง)

22,000
(1 เครื่อง)

-

-

-

เพื่อจัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอร์สาหรับ
บันทึกข้อมูลและใช้ในการ
ปฏิบัติงาน

มีเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับ
สานักงานประมวลผลแบบที่
1 จานวน 2 เครื่อง

-

44,000

-

-

-

ร้อยละความ
พีงพอใจของ
ประชาชนที่
ได้รับความ
สะดวกในการ
ให้บริการ

บุคลากรมีสิ่ง
อานวยความ
สะดวกในการ
ให้บริการ
ประชาชน

สถานธนานุบาล
เทศบาลนคร
เชียงใหม่ 1

เพื่อจัดหาเครื่องพิมพ์
สาหรับจัดพิมพ์เอกสาร
ต่างๆ

มีเครื่องพิมพ์
Multifunction ชนิด
เลเซอร์/ชนิดLED ขาวดา
จานวน 1 เครื่อง

9,600

-

-

-

-

ร้อยละความ
พีงพอใจของ
ประชาชนที่
ได้รับความ
สะดวกในการ
ให้บริการ

บุคลากรมีสิ่ง
อานวยความ
สะดวกในการ
ให้บริการ
ประชาชน

สถาน
ธนานุบาล
เทศบาลนคร
เชียงใหม่ 1

แบบ ผ.02

-3/704ที่

โครงการ

13 จัดซื้อครื่องพิมพ์
ชนิด Dot Matrix
Printer แบบแคร่สั้น
สถานธนานุบาล
เทศบาลนคร
เชียงใหม่ 2
14 จัดซื้อเครื่องพิมพ์
ชนิดเลเซอร์/ชนิด
LED ขาวดา
(30หน้า/นาที)
สถานธนานุบาล
เทศบาลนคร
เชียงใหม่ 3
15 จัดซื้อเครื่อง
สารองไฟฟ้า
ขนาด 800 VA
สถานธนานุบาล
เทศบาลนคร
เชียงใหม่ 1
16 จัดซื้อเครื่อง
สารองไฟฟ้า
ขนาด 800 VA
สถานธนานุบาล
เทศบาลนคร
เชียงใหม่ 4

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อจัดหาเครื่องพิมพ์ชนิด
Dot Matrix Printer ใช้
สาหรับพิมพ์เอกสารต่างๆ

มีเครื่องพิมพ์ชนิด Dot
Matrix Printer แบบแคร่สั้น
จานวน 2 เครื่อง

เพื่อจัดหาเครื่องพิมพ์
สาหรับจัดพิมพ์เอกสาร
ต่างๆ

มีเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/
ชนิดLED ขาวดา (30หน้า/
นาที) จานวน 1 เครื่อง

7,900

-

-

-

-

เพื่อจัดหาเครื่องสารอง
ไฟฟ้าสาหรับสารองไฟ
กรณีไฟฟ้าขัดข้อง

มีเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด
800 VA จานวน 2 เครื่อง

-

6,400

-

-

-

เพื่อจัดหาเครื่องสารอง
ไฟฟ้าสาหรับสารองไฟ
กรณีไฟฟ้าขัดข้อง

มีเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด
800 VA จานวน 4 เครื่อง

-

12,800

-

-

-

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
44,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ
พีงพอใจของ
ประชาชนที่
ได้รับความ
สะดวกในการ
ให้บริการ
ร้อยละความ
พีงพอใจของ
ประชาชนที่
ได้รับความ
สะดวกในการ
ให้บริการ

บุคลากรมีสิ่ง
อานวยความ
สะดวกในการ
ให้บริการ
ประชาชน

สถานธนานุบาล
เทศบาลนคร
เชียงใหม่ 2

บุคลากรมีสิ่ง
อานวยความ
สะดวกในการ
ให้บริการ
ประชาชน

สถานธนานุบาล
เทศบาลนคร
เชียงใหม่ 3

ร้อยละความ
พีงพอใจของ
ประชาชนที่
ได้รับความ
สะดวกในการ
ให้บริการ
ร้อยละความ
พีงพอใจของ
ประชาชนที่
ได้รับความ
สะดวกในการ
ให้บริการ

บุคลากรมีสิ่ง
อานวยความ
สะดวกในการ
ให้บริการ
ประชาชน

สถานธนานุบาล
เทศบาลนคร
เชียงใหม่ 1

บุคลากรมีสิ่ง
อานวยความ
สะดวกในการ
ให้บริการ
ประชาชน

สถานธนานุบาล
เทศบาลนคร
เชียงใหม่ 4

แบบ ผ.02

-3/705ที่

โครงการ

17 จัดซื้อเครื่อง
สารองไฟฟ้า
ขนาด 1 kVA
สถานธนานุบาล
เทศบาลนคร
เชียงใหม่ 2
18 จัดซื้อเครื่อง
สารองไฟฟ้า
ขนาด 1 kVA
สถานธนานุบาล
เทศบาลนคร
เชียงใหม่ 4
รวม 18 โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อจัดหาเครื่องสารอง
ไฟฟ้าสาหรับสารองไฟ
กรณีไฟฟ้าขัดข้อง

มีเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด
1 kVA จานวน 3 เครื่อง

เพื่อจัดหาเครื่องสารอง
ไฟฟ้าสาหรับสารองไฟ
กรณีไฟฟ้าขัดข้อง

มีเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด
1 kVA จานวน 1 เครื่อง

-

-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

2561
(บาท)
11,600
(2 เครื่อง)

2562
(บาท)
5,800
(1 เครื่อง)

5,800

-

-

-

-

86,650

3,198,000

290,000

44,750

15,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละความ
พีงพอใจของ
ประชาชนที่
ได้รับความ
สะดวกในการ
ให้บริการ
ร้อยละความ
พีงพอใจของ
ประชาชนที่
ได้รับความ
สะดวกในการ
ให้บริการ
-

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

บุคลากรมีสิ่ง
อานวยความ
สะดวกในการ
ให้บริการ
ประชาชน

สถานธนานุบาล
เทศบาลนคร
เชียงใหม่ 2

บุคลากรมีสิ่ง
อานวยความ
สะดวกในการ
ให้บริการ
ประชาชน

สถานธนานุบาล
เทศบาลนคร
เชียงใหม่ 4

-

-

-3/706-

แบบ ผ.03

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลนครเชียงใหม่
แผนงานบริหารงานทั่วไป
2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
9,600

-

-

4,000

-

-

3,000

-

-

-

-

-

-

10,700

-

-

โต๊ะทางานเหล็กพร้อม
กระจก จานวน 2 ตัว
โต๊ะทางานชนิดเหล็ก พร้อม
กระจก จานวน 1 ตัว

14,000

-

-

-

-

-

6,500

-

-

-

ครุภัณฑ์สานักงาน

โต๊ะประชุม จานวน 1 ชุด

74,000

-

-

-

-

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

80,000

-

-

-

-

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

-

80,000

-

-

-

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

โต๊ะประชุม ขนาด 180x
60x75 ซม. จานวน 20 ตัว
โต๊ะประชุม ขนาด 180x
60x75 ซม. จานวน 20 ตัว
โต๊ะโฟเมก้า จานวน 2 ตัว

4,000

-

-

-

-

ที่

แผนงาน

1

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป
แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป
แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป
แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป
แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป
แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป
แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป
แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป
แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

2
3
4
5
6

7
8
9
10

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ จานวน
3 ตัว
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์
จานวน 1 ตัว
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์
จานวน 1 ตัว
โต๊ะทางาน จานวน 1 ชุด

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานธุรการ
แขวงศรีวิชัย
งานทะเบียน
แขวงเม็งราย
ฝ่ายสถิติการคลัง
สานักการคลัง
งานธุรการ
แขวงเม็งราย
ฝ่ายสถิติการคลัง
สานักการคลัง
งานธุรการ
ฝ่ายบริหาร
งานทั่วไป
สานักปลัดเทศบาล
งานธุรการ
แขวงเม็งราย
งานธุรการ
แขวงศรีวิชัย
งานธุรการ
แขวงนครพิงค์
งานควบคุม
เทศพาณิชย์
ฝ่ายอานวยการ
สานักปลัด
เทศบาล

แบบ ผ.03

-3/707หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

ที่

แผนงาน

11

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

โต๊ะโฟเมก้า จานวน 4 ตัว

12

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

โต๊ะอเนกประสงค์
จานวน 40 ตัว

13

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

14

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

15

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

16

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

17

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

18

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

19

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เก้าอี้ทางานแบบหุ้มด้วยหนัง
มีล้อเลื่อน พนักพิงทรงต่า
จานวน 8 ตัว
เก้าอี้แบบหุ้มด้วยหนัง มี
ล้อเลื่อนพนักพิงทรงต่า และ
ที่พักแขน จานวน 6 ตัว
เก้าอี้สานักงานแบบหุ้มด้วย
หนังมีล้อเลื่อนและที่พักแขน
พนักพิงทรงต่าจานวน11 ตัว
เก้าอี้ทางานแบบหุ้มด้วยหนัง
มีล้อเลื่อน พนักพิงทรงต่า
จานวน 5 ตัว
เก้าอี้ทางานแบบหุ้มด้วยหนัง
มีล้อเลื่อน พนักพิงทรงต่า
จานวน 4 ตัว
เก้าอี้ทางานแบบหุ้มด้วยหนัง
มีล้อเลื่อน พนักพิงทรงต่า
จานวน 8 ตัว
เก้าอี้ทางานแบบหุ้มด้วยหนัง
มีล้อเลื่อน พนักพิงทรงสูง
จานวน 9 ตัว

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
10,000

-

-

60,000
(20 ตัว)

60,000
(20 ตัว)

-

17,600

-

-

-

-

-

13,200

-

-

-

งานธุรการ
แขวงเม็งราย

-

-

27,500

-

-

งานธุรการ
แขวงกาวิละ

-

-

11,000

-

-

งานคลัง
แขวงศรีวิชัย

-

-

8,800

-

-

งานคลัง
แขวงนครพิงค์

-

-

17,600

-

-

งานทะเบียน
แขวงนครพิงค์

-

33,300

-

-

-

งานทะเบียน
แขวงเม็งราย

ฝ่ายบริการและ
เผยแพร่วิชาการ
กองวิชาการและ
แผนงาน
กลุ่มงานส่งเสริมการ
พัฒนาเมือง
กองวิชาการและ
แผนงาน
งานทะเบียน
แขวงเม็งราย

แบบ ผ.03

-3/708หมวด

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
22,200

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-

-

15,200

-

-

งานธุรการ
แขวงกาวิละ

6,000

-

-

-

-

ฝ่ายสถิติการคลัง
สานักการคลัง

-

50,000

-

-

-

-

-

10,000

-

-

เก้าอี้สานักงานพนักสูง
จานวน 2 ตัว

7,600

-

-

-

-

ครุภัณฑ์สานักงาน

เก้าอี้สานักงาน
จานวน 2 ตัว

5,000

-

-

-

-

ครุภัณฑ์สานักงาน

เก้าอี้สานักงานแบบล้อเลื่อน
มีพนักพิง ที่พักแขน
จานวน 1 ตัว

-

5,500

-

-

-

กลุ่มงานส่งเสริมการ
พัฒนาเมืองกอง
วิชาการและแผนงาน
ฝ่ายบริการและ
เผยแพร่วิชาการ
กองวิชาการและ
แผนงาน
กลุ่มงานนิติการ
กองวิชาการ
และแผนงาน
กลุ่มงานนิติการ
กองวิชาการ
และแผนงาน
งานการเงินและบัญชี
ฝ่ายการเงินและ
บัญชี
สานักการคลัง

ที่

แผนงาน

ประเภท

20

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

21

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

22

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

23

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

24

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

25

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

26

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

27

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
เก้าอี้ทางานแบบหุ้มด้วยหนัง
มีล้อเลื่อน พนักพิงทรงสูง
จานวน 6 ตัว
เก้าอี้สานักงานแบบหุ้มด้วย
หนังมีล้อเลื่อนและที่พักแขน
พนักพิงทรงสูงจานวน 4 ตัว
เก้าอี้ทางานหุ้มด้วยหนัง
แบบมีล้อเลื่อน ที่พักแขน
และพนักพิง จานวน 2 ตัว
เก้าอี้แบบหุ้มด้วยหนังมี
ล้อเลื่อน และที่พักแขน พนัก
พิงสูง จานวน 10 ตัว
เก้าอี้ทางานแบบมีล้อเลื่อน
พนักแขน จานวน 5 ตัว

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานคลัง
แขวงเม็งราย

แบบ ผ.03

-3/709ที่

แผนงาน

28

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เก้าอี้สานักงาน
จานวน 4
ตัว

29

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

30

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป
แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป
แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

33

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

34

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป
แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป
แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป
แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เก้าอี้สานักงานแบบมีพนักพิง
มีที่พักแขนและล้อเลื่อน
ปรับสูง-ต่าได้ จานวน 3 ตัว
เก้าอี้โครงเหล็ก (ชุบโครเมี่ยม)
จานวน 60 ตัว
เก้าอี้โครงเหล็ก (ชุบโครเมี่ยม)
จานวน 60 ตัว
เก้าอี้แถว 4 ที่นั่งแบบ
บุนวมมีพนักพิง ขนาดไม่
น้อยกว่า 231x68x76 ซม.
จานวน 8 ชุด
เก้าอี้อเนกประสงค์ขาชุบ
โครเมี่ยม ขนาด 432(w) x
550(G) x 905(H) mm
จานวน 20 ตัว
เก้าอี้บุนวมแบบมีพนักพิง
จานวน 50 ตัว
เก้าอี้ขาเหล็กทรงสูง
(เก้าอี้บาร์) จานวน 5 ตัว
เก้าอี้ขาเหล็กทรงสูง
(เก้าอี้บาร์) จานวน 4 ตัว
เก้าอี้นวมโซฟาเข้ามุมรูป
ตัวแอล จานวน 1 ชุด

31
32

35
36
37

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
8,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-

9,000

-

-

-

33,000

-

-

-

-

-

33,000

-

-

44,000

-

-

-

-

-

18,000

-

-

-

งานคลัง
แขวงกาวิละ

-

-

11,250
(25 ตัว)
-

-

7,500

11,250
(25 ตัว)
-

-

6,000

-

-

-

-

20,000

-

-

-

งานธุรการ
แขวงเม็งราย
งานทะเบียน
แขวงเม็งราย
งานคลัง
แขวงเม็งราย
งานทะเบียน
แขวงเม็งราย

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานการเงินและบัญชี
ฝ่ายการเงินและ
บัญชี
สานักการคลัง
ฝ่ายแผนงานและ
งบประมาณ
กองวิชาการฯ
งานธุรการ
แขวงศรีวิชัย
งานธุรการ
แขวงนครพิงค์
งานธุรการ
แขวงเม็งราย

แบบ ผ.03

-3/710-

เก้าอี้สนาม จานวน 10 ชุด

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

ครุภัณฑ์สานักงาน

ชุดรับแขก จานวน 1 ชุด

-

35,000

-

-

-

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

โซฟารับแขก จานวน 1 ชุด

-

-

-

20,000

-

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

-

-

3,500

-

-

42

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

-

-

5,000

-

-

งานธุรการ
แขวงเม็งราย

43

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

-

-

4,000

-

-

งานธุรการ
แขวงเม็งราย

44

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

-

-

4,000

-

-

งานธุรการ
แขวงเม็งราย

45

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

ตู้เก็บเอกสาร แบบบาน
เลื่อนทึบ ขนาดไม่น้อยกว่า
880x406x874 มม.
พร้อมฐาน จานวน 1 ตู้
ตู้เก็บเอกสาร แบบบาน
เลื่อนกระจกสูง ขนาดไม่
น้อยกว่า 91x45x183 ซม.
จานวน 1 ตู้
ตู้เก็บเอกสาร แบบบาน
เลื่อนกระจก ขนาดไม่น้อย
กว่า 118x40x47.80 ซม.
จานวน 1 ตู้
ตู้เก็บเอกสาร แบบบาน
เลื่อนทึบ ขนาดไม่น้อยกว่า
118x40x47.80 ซม.
จานวน 1 ตู้
ตู้เก็บเอกสาร แบบ 4
ลิ้นชักขนาดไม่น้อยกว่า
47x62x 132 ซม.
จานวน 1 ตู้

-

-

4,000

-

-

งานธุรการ
แขวงเม็งราย

ที่

แผนงาน

38

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

39

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป
แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

41

40

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

ครุภัณฑ์สานักงาน

2564
(บาท)
150,000

2565
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กลุ่มงานส่งเสริมการ
พัฒนาเมืองกอง
วิชาการและแผนงาน
งานธุรการ
แขวงนครพิงค์
ฝ่ายบริการและ
เผยแพร่วิชาการ
กองวิชาการและ
แผนงาน
งานธุรการ
แขวงเม็งราย

แบบ ผ.03

-3/711ที่

แผนงาน

46

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

47

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

48

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

49

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป
แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป
แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป
แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

53

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

54

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

50
51
52

หมวด

ประเภท

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
4,000

-

-

5,000

-

-

งานธุรการ
แขวงเม็งราย

-

-

11,000

-

-

งานคลัง
แขวงนครพิงค์

-

-

-

16,500

-

-

-

14,100

-

-

-

-

47,400

-

-

10,000

-

-

-

-

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 3 ลิ้นชัก
จานวน 2 ตู้

8,000

-

-

-

-

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 ลิ้นชัก
จานวน 2 ตู้

6,000

-

-

-

-

งานทะเบียน
แขวงศรีวิชัย
งานคลัง
แขวงศรีวิชัย
งานทะเบียน
แขวงศรีวิชัย
ฝ่ายแผนงานและ
งบประมาณ
กองวิชาการและ
แผนงาน
ฝ่ายแผนงานและ
งบประมาณ
กองวิชาการและ
แผนงาน
ฝ่ายแผนงานและ
งบประมาณ
กองวิชาการและ
แผนงาน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
ตู้เก็บเอกสาร แบบ 2 ชั้น
ขนาดไม่น้อยกว่า80x
40x85 ซม. จานวน 1 ตู้
ตู้เก็บเอกสาร แบบบานเปิด
ขนาดไม่น้อยกว่า 80x40x
85 ซม. จานวน 1 ตู้
ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ
2 บาน จานวน 2 ตู้
ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ
2 บาน จานวน 3 ตู้
ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน
กระจก จานวน 3 ตู้
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ
4 ลิ้นชัก จานวน 6 ตู้
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 4
ลิ้นชัก จานวน 2 ตู้

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานธุรการ
แขวงเม็งราย

แบบ ผ.03

-3/712หมวด

ประเภท

2561
(บาท)
35,000

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-ตูเ้ หล็กเก็บเอกสาร จานวน
20 ตู้ (งานธุรการ จานวน
10 ตู้ ฝ่ายแผนงานและ
งบประมาณ จานวน 10 ตู)้
-ตู้เก็บเอกสาร 3 ลิ้นชักแบบ
มีล้อเลื่อน จานวน 4 ตู้
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2
บาน จานวน 3 ตู้

-

-

50,000

-

-

-

-

17,000

-

-

-

16,500

-

-

-

ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จานวน
3 ตู้

-

-

19,500

-

-

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาดไม่
น้อยกว่า 12 ลิ้นชักจานวน
2 ตู้
ตู้เหล็กแขวนแฟ้มแบบ 4
ลิ้นชัก จานวน 1 ตู้

16,000

-

-

-

-

7,000

-

-

-

-

ตู้ล๊อคเกอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า
24 ช่อง
จานวน 3 ตู้
ตู้เก็บของ จานวน 5 หลัง

49,500

-

-

-

-

-

100,000

-

-

-

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

ที่

แผนงาน

55

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

ตู้เก็บเอกสาร ชั้นบนโล่ง ชั้น
ล่าง 2 บานเปิด จานวน 5 ตู้

56

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

57

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

58

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

59

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

60

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

61

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

62

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
ฝ่ายแผนงานและ
งบประมาณ
กองวิชาการและ
แผนงาน
กองวิชาการและ
แผนงาน

งานควบคุม
เทศพาณิชย์
ฝ่ายอานวยการ
สานักปลัดเทศบาล
กลุ่มงานนิติการ
กองวิชาการ
และแผนงาน
กลุ่มงานส่งเสริมการ
พัฒนาเมืองกอง
วิชาการและแผนงาน
กลุ่มงานส่งเสริมการ
พัฒนาเมืองกอง
วิชาการและแผนงาน
กลุ่มงานส่งเสริมการ
พัฒนาเมืองกอง
วิชาการและแผนงาน
กลุ่มงานส่งเสริมการ
พัฒนาเมืองกอง
วิชาการและแผนงาน

แบบ ผ.03

-3/713ที่

แผนงาน

63

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

64

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป
แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป
แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

67

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

68

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

69

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

65
66

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
ตู้นิรภัย ขนาดไม่น้อยกว่า
45x35x35 ซม.
จานวน 1 ตู้
ชั้นเก็บแฟ้ม 40 ช่อง
จานวน 4 อัน
ชั้นวางหนังสือ 4 ชั้น
จานวน 1 ตัว
ชั้นวางของแบบ 4 ชั้นวาง
เป็นแบบโลหะ จานวน 3 อัน
ชั้นวางของชนิดเหล็ก
(ไมโครแลค) ดังนี.้ 1. ชั้นวางของชนิดเหล็กชุด
ต้นขนาด
1.20x2.00x0.50 ม.
จานวน 2 ชุดดังนี้
2. ชั้นวางของชนิดเหล็ก(ไม
โครแลค) ชุดต่อขนาด
1.20x2.00x0.50 ม.
จานวน 8 ชุด
ชั้นเก็บเอกสารเหล็กขนาด 2
ชั้น ชั้นละ 10 ช่อง แบบมี
ล้อเลื่อน จานวน 1 อัน
ติดตั้งผ้าม่านพร้อมรางชนิด
ดึง พร้อมอุปกรณ์ด้านหลัง
เวทีประชุมสภาฯ ขนาด
6.50x3.00ม.

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
20,000

-

-

16,000

-

-

-

3,000

-

-

-

15,000

-

-

-

-

-

45,100

-

-

-

3,000

-

-

-

-

-

25,000

-

-

-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กลุ่มงานส่งเสริมการ
พัฒนาเมือง
กองวิชาการและแผนงาน
งานทะเบียน
แขวงนครพิงค์
งานทะเบียน
แขวงเม็งราย
กลุ่มงานนิติการ
กองวิชาการและ
แผนงาน
งานธุรการ
ฝ่ายบริหาร
งานทั่วไป
สานักปลัด
เทศบาล

งานวิจัยประเมินผลฯ
ฝ่ายแผนงานฯ
กองวิชาการฯ
งานธุรการ
ฝ่ายบริหาร
งานทั่วไป
สานักปลัด
เทศบาล

แบบ ผ.03

-3/714ที่

แผนงาน

70

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป
แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

72

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

73

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

74

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

75

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

76

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

77

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

78

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

71

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
รถเข็นของชนิด 2 ล้อ
จานวน 2 คัน
เครื่องถ่ายเอกสารระบบ
ดิจิตอล(ขาว-ดา) ความเร็ว
20 แผ่น/นาที จานวน 1
เครื่อง
เครื่องถ่ายเอกสารระบบ
ดิจิตอล(ขาว-ดา) ความเร็ว
30 แผ่น/นาที จานวน 1
เครื่อง
เครื่องถ่ายเอกสารระบบ
ดิจิตอล(ขาว-ดา) ความเร็ว
10 แผ่น/นาที จานวน 1
เครื่อง
เครื่องพิมพ์สาเนาระบบ
ดิจิตอล ความละเอียด
300x400 จุด ต่อตารางนิ้ว
จานวน 1 เครื่อง
เครื่องทาลายเอกสารแบบ
ทาลาย ครั้งละ20 แผ่น
จานวน 1 เครื่อง
เครื่องทาลายเอกสาร แบบ
ทาลายครั้งละ 10 แผ่น
จานวน 1 เครื่อง
เครื่องโทรสาร ส่งเอกสารได้
ครั้งละ 20 แผ่น จานวน 1
เครื่อง
เครื่องโทรสาร ส่งเอกสารได้
ครั้งละ 20 แผ่น จานวน 1
เครื่อง

2561
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

-

2564
(บาท)
2,000
(1 คัน)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

100,000

2562
(บาท)
2,000
(1 คัน)
-

-

120,000

-

-

-

งานทะเบียน
แขวงเม็งราย

-

-

-

50,000

-

งานทะเบียน
แขวงกาวิละ

130,000

-

-

-

-

-

-

32,000

-

-

ฝ่ายแผนงานและ
งบประมาณ
กองวิชาการและ
แผนงาน
งานคลัง
แขวงเม็งราย

20,000

-

-

-

-

-

-

18,000

-

-

-

18,000

-

-

-

-

งานธุรการ
แขวงกาวิละ
งานธุรการ
แขวงศรีวิชัย

กลุ่มงานนิติการ
กองวิชาการ
และแผนงาน
งานคลัง
แขวงศรีวิชัย
งานทะเบียน
แขวงศรีวิชัย

แบบ ผ.03

-3/7152561
(บาท)
-

2562
(บาท)
18,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-

-

-

18,000

-

งานคลัง
แขวงเม็งราย

เครื่องโทรสาร แบบกระดาษ
ธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ
30 แผ่น จานวน 1 เครื่อง

-

-

-

30,000

-

ครุภัณฑ์สานักงาน

เครื่องโทรสาร จานวน 1
เครื่อง

-

-

18,000

-

-

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

โทรศัพท์ตั้งโต๊ะ จานวน 4
เครื่อง

-

10,000

-

-

-

งานทะเบียนราษฎร
งานบัตรประจาตัว
ประชาชน
ฝ่ายปกครอง
สานักปลัด
เทศบาล
กลุ่มงานส่งเสริมการ
พัฒนาเมืองกองวิชาการ
และแผนงาน
งานธุรการ
แขวงศรีวิชัย

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

โทรศัพท์ตั้งโต๊ะ จานวน 5
เครื่อง

-

12,500

-

-

-

85

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เครื่องโทรศัพท์ 4 เครื่อง

-

-

8,000
(2 เครื่อง)

-

8,000
(2 เครื่อง)

86

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

โทรศัพท์ไร้สาย จานวน 2
เครื่อง

-

8,000

-

-

-

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

79

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

80

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

81

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

82

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

83

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

84

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
เครื่องโทรสาร ส่งเอกสารได้
ครั้งละ 20 แผ่น จานวน 1
เครื่อง
เครื่องโทรสาร ส่งเอกสารได้
ครั้งละ 20 แผ่น จานวน 1
เครื่อง

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานคลัง
แขวงกาวิละ

งานทะเบียน
แขวงศรีวิชัย
กลุ่มงานส่งเสริมการ
พัฒนาเมืองกอง
วิชาการและแผนงาน
ฝ่ายบริการและ
เผยแพร่วิชาการ
กองวิชาการและ
แผนงาน

แบบ ผ.03

-3/716ที่

แผนงาน

87

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

โทรศัพท์ไร้สาย จานวน 3
เครื่อง

88

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป
แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

90

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

91

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

92

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

93

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

94

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

95

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า จานวน
1 เครื่อง
เครื่องคิดเลขพิมพ์กระดาษ
แบบดิจิตอล แสดงตัวเลข
12 หลัก จานวน 1 เครื่อง
เครื่องคิดเลขพิมพ์กระดาษ
แบบดิจิตอล แสดงตัวเลข
12 หลัก จานวน 4 เครื่อง
ระบบคิวอัตโนมัติ พร้อมสื่อ
มัลติมีเดียโฆษณา(แบบจอ
สัมผัส Touch Screen)
จานวน 1 ชุด
ถังเก็บน้าแบบไฟเบอร์กลาส์
ขนาดความจุ 3,000 ลิตร
จานวน 2 ใบ
ถังเก็บน้า (แท้งน้าสแตนเลส)
ขนาด 2,500 ลิตร จานวน
2 ใบ
ถังน้าแบบไฟเบอร์กลาส
ขนาดความจุ 2,500 ลิตร
จานวน 2 ใบ
ถังน้าแบบไฟเบอร์กลาส
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า
3,000 ลิตร จานวน 2 ใบ

89

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
5,970

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-

22,000

-

-

-

-

-

2,700

-

-

-

-

10,800

-

-

งานคลัง
แขวงเม็งราย

-

350,000

-

-

-

งานทะเบียน
แขวงศรีวิชัย

74,000

-

-

-

-

งานธุรการ
แขวงนครพิงค์

-

40,000

-

-

-

งานธุรการ
แขวงกาวิละ

21,800

-

-

-

-

งานธุรการ
แขวงเม็งราย

37,000

-

-

-

-

ฝ่ายบริหาร
งานทั่วไป
สานักปลัด
เทศบาล

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานการเงินและบัญชี
ฝ่ายการเงินและ
บัญชี
สานักการคลัง
งานธุรการ
แขวงนครพิงค์
งานธุรการ
แขวงเม็งราย

แบบ ผ.03

-3/717ที่

แผนงาน

96

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป
แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

98

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

99

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

100 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

101 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

102 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

97

หมวด

ประเภท

2561
(บาท)
5,000

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

7,500

-

-

-

-

พัดลมโคจร ขนาดใบพัด 18
นิ้ว จานวน 10 ตัว

-

28,000

-

-

-

เครื่องปรับอากาศ แบบแยก
ส่วนแบบตั้งพื้นหรือแบบถต
แขวน 13,000 บีทียู
จานวน 1 เครื่อง
เครื่องปรับอากาศ แบบแยก
ส่วนแบบตั้งพื้นหรือแบบ
แขวน 13,000
บีทียู จานวน 2 เครื่อง
เครื่องปรับอากาศ แบบแยก
ส่วนแบบตั้งพื้นหรือแบบ
แขวนขนาด 18,000 บีทียู
จานวน 2 เครื่อง
เครื่องปรับอากาศ แบบแยก
ส่วนแบบตั้งพื้นหรือแบบ
แขวนขนาด 18,000 บีทียู
จานวน 2 เครื่อง

-

23,000

-

-

-

-

-

-

46,000

-

งานธุรการ
แขวงเม็งราย

-

57,200

-

-

-

งานธุรการ
แขวงนครพิงค์

-

57,200

-

-

-

งานธุรการ
แขวงนครพิงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
พัดลมเพดานชนิดใบพัด
ขนาด 18 นิ้ว จานวน 2 ตัว
พัดลมดูดอากาศแบบติด
กระจก พร้อมติดตั้ง จานวน
5 ตัว

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานคลัง
แขวงกาวิละ
ฝ่ายบริการและ
เผยแพร่วิชาการ
กองวิชาการและ
แผนงาน
งานธุรการ
ฝ่ายบริหาร
งานทั่วไป
สานักปลัด
เทศบาล
งานธุรการ
แขวงนครพิงค์

แบบ ผ.03

-3/718ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

103 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

104 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

105 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

106 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

107 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

108 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

109 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
เครื่องปรับอากาศ แบบแยก
ส่วนแบบตั้งพื้นหรือแบบ
แขวนขนาด 24,000บีทียู
จานวน 2 เครื่อง
เครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือ
แบบแขวน ขนาด 24,000
บีทียู จานวน 2 เครื่อง
เครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือ
แบบแขวน ขนาด 24,000
บีทียู จานวน 1 เครื่อง
เครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกส่วนแบบตั้งพื้นหรือแบบ
แขวนขนาด 26,000 บีทียู
จานวน 1 เครื่อง
เครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือ
แบบแขวน ขนาด 26,000
บีทียู จานวน 1 เครื่อง
เครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือ
แบบแขวน ขนาด 30,000
บีทียู จานวน 2 เครื่อง
เครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือ
แบบแขวน ขนาด 30,000
บีทียู จานวน 1 เครื่อง

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
64,800

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-

-

64,800

-

-

งานธุรการ
แขวงกาวิละ

-

-

-

32,400

-

งานธุรการ
แขวงเม็งราย

-

36,000

-

-

-

งานธุรการ
แขวงนครพิงค์

-

-

36,000

-

-

งานธุรการ
แขวงกาวิละ

-

-

80,400

-

-

งานธุรการ
แขวงเม็งราย

-

-

40,200

-

-

งานธุรการ
แขวงกาวิละ

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานธุรการ
แขวงนครพิงค์

แบบ ผ.03

-3/719ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

110 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

111 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

112 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

113 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

114 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

115 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
เครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกส่วน ชนิดแขวนขนาด
36,000 บีทียู จานวน6
เครื่อง
เครื่องปรับอากาศ แบบแยก
ส่วน ชนิดแขวนขนาด
36,000 บีทียู จานวน 6
เครื่อง
เครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือ
แบบแขวน ขนาด 36,000
บีทียู จานวน 5 เครื่อง
เครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือ
แบบแขวน ขนาด 44,000
บีทียู จานวน 6 เครื่อง
เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่
น้อยกว่า 14,300
บีทียู แบบแยกส่วน ชนิดติด
ผนัง (มีระบบฟอกอากาศ
แบบ Inverter
จานวน 2 เครื่อง
เครื่องปรับอากาศแบบแยก
ส่วน ขนาดไม่น้อยกว่า
36,000 บีทียู
จานวน 9 เครื่อง

2561
(บาท)
282,000

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-

282,000

-

-

-

งานธุรการ
แขวงนครพิงค์

-

-

94,000
(2 เครื่อง)

141,000
(3 เครื่อง)

-

งานธุรการ
แขวงเม็งราย

-

-

-

106,000
(2 เครื่อง)

213,200
(4 เครื่อง)

งานธุรการ
แขวงเม็งราย

-

62,000

-

-

-

-

-

141,000
(3 เครื่อง)

141,000
(3 เครื่อง)

141,000
(3 เครื่อง)

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานธุรการ
แขวงศรีวิชัย

ฝ่ายแผนงานและ
งบประมาณ
กองวิชาการฯ

กลุ่มงานส่งเสริมการ
พัฒนาเมือง
กองวิชาการและ
แผนงาน

แบบ ผ.03

-3/720ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
เครื่องฟอกอากาศแบบ
ฝังใต้เพดาน ขนาดความเร็ว
ของแรงลมระดับสูง ไม่ต่ากว่า
1,000 ซีเอฟเอ็ม
จานวน 3 เครื่อง
เครื่องฟอกอากาศ
จานวน 2 เครื่อง

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
165,000

110,000

-

-

-

-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

116 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

117 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

118 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

รถยนต์นั่ง 4 ประตู ปริมาตร
กระบอกสูบไม่เกิน 1,600
ซีซี จานวน 1 คัน

784,000

-

-

-

-

119 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

-

-

-

868,000

-

120 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1
ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่
ต่ากว่า 2,400 ซีซี หรือ
กาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่า
กว่า 110 กิโลวัตต์
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบ
ดับเบิ้ลแค็บ จานวน 1 คัน
รถยนต์บรรทุก ขนาด 1 ตัน
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่า
กว่า 2,400 ซีซี หรือกาลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ากว่า
110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2
ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จานวน
3 คัน

2,442,000

-

-

-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานธุรการ
แขวงเม็งราย

ฝ่ายบริการและ
เผยแพร่วิชาการ
กองวิชาการและ
แผนงาน
งานธุรการ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สานักปลัด
เทศบาล
ฝ่ายบริการและ
เผยแพร่วิชาการกอง
วิชาการและแผนงาน

งานธุรการ
ฝ่ายบริหาร
งานทั่วไป
สานักปลัด
เทศบาล

แบบ ผ.03

-3/721ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

121 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

122 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

123 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

124 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

125 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

126 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1
ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่
ต่ากว่า 2,400 ซีซี หรือ
กาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่า
กว่า 110 กิโลวัตต์
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบ
ดับเบิ้ลแค็บ จานวน 2 คัน
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1
ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่
ต่ากว่า 2,400 ซีซี หรือ
กาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่า
กว่า 110 กิโลวัตต์
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบ
ธรรมดาจานวน 1 คัน
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด
1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบ
ดับเบิ้ลแค็บ จานวน 1 คัน
รถจักรยานยนต์ ขนาด 110
ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา
จานวน 1 คัน
รถจักรยานยนต์ ขนาด 110
ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา
จานวน 2 คัน
รถจักรยานยนต์ ขนาด 110
ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา
จานวน 1 คัน

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
868,000
(1 คัน)

-

575,000

-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

2564
(บาท)
868,000
(1 คัน)

2565
(บาท)
-

-

-

-

กลุ่มงานส่งเสริมการ
พัฒนาเมืองกอง
วิชาการและแผนงาน

814,000

-

-

-

งานธุรการ
แขวงนครพิงค์

-

40,800

-

-

-

งานคลัง
แขวงเม็งราย

-

40,800
(1 คัน)

40,800
(1 คัน)

-

-

งานทะเบียน
แขวงเม็งราย

-

48,000

-

-

-

งานคลัง
แขวงกาวิละ

กลุ่มงานส่งเสริมการ
พัฒนาเมืองกอง
วิชาการและแผนงาน

แบบ ผ.03

-3/722ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

2562
(บาท)
97,000

-

-

48,500

-

-

งานทะเบียน
แขวงนครพิงค์

-

-

-

48,500

-

งานทะเบียนราษฎร
และงานบัตร
ประจาตัวประชาชน
ฝ่ายปกครอง
สานักปลัด
เทศบาล
ฝ่ายบริการและ
เผยแพร่วิชาการ
กองวิชาการและ
แผนงาน
กลุ่มงานส่งเสริมการ
พัฒนาเมืองกอง
วิชาการและแผนงาน

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

127 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

128 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

129 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

130 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

รถจักรยานยนต์ ขนาด 110
ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ
จานวน 1 คัน

44,000

-

-

-

-

131 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

จักรยานยนต์ แบบธรรมดา
ขนาด 110 ซีซี
จานวน 1 คัน

-

-

-

40,800

-

132 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

-

50,500

-

-

-

งานธุรการ
แขวงนครพิงค์

133 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป
134 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป
135 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

รถจักรยานยนต์ ขนาด 120
ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ
จานวน 1 คัน
รถจักรยานยนต์ ขนาด 120
ซีซี จานวน 1 คัน
รถจักรยานยนต์ ขนาด 120
ซีซี จานวน 1 คัน
รถจักรยานยนต์ ขนาด 125
ซีซี จานวน 1 คัน

-

-

-

56,000

-

-

-

-

56,000

-

64,000

-

-

-

-

งานคลัง
แขวงศรีวิชัย
งานธุรการ
แขวงศรีวิชัย
งานคลัง
แขวงเม็งราย

ค่าครุภัณฑ์
ค่าครุภัณฑ์

รถจักรยานยนต์ ขนาด 110
ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ
จานวน 2 คัน
รถจักรยานยนต์ ขนาด 110
ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ
จานวน 1 คัน
รถจักรยานยนต์ ขนาด 110
ซีซี จานวน 1 คัน

2561
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

งานธุรการ
แขวงกาวิละ

แบบ ผ.03

-3/723ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
12,500

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

136 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

ปั๊มน้าอัตโนมัติ กาลังไฟ
350 วัตต์ จานวน 1 ตัว

งานธุรการ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สานักปลัดเทศบาล
งานธุรการ
แขวงนครพิงค์
งานธุรการ
แขวงกาวิละ

137 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป
138 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

10,000

-

-

-

-

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

8,500

-

-

-

-

139 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

4,500

-

-

-

-

งานธุรการ
แขวงกาวิละ

140 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป
141 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

-

10,000

-

-

-

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องสูบน้า (ปั๊มน้า) ขนาด
300 วัตต์ จานวน 1 เครื่อง
ปั๊มน้าหอยโข่ง ขนาดแรงม้า
ไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า
จานวน 1 เครื่อง
เครื่องสูบน้า (ปั๊มน้า) ขนาด
130 วัตต์ จานวน 1 เครื่อง
สาหรับจัดสวนน้าตก
เครื่องสูบน้า (ปั๊มน้า) ขนาด
300 วัตต์ จานวน 1 เครื่อง
เครื่องสูบน้ามอเตอร์ไฟฟ้า
สูบน้าได้ไม่น้อยกว่า 450
ลิตร/นาที จานวน 4 เครื่อง

-

-

22,000
(2 เครื่อง)

22,000
(2 เครื่อง)

-

142 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ

เครื่องขยายเสียงแบบพกพา
จานวน 2 เครื่อง

10,000

-

-

-

-

143 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ

เครื่องกระจายเสียงพร้อม
อุปกรณ์ จานวน 2 เครื่อง

-

-

50,000
(1 เครื่อง)

-

50,000
(1 เครื่อง)

144 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ

ชุดเครื่องเสียงประจาห้อง
ประชุม 3 จานวน 1 ชุด

299,900

-

-

-

-

งานธุรการ
แขวงกาวิละ
กลุ่มงานส่งเสริมการ
พัฒนาเมือง
กองวิชาการและ
แผนงาน
ฝ่ายบริการและ
เผยแพร่วิชาการ
กองวิชาการและ
แผนงาน
กลุ่มงานส่งเสริมการ
พัฒนาเมืองกอง
วิชาการและแผนงาน
งานธุรการ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สานักปลัดเทศบาล

แบบ ผ.03

-3/724ที่

แผนงาน

หมวด

145 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป
146 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป
147 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

148 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

2561
(บาท)
100,000
(1 ชุด)
20,000

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
70,000
(1 ชุด)
-

-

10,000

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

-

-

-

-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ

เครื่องเสียงห้องประชุม
จานวน 2 ชุด
เครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์
จานวน 1 ชุด
ลาโพงเธียเตอร์และ
Subwoofer จานวน 1 ชุด

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ

ลาโพง 2.0 Channel ขนาด
ไม่น้อยกว่า 90 W จานวน
4 ชุด

-

6,000
(2 ชุด)

-

-

6,000
(2 ชุด)

149 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ

ลาโพง 5.1Channel ขนาด
ไม่น้อยกว่า 160 W
จานวน 4 ชุด

-

17,000
(2 ชุด)

-

-

17,000
(2 ชุด)

กลุ่มงานส่งเสริมการ
พัฒนาเมืองกอง
วิชาการและแผนงาน

150 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ

ติดตั้งชุดไมโครโฟนสาหรับ
ห้องประชุม 3 อาคาร 6
จานวน 1 ชุด

-

250,000

-

-

-

151 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ

เครื่องบันทึกเสียงระบบ
ดิจิตอล จานวน 1 เครื่อง

-

5,000

-

-

-

152 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ

เครื่อง Media Player 4 ปุ่ม
ควบคุมจานวน 2 เครื่อง

-

-

20,000
(1 เครื่อง)

-

20,000
(1 เครื่อง)

งานธุรการ
ฝ่ายบริหาร
งานทั่วไป
สานักปลัด
เทศบาล
งานธุรการ
ฝ่ายบริหาร
งานทั่วไป
สานักปลัด
เทศบาล
กลุ่มงานส่งเสริมการ
พัฒนาเมืองกอง
วิชาการและแผนงาน

ค่าครุภัณฑ์
ค่าครุภัณฑ์

งานธุรการ
แขวงเม็งราย
งานธุรการ
แขวงศรีวิชัย
กลุ่มงานส่งเสริมการ
พัฒนาเมืองกอง
วิชาการและแผนงาน
กลุ่มงานส่งเสริมการ
พัฒนาเมืองกอง
วิชาการและแผนงาน

แบบ ผ.03

-3/725ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

153 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ

154 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ

155 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ

156 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ

157 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดความ
ละเอียดไม่น้อยกว่า 1.3
ล้านพิกเซล จานวน 10 ตัว
ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV) 1 ระบบ
จานวน 40 จุด
ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด ชนิดเครือข่ายแบบ
มุมมองคงที่สาหรับติดตั้ง
ภายในอาคารบริเวณลาน
จอดรถชั้น B อาคาร 5
สานักงานเทศบาลนคร
เชียงใหม่ จานวน 1 ระบบ
ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด ชนิดเครือข่ายแบบ
มุมมองคงที่สาหรับติดตั้ง
ภายในอาคารบริเวณลาน
จอดรถชั้น B1 อาคาร 5
สานักงานเทศบาลนคร
เชียงใหม่ จานวน 1 ระบบ
ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด ชนิดเครือข่าย แบบ
มุมมองคงที่สาหรับติดตั้ง
ภายในอาคาร ทั้งในส่วนห้อง
ทางานงานทะเบียนราษฎร
และห้องบัตรประจาตัว
ประชาชน จานวน 1 ชุด
(16 จุด)

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
25,000
(5 ตัว)

500,000

-

-

-

-

-

500,000

-

-

-

-

-

500,000

-

-

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สานักปลัดเทศบาล

-

492,000

-

-

-

งานทะเบียนราษฎร
ฝ่ายปกครอง
สานักปลัดเทศบาล

2564
(บาท)
25,000
(5 ตัว)

2565
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กลุ่มงานส่งเสริมการ
พัฒนาเมือง
กองวิชาการและแผนงาน
กลุ่มงานส่งเสริมการ
พัฒนาเมือง
กองวิชาการและแผนงาน
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สานักปลัดเทศบาล

แบบ ผ.03

-3/726ที่

แผนงาน

158 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป
159 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

หมวด

ประเภท

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ
ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

ค่าครุภัณฑ์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
การติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า
ขนาด 250 KVA
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบ
ดิจิตอล ความละเอียดไม่
น้อยกว่า 16 ล้านพิกเซล
จานวน 2 เครื่อง
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบ
ดิจิตอลพร้อมเลนส์
จานวน 1 ตัว

2561
(บาท)
500,000

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-

-

-

18,000

-

-

70,000

-

-

-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

160 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

161 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบ
ดิจิตอล จานวน 1 ตัว

-

45,000

-

-

-

162 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป
163 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป
164 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป
165 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป
166 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป
167 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป
168 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่
ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่
ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่
ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่
ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่
ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่
ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

กล้องบันทึกภาพเคลื่อนไหว
ระยะไกล จานวน 2 เครื่อง
กล้องบันทึกภาพเคลื่อนไหว
ระยะไกล จานวน 1 เครื่อง
กล้องบันทึกภาพเคลื่อนไหว
ระยะไกล จานวน 1 เครื่อง
กล้องถ่ายภาพและบันทึก
ภาพ จานวน 1 เครื่อง
กล้องถ่ายภาพและบันทึก
ภาพ จานวน 1 เครื่อง
กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล
จานวน 1 เครื่อง
กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล
จานวน 1 เครื่อง

-

-

-

-

30,000

30,000
(1 เครื่อง)
-

-

30,000
(1 เครื่อง)
-

-

-

30,000

-

-

-

-

40,000

-

-

-

-

40,000

-

-

-

-

13,600

-

-

-

-

13,600

-

-

ค่าครุภัณฑ์
ค่าครุภัณฑ์
ค่าครุภัณฑ์
ค่าครุภัณฑ์
ค่าครุภัณฑ์
ค่าครุภัณฑ์

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานธุรการ
แขวงนครพิงค์
ฝ่ายแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน
สานักการคลัง
ฝ่ายบริการและ
เผยแพร่วิชาการ
กองวิชาการและ
แผนงาน
ฝ่ายบริการและ
เผยแพร่วิชาการ
กองวิชาการ
และแผนงาน
งานคลัง
แขวงเม็งราย
งานคลัง
แขวงกาวิละ
งานคลัง
แขวงนครพิงค์
งานทะเบียน
แขวงเม็งราย
งานคลัง
แขวงเม็งราย
งานธุรการ
แขวงศรีวิชัย
งานธุรการ
แขวงนครพิงค์

แบบ ผ.03

-3/727ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
19,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

169 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

กล้องวิดีโอระบบดิจิตอล
จานวน 1 ตัว

170 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

30,300

-

-

-

-

171 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

28,200

-

-

-

-

172 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

27,700

-

-

-

-

173 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

-

13,300

-

-

174 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
ระดับ XGA ขนาด 3,500
ANSI Lumens จานวน 1 เครื่อง
เครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ ระดับ XGA
ขนาด 3,000 ANSI
Lumensจานวน 1 ชุด
(ห้องประชุมชั้น 1)
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
ระดับ XGA
ขนาด 2,500 ANSI
Lumens จานวน 1 ชุด
(ห้องประชุมชั้น 4)
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
ระดับ SVGAขนาด 3,000
ANSI Lumens จานวน 1 เครื่อง
มัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ความ
ละเอียด 4,500ANSI
Lumens จานวน 2 เครื่อง

-

-

62,500
(1 เครื่อง)

-

62,500
(1 เครื่อง)

175 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
ระดับ XGA ขนาดไม่ต่ากว่า
6,000 ANSILumens
จานวน 1 เครื่อง

-

-

156,000

-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
ฝ่ายบริการและ
เผยแพร่วิชาการ
กองวิชาการ
และแผนงาน
งานธุรการ
แขวงศรีวิชัย
งานธุรการ
ฝ่ายบริหาร
งานทั่วไป
สานักปลัด
เทศบาล
งานธุรการ
ฝ่ายบริหาร
งานทั่วไป
สานักปลัด
เทศบาล
งานธุรการ
แขวงนครพิงค์
กลุ่มงานส่งเสริมการ
พัฒนาเมือง
กองวิชาการและ
แผนงาน
กลุ่มงานส่งเสริมการ
พัฒนาเมือง
กองวิชาการและ
แผนงาน

แบบ ผ.03

-3/728ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

2562
(บาท)
78,000
(2 เครื่อง)

-

-

43,500

-

-

-

-

25,000
(5 เครื่อง)

25,000
(5 เครื่อง)

-

2564
(บาท)
78,000
(2 เครื่อง)

2565
(บาท)
78,000
(2 เครื่อง))

176 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

177 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

178 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

179 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

อากาศยานที่ควบคุมการบิน
จากภายนอก (โดรน) จานวน
1 ตัว

-

50,000

-

-

-

180 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

ป้ายไฟวิ่ง จานวน 1 ชุด

-

-

-

500,000

-

181 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป
182 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

6,900

-

-

-

-

-

390,000

-

-

-

183 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป
184 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รถเข็นชนิดนั่ง จานวน 1 คัน
หรือการแพทย์
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิด
หรือการแพทย์
อัตโนมัติ (AED)จานวน 3
เครื่อง
ครุภัณฑ์งานบ้าน
ตู้ทาน้าเย็น 1 ตู้
งานครัว
ครุภัณฑ์งานบ้าน
ตู้ทาน้าร้อน-เย็น
งานครัว
จานวน 1 ตู้

6,000

-

-

-

-

6,500

-

-

-

-

ค่าครุภัณฑ์

ค่าครุภัณฑ์

เครื่องโปรเจคเตอร์ ขนาดไม่
ต่ากว่า 3500 ANSI
Lumens จานวน 8 เครื่อง
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LEDTV)
ความละเอียดจอภาพ
1,920x1,080dpi
ขนาดไม่น้อยกว่า 42 นิ้ว
จานวน 3 เครื่อง
เครื่องเล่นดีวีดี จานวน 10
เครื่อง

2561
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
78,000
(2 เครื่อง)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กลุ่มงานส่งเสริมการ
พัฒนาเมือง
กองวิชาการและแผนงาน
กลุ่มงานส่งเสริมการ
พัฒนาเมือง
กองวิชาการและ
แผนงาน
กลุ่มงานส่งเสริมการ
พัฒนาเมือง
กองวิชาการและแผนงาน
ฝ่ายบริการและ
เผยแพร่วิชาการ
กองวิชาการ
และแผนงาน
ฝ่ายบริการและ
เผยแพร่วิชาการ
กองวิชาการและแผนงาน
งานทะเบียน
แขวงกาวิละ
กลุ่มงานส่งเสริมการ
พัฒนาเมือง
กองวิชาการและแผนงาน
งานคลัง
แขวงกาวิละ
งานคลัง
แขวงกาวิละ

แบบ ผ.03

-3/729ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

185 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว

เครื่องทาน้าเย็น ขนาด 1
ก๊อก จานวน 5 เครื่อง

186 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว

โถจ่ายเครื่องดื่ม
จานวน 2 อัน

187 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สารวจ

188 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สารวจ

189 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สารวจ

190 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป
191 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สารวจ

เครื่องวัดระยะทางด้วยแสง
เลเซอร์แบบมือถือ จานวน
1 เครื่อง
เครื่องวัดระยะทางด้วยแสง
เลเซอร์แบบมือถือระยะการ
วัด 0.05-80 ม.
จานวน 2 เครื่อง
เครื่องวัดระยะทางด้วยแสง
เลเซอร์ แบบมือถือระยะ
การวัด 0.05-200 ม.
จานวน 1 เครื่อง
ล้อวัดระยะจานวน 2 อัน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับ
งานสานักงาน จานวน 4
เครื่อง

2561
(บาท)
26,800
(2 เครื่อง)

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-

10,000

35,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

2564
(บาท)
40,200
(3 เครื่อง)

2565
(บาท)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

14,400

-

-

-

งานคลัง
แขวงเม็งราย

-

40,000

-

-

-

งานคลัง
แขวงศรีวิชัย

-

-

8,700

-

-

32,000
(2 เครื่อง)

32,000
(2 เครื่อง)

-

-

-

งานคลัง
แขวงเม็งราย
ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
สานักปลัดเทศบาลฯ

กลุ่มงานส่งเสริมการ
พัฒนาเมือง
กองวิชาการและ
แผนงาน
ฝ่ายบริการและ
เผยแพร่วิชาการ
กองวิชาการและ
แผนงาน
งานคลัง
แขวงเม็งราย

แบบ ผ.03

-3/730ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
33,000

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
33,000

192 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ
สัมผัสหน้าจอขนาดไม่น้อย
กว่า 21 นิ้ว จานวน 2
เครื่อง

193 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับ
งานประมวลผลแบบที่ 1
จานวน 6เครื่อง

-

44,000
(2 ชุด)

88,000
(4 ชุด)

-

-

194 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับ
งานประมวลผลแบบที่ 1
จานวน 1 เครื่อง

22,000

-

-

-

-

195 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับ
งานประมวลผลแบบที่ 1
จานวน 1 เครื่อง

-

22,000

-

-

-

196 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

22,000

-

-

-

-

197 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับ
งานประมวลผลแบบที่ 1
จานวน 1 เครื่อง
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์สาหรับงาน
ประมวลผล จานวน 1
เครื่อง

-

50,200

-

-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กลุ่มงานส่งเสริมการ
พัฒนาเมือง
กองวิชาการและ
แผนงาน
ฝ่ายแผนงานและ
งบประมาณ
กองวิชาการและ
แผนงาน
ฝ่ายบริการและ
เผยแพร่วิชาการ
กองวิชาการและ
แผนงาน
ฝ่ายอานวยการ
งานควบคุม
เทศพาณิชย์
สานักปลัด
เทศบาล
ฝ่ายบริการและ
เผยแพร่วิชาการ
กองวิชาการฯ
ฝ่ายบริการและ
เผยแพร่วิชาการ
กองวิชาการ
และแผนงาน

แบบ ผ.03

-3/731ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับ
งานประมวลผล
แบบที่ 1 จานวน 1 เครื่อง
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ชุดอุปกรณ์ระบบ
คอมพิวเตอร์และ
ระบบสื่อสารข้อมูลเพื่อ
บริการประชาชนด้านงาน
ทะเบียนและงานบัตร
ประจาตัวประชาชน
จานวน 1 ชุด
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับ
งานสานักงานจานวน 1 ชุด

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
22,000

-

1,000,000

-

-

-

16,000

-

-

-

-

งานธุรการ
แขวงกาวิละ

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

198 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

กลุ่มงานนิติการ
กองวิชาการ
และแผนงาน
งานทะเบียน
แขวงเม็งราย

199 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

200 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

201 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับ
งานสานักงานจานวน 1 ชุด

-

17,000

-

-

-

งานทะเบียน
แขวงกาวิละ

202 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

-

22,000

-

-

-

งานทะเบียน
แขวงศรีวิชัย

203 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

-

-

22,000

-

-

งานธุรการ
แขวงศรีวิชัย

204 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

58,000

-

-

-

-

ฝ่ายสถิติการคลัง
สานักการคลัง

205 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 1
จานวน 1 ชุด
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 1
จานวน 1 ชุด
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 2
จานวน 2เครื่อง
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
แบบที่ 2 จานวน 2 ชุด

-

-

350,000
(1 ชุด)

350,000
(1 ชุด)

-

งานวิจัยประเมินผลฯ
ฝ่ายแผนงานฯ
กองวิชาการ
และแผนงาน

แบบ ผ.03

-3/732ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

206 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 2
จานวน 2 เครื่อง

207 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

208 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

209 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

210 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

211 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

212 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

213 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 2
จานวน 1 ชุด
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 2
จานวน 1 เครื่อง
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 2
จานวน 4 ชุด
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 2
จานวน 2 ชุด
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 2
จานวน 1ชุด
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 2
จานวน 2 ชุด
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 2
จานวน 2 ชุด

2561
(บาท)
60,000

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-

30,000

-

-

-

30,000

-

-

-

-

-

120,000

-

-

-

29,000
(1 ชุด)

-

30,000
(1 ชุด)

-

-

งานธุรการ
แขวงเม็งราย

-

-

30,000

-

-

งานทะเบียน
แขวงเม็งราย

60,000

-

-

-

-

งานคลัง
แขวงศรีวิชัย

30,000
(1 ชุด)

30,000
(1 ชุด)

-

-

-

งานธุรการ
แขวงนครพิงค์

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานเงินเดือนบาเหน็จ
บานาญและสวัสดิการ
ฝ่ายการเงินและบัญชี
สานักการคลัง
งานการเงินและบัญชี
ฝ่ายการเงินและบัญชี
สานักการคลัง
งานวิจัยประเมินผลฯ
ฝ่ายแผนงานฯ
กองวิชาการฯ
งานคลัง
แขวงกาวิละ

แบบ ผ.03

-3/733ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 2
จานวน 2 ชุด
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 2
จานวน 1 ชุด
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค
สาหรับงานประมวลผล
จานวน 1 เครื่อง

2561
(บาท)
60,000

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-

30,000

-

-

-

งานทะเบียน
แขวงนครพิงค์

21,000

-

-

-

-

ฝ่ายบริการและ
เผยแพร่วิชาการ
กองวิชาการ
และแผนงาน
งานวิจัยประเมินผลฯ
ฝ่ายแผนงานและ
งบประมาณ
กองวิชาการและ
แผนงาน
งานธุรการ
ฝ่ายบริหาร
งานทั่วไป
สานักปลัด
เทศบาล
งานการเงิน
และบัญชี
ฝ่ายการเงิน
และบัญชี
สานักการคลัง
งานธุรการ
แขวงกาวิละ

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

214 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

215 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

216 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

217 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค
สาหรับงานประมวลผล
จานวน 1 เครื่อง

-

-

-

22,000

-

218 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค
สาหรับงานสานักงาน
จานวน 1 เครื่อง

16,000

-

-

-

-

219 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
สาหรับงานประมวลผล
จานวน 1 เครื่อง

-

21,000

-

-

-

220 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
สาหรับงานสานักงาน
จานวน 1 เครื่อง

16,000

-

-

-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานคลัง
แขวงนครพิงค์

แบบ ผ.03

-3/734ที่

แผนงาน

หมวด

221 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

222 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

223 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

224 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

225 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

226 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

227 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

228 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

229 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
สาหรับงานสานักงาน
จานวน 2เครื่อง
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
สาหรับงานประมวลผล
จานวน 1 เครื่อง
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
สาหรับงานประมวลผล
จานวน 1 เครื่อง
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
สาหรับงานประมวลผล
จานวน 5 เครื่อง
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
สาหรับงานประมวลผล
จานวน 1 เครื่อง
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
สาหรับงานประมวลผล
จานวน 4 เครื่อง
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
สาหรับงานประมวลผล
จานวน 1 เครื่อง
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสแกนเนอร์สาหรับงาน
เก็บเอกสารทั่วไป จานวน
1 เครื่อง
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Multifunction
ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED
ขาวดา จานวน 1 เครื่อง

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
32,000

-

22,000

-

-

-

งานคลัง
แขวงกาวิละ

21,000

-

-

-

-

งานธุรการ
แขวงเม็งราย

105,000

-

-

-

-

งานคลัง
แขวงเม็งราย

-

21,000

-

-

-

งานทะเบียน
แขวงเม็งราย

-

84,000

-

-

-

งานคลัง
แขวงศรีวิชัย

-

-

22,000

-

-

งานธุรการ
แขวงศรีวิชัย

3,100

-

-

-

-

งานธุรการ
แขวงกาวิละ

-

9,000

-

-

-

งานควบคุม
เทศพาณิชย์
ฝ่ายอานวยการ
สานักปลัดเทศบาล

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานคลัง
แขวงนครพิงค์

แบบ ผ.03

-3/735ที่

แผนงาน

หมวด

230 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

231 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

232 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

233 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

234 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

235 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

236 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

237 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/
ชนิด LED สี แบบ Network
จานวน 2 เครื่อง
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/
ชนิด LED สี แบบ Network
จานวน 1 เครื่อง

2561
(บาท)
24,000

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

12,000

-

-

-

-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานวิจัยประเมินผลฯ
ฝ่ายแผนงานฯ
กองวิชาการฯ
งานจัดทา
งบประมาณ
ฝ่ายแผนงานฯ
กองวิชาการฯ
งานธุรการ
แขวงกาวิละ

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Multifunction
เลเซอร์หรือ LED สี จานวน
1 เครื่อง
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เลเซอร์หรือ LED
ขาวดา ชนิด Network
จานวน 1 เครื่อง
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือLED
ชนิด Network แบบที่ 1
(30 หน้า/นาที)
จานวน 1 เครื่อง
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
(Inkjet Printer)
จานวน 2 เครื่อง
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
(Inkjet Printer) จานวน 3
เครื่อง

17,000

-

-

-

-

-

2,600

-

-

-

งานทะเบียน
แขวงกาวิละ

7,900

-

-

-

-

งานคลัง
แขวงกาวิละ

8,600

-

-

-

-

งานสถิติการคลัง
สานักการคลัง

12,900

-

-

-

-

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
(Inkjet Printer) สาหรับ
กระดาษขนาด A3
จานวน 1 เครื่อง

8,500

-

-

-

-

ฝ่ายบริการและ
เผยแพร่วิชาการ
กองวิชาการและ
แผนงาน
ฝ่ายบริการและ
เผยแพร่วิชาการ
สานักการคลัง

แบบ ผ.03

-3/736ที่

แผนงาน

หมวด

238 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

239 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

240 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

241 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

242 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

243 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

244 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

245 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
(Inkjet printer) สาหรับ
กระดาษขนาด A3
จานวน 1 เครื่อง
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์Multifunction
แบบฉีดหมึก(Inkjet)
จานวน 1 เครื่อง
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Multifunction
แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank
Printer)จานวน 2 เครื่อง
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือLED
ชนิด Network แบบที่ 1
(28 หน้า/นาที)
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Multifunction
เลเซอร์หรือ LED ขาวดา
จานวน 2 เครื่อง
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Multifunction
เลเซอร์หรือ LED สี จานวน 2
เครื่อง
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Multifunction
เลเซอร์หรือ LED สี
จานวน 1 เครื่อง
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Multifunction
แบบฉีดหมึก inkjet จานวน
1 เครื่อง

2561
(บาท)
7,900

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-

7,900

-

-

-

-

16,000

-

-

-

-

-

8,900

-

-

งานทะเบียน
แขวงเม็งราย

9,600
(1 เครื่อง)

-

9,000
(1 เครื่อง)

-

-

งานธุรการ
แขวงเม็งราย

34,000

-

-

-

-

งานคลัง
แขวงศรีวิชัย

-

17,000

-

-

-

งานธุรการ
แขวงศรีวิชัย

-

7,900

-

-

-

งานคลัง
แขวงศรีวิชัย

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานเงินเดือนบาเหน็จ
บานาญและสวัสดิการ
ฝ่ายการเงินและบัญชี
สานักการคลัง
งานการเงินและบัญชี
ฝ่ายการเงินและบัญชี
สานักการคลัง
งานคลัง
แขวงกาวิละ

แบบ ผ.03

-3/737ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เลเซอร์หรือ LED
ขาวดา ชนิด Network
จานวน 2 เครื่อง
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Multifunction
เลเซอร์หรือ LED ขาวดา
จานวน 1 เครื่อง
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Multifunction
แบบฉีดหมึก inkjet จานวน
1 เครื่อง
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ฉีดหมึก (Inkjet
Printer) แบบไร้สาย
จานวน 2 เครื่อง

2561
(บาท)
15,800

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

9,000

-

-

-

-

งานธุรการ
แขวงนครพิงค์

-

7,900

-

-

-

งานธุรการ
แขวงนครพิงค์

-

12,000

-

-

-

กลุ่มงานส่งเสริมการ
พัฒนาเมืองกอง
วิชาการและแผนงาน

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

246 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

งานคลัง
แขวงนครพิงค์

247 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

248 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

249 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ครุภัณฑ์

250 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด
800 VA จานวน 6 เครื่อง

-

5,000
(2 เครื่อง)

5,000
(2 เครื่อง)

5,000
(2 เครื่อง)

-

ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
สานักปลัดเทศบาล

251 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด
800 VA จานวน 13 เครื่อง

16,800
(6 เครื่อง)

15,000
(6 เครื่อง)

2,500
(1 เครื่อง)

-

-

252 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด
800 VA จานวน 5 เครื่อง

-

-

-

16,000

-

253 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด
800 VA จานวน 1 เครื่อง

-

2,800

-

-

-

254 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสารองไฟฟ้า 800 VA
จานวน 1 เครื่อง

2,800

-

-

-

-

ฝ่ายแผนงานและ
งบประมาณ
กองวิชาการฯ
ฝ่ายบริการและ
เผยแพร่วิชาการ
กองวิชาการฯ
งานควบคุม
เทศพาณิชย์
ฝ่ายอานวยการ
สานักปลัดเทศบาล
งานวิจัยประเมินผลฯ
ฝ่ายแผนงานฯ
กองวิชาการฯ

แบบ ผ.03

-3/738ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

2562
(บาท)
-

-

22,400

-

-

-

11,600

-

-

-

-

-

5,800

-

-

-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

255 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป
256 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป
257 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป
258 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

259 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสารองไฟ ขนาด
1 kVA จานวน 2 เครื่อง

11,800

-

-

-

-

260 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสารองไฟ ขนาด 1
kVA จานวน 1 เครื่อง

-

5,900

-

-

-

261 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป
262 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป
263 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด
1 KVA จานวน 4 เครื่อง
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด
1 KVA จานวน 2 เครื่อง
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด
1 KVA จานวน 1 เครื่อง

-

23,200

-

-

-

5,800
(1 เครื่อง)
-

-

5,900
(1 เครื่อง)
5,900

-

-

-

-

ค่าครุภัณฑ์
ค่าครุภัณฑ์
ค่าครุภัณฑ์

ค่าครุภัณฑ์
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด
800 VA จานวน 1 เครื่อง
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด
800 VA จานวน 7 เครื่อง
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 1
kVA จานวน 2 เครื่อง
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 1
kVA จานวน 2 เครื่อง

2561
(บาท)
3,200

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานธุรการ
แขวงกาวิละ
งานคลัง
แขวงศรีวิชัย
ฝ่ายสถิติการคลัง
สานักการคลัง
งานวิเคราะห์ฯ
ฝ่ายแผนงานฯ
กองวิชาการและ
แผนงาน
งานเงินเดือน
บาเหน็จบานาญและ
สวัสดิการ
ฝ่ายการเงิน
และบัญชี
สานักการคลัง
งานการเงิน
และบัญชี
ฝ่ายการเงิน
และบัญชี
สานักการคลัง
งานคลัง
แขวงกาวิละ
งานธุรการ
แขวงเม็งราย
งานทะเบียน
แขวงเม็งราย

แบบ ผ.03

-3/739ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
590,000
(1 ชุด)

2564
(บาท)
590,000
(1 ชุด)

2565
(บาท)
-

264 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สาหรับเก็บข้อมูล
แบบภายนอกผ่านระบบ
เครือข่าย จานวน 2 ชุด

265 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์กระจายสัญญาณ
(L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง
แบบที่ 2 จานวน 12 ชุด

-

96,000
(4 ชุด)

96,000
(4 ชุด)

96,000
(4 ชุด)

-

266 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์กระจายสัญญาณ
(L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง
จานวน 4 เครื่อง

-

-

11,200

-

-

267 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

22,000
(2 ชุด)

22,000
(2 ชุด)

24,000
(2 ชุด)

24,000
(2 ชุด)

-

268 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

7,600
(2 ชุด)

7,600
(2 ชุด)

7,600
(2 ชุด)

7,600
(2 ชุด)

-

269 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ชุดโปรแกรมจัดการ
สานักงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
ตามกฎหมาย จานวน 8 ชุด
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
สาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์
แบบสิทธิการใช้งานประเภท
ติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM)
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎหมาย จานวน 8 ชุด
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
สาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์
และเครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งาน
ประเภทติดตั้งมาจาก
โรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์
ถูกต้องตามกฎหมาย
จานวน 1 ชุด

-

3,800

-

-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานวิจัยฯ
ฝ่ายแผนงานฯ
กองวิชาการ
และแผนงาน
งานวิจัยฯ
ฝ่ายแผนงานฯ
กองวิชาการ
และแผนงาน
งานแผนที่ภาษี
ฝ่ายแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน
สานักการคลัง
ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
สานักปลัด
เทศบาล
ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
สานักปลัด
เทศบาล

งานควบคุม
เทศพาณิชย์
ฝ่ายอานวยการ
สานักปลัดเทศบาล

แบบ ผ.03

-3/740ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
11,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

270 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ชุดโปรแกรมจัดการ
สานักงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
ตามกฎหมาย จานวน 1 ชุด

271 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎหมาย จานวน 1 ชุด

-

2,000

-

-

-

272 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card
Reader) จานวน 94 เครื่อง
รวม

-

65,800

-

-

-

7,036,700

8,277,320

3,822,000

4,580,250

658,700

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานควบคุม
เทศพาณิชย์
ฝ่ายอานวยการ
สานักปลัดเทศบาล
งานควบคุม
เทศพาณิชย์
ฝ่ายอานวยการ
สานักปลัดเทศบาล
งานธุรการ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สานักปลัดเทศบาล
-

-3/741-

แบบ ผ.03

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลนครเชียงใหม่
แผนงานรักษาความสงบภายใน
หมวด

2561
(บาท)
35,000

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์
จานวน 2 ตัว

4,000

-

-

-

-

ครุภัณฑ์สานักงาน

โต๊ะโฟเมก้า จานวน 50 ตัว

60,000

-

-

-

-

ครุภัณฑ์สานักงาน

เก้าอี้สานักงานมีพนักพิงที่
พักแขนล้อเลื่อน ปรับสูง-ต่า
ได้ จานวน 5 ตัว

12,500

-

-

-

-

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

ที่

แผนงาน

1

แผนงานรักษาความ
สงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

โต๊ะทางานเหล็กพร้อม
กระจก จานวน 5 ตัว

2

แผนงานรักษาความ
สงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

3

แผนงานรักษาความ
สงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์

4

แผนงานรักษาความ
สงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานรักษาความสงบ
เรียบร้อยและความ
มั่นคง
ฝ่ายปกครอง
สานักปลัดเทศบาล
งานรักษาความ
สงบเรียบร้อย
และความมั่นคง
ฝ่ายปกครอง
สานักปลัด
เทศบาล
งานป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย
ฝ่ายปกครอง
สานักปลัด
เทศบาล
งานรักษาความ
สงบเรียบร้อย
และความมั่นคง
ฝ่ายปกครอง
สานักปลัด
เทศบาล

แบบ ผ.03

-3/7422561
(บาท)
5,000

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

เก้าอี้ จานวน 200 ตัว

120,000

-

-

-

-

ครุภัณฑ์สานักงาน

เครื่องถ่ายเอกสาร
จานวน 2 เครื่อง

120,000
(1 เครื่อง)

-

120,000
(1 เครื่อง)

-

-

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เครื่องปรับอากาศแบบแยก
ส่วนแบบตั้งพื้นหรือแบบ
แขวน ขนาด 24,000 บีทียู
จานวน 4 เครื่อง

-

129,600

129,600

-

-

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

พัดลมระบายอากาศพร้อม
ติดตั้ง จานวน 3 เครื่อง

9,000

-

-

-

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

ที่

แผนงาน

5

แผนงานรักษาความ
สงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เก้าอี้คอมพิวเตอร์
จานวน 5 ตัว

6

แผนงานรักษาความ
สงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

7

แผนงานรักษาความ
สงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์

8

แผนงานรักษาความ
สงบภายใน

9

แผนงานรักษาความ
สงบภายใน

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานรักษาความ
สงบเรียบร้อย
และความมั่นคง
ฝ่ายปกครอง
สานักปลัด
เทศบาล
งานป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย
ฝายปกครอง
สานักปลัด
เทศบาล
งานป้องกันและ
บรรเทา
สาธารณภัย
ฝ่ายปกครอง
สานักปลัดฯ
งานรักษาความ
สงบเรียบร้อย
และความมั่นคง
ฝ่ายปกครอง
สานักปลัด
เทศบาล
งานรักษาความ
สงบเรียบร้อย
และความมั่นคง
ฝ่ายปกครอง
สานักปลัด
เทศบาล

แบบ ผ.03

-3/7432561
(บาท)
-

2562
(บาท)
25,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

12,000

-

-

-

-

-

-

๑๐๐,000
(10 ชุด)

๑๐๐,000
(10 ชุด)

-

ปั๊มแช่ (ไดโว่) จานวน 25
เครื่อง

43,500
(5 เครื่อง)

43,500
(5 เครื่อง)

43,500
(5 เครื่อง)

43,500
(5 เครื่อง)

43,500
(5 เครื่อง)

ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว

เครื่องทาน้าเย็น จานวน 8
เครื่อง

28,000
(2 เครื่อง)

28,000
(2 เครื่อง)

28,000
(2 เครื่อง)

28,000
(2 เครื่อง)

-

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
จานวน 1 ชุด

-

80,000

-

-

-

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

ไฟแว็บติดตั้งบนรถยนต์
จานวน 4 ชุด

50,000
(2 ชุด)

50,000
(2 ชุด)

-

-

-

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

ที่

แผนงาน

10

แผนงานรักษาความ
สงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

พัดลมติดเพดาน จานวน 5
เครื่อง

11

แผนงานรักษาความ
สงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

ชุดรับแขก จานวน 2 ชุด

12

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

ถังน้า จานวน 2๐ ชุด

13

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

14

แผนงานรักษาความ
สงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์

15

แผนงานรักษาความ
สงบภายใน

16

แผนงานรักษาความ
สงบภายใน

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานรักษาความ
สงบเรียบร้อย
และความมั่นคง
ฝ่ายปกครอง
สานักปลัดเทศบาล
งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
ฝ่ายปกครอง
สานักปลัดเทศบาล
งานป้องกันฯ
ฝ่ายปกครอง
สานักปลัดเทศบาล
งานป้องกันฯ
ฝ่ายปกครอง
สานักปลัดเทศบาล
งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
ฝ่ายปกครอง
สานักปลัดเทศบาล
งานรักษาความ
สงบเรียบร้อย
และความมั่นคง
ฝ่ายปกครอง
สานักปลัดเทศบาล
งานรักษาความ
สงบเรียบร้อย
และความมั่นคง
ฝ่ายปกครอง
สานักปลัดเทศบาล

แบบ ผ.03

-3/744หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

ที่

แผนงาน

17

แผนงานรักษาความ
สงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ

เครื่องรับ-ส่งวิทยุติดรถยนต์
จานวน 6 เครื่อง

18

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ

19

แผนงานการพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ

20

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ

21

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ

22

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ

23

แผนงานรักษาความ
สงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 1
จานวน 10 เครื่อง

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

2561
(บาท)
72,000
(3 เครื่อง)

2562
(บาท)
72,000
(3 เครื่อง)

ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบ
มุมมองคงที่สาหรับติดตั้ง
ภายนอกอาคาร จานวน 4 ชุด
ระบบกล้องวงจรปิดสาหรับ
บันทึกเหตุการณ์
จานวน 1 ระบบ

132,000

-

-

-

-

82,000

-

-

-

-

เครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสารชนิด
ประจาที่ 40 วัตต์ จานวน
10 เครื่อง
เครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสาร
ชนิดมือถือ จานวน 30
เครื่อง
เครื่องรับ-ส่งวิทยุ ติดรถยนต์
จานวน 15 เครื่อง

60,000
(2 เครื่อง)

60,000
(2 เครื่อง)

60,000
(2 เครื่อง)

60,000
(2 เครื่อง)

60,000
(2 เครื่อง)

-

-

120,000
(10 เครื่อง)

120,000
(10 เครื่อง)

120,000
(10 เครื่อง)

-

-

120,000
(5 เครื่อง)

120,000
(5 เครื่อง)

120,000
(5 เครื่อง)

66,000
(3 เครื่อง)

44,000
(2 เครื่อง)

66,000
(3 เครื่อง)

44,000
(2 เครื่อง)

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานรักษาความสงบ
เรียบร้อยและความ
มั่นคง
ฝ่ายปกครอง
สานักปลัดเทศบาล
งานรักษาความสงบ
เรียบร้อยฯ
ฝ่ายปกครอง
สานักปลัดเทศบาล
งานรักษาความสงบ
เรียบร้อยฯ
ฝ่ายปกครอง
สานักปลัดเทศบาล
งานป้องกันฯ
ฝ่ายปกครอง
สานักปลัดเทศบาล
งานป้องกันฯ
ฝ่ายปกครอง
สานักปลัดเทศบาล
งานป้องกันฯ
ฝ่ายปกครอง
สานักปลัดเทศบาล
งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
ฝ่ายปกครอง
สานักปลัดเทศบาล

แบบ ผ.03

-3/7452561
(บาท)
9,600
(3 เครื่อง)

2562
(บาท)
6,400
(2 เครื่อง)

งบประมาณ
2563
(บาท)
9,600
(3 เครื่อง)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
จานวน 10 เครื่อง

12,900
(3 เครื่อง)

8,600
(2 เครื่อง)

12,900
(3 เครื่อง)

8,600
(2 เครื่อง)

-

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์สาเนาระบบ
ดิจิตอล จานวน 1 เครื่อง

150,000

-

-

-

-

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

-

-

5,000,000
(1 คัน)

5,000,000
(1 คัน)

-

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

-

-

-

868,000
(1 คัน)

868,000
(1 คัน)

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

ที่

แผนงาน

24

แผนงานรักษาความ
สงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด
800 VA จานวน 11
เครื่อง

25

แผนงานรักษาความ
สงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์

26

แผนงานรักษาความ
สงบภายใน

27

28

รถยนต์กู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว
4x4 พร้อมเครื่องดับเพลิง
แรงดันสูง และอุปกรณ์กู้ภัย
จานวน 2 คัน
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1
ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่
ต่ากว่า 2,400 ซีซ.ี หรือ
กาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่า
กว่า 110 กิโลวัตต์
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมี
ช่องว่างด้านหลังคนขับ
(Cab) จานวน 2 คัน

2564
(บาท)
6,400
(2 เครื่อง)

2565
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
ฝ่ายปกครอง
สานักปลัด
เทศบาล
งานป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย
ฝ่ายปกครอง
สานักปลัด
เทศบาล
งานรักษาความ
สงบเรียบร้อย
และความมั่นคง
ฝ่ายปครอง
สานักปลัด
เทศบาล
งานป้องกันฯ
ฝ่ายปกครอง
สานักปลัดเทศบาล
งานรักษาความสงบ
เรียบร้อยและความ
มั่นคงฝ่ายปกครอง
สานักปลัดเทศบาล

แบบ ผ.03

-3/746ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

29

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

30

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

31

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1
ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่
ต่ากว่า 2,400 ซีซี หรือกาลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ากว่า
110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน
2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ
จานวน 4 คัน
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1
ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่
ต่ากว่า 2,400 ซีซี หรือกาลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ากว่า
110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน
2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ
จานวน 4 คัน
รถบรรทุกติดเครนชนิด 6
ล้อ จานวน 1 คัน

32

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

รถยนต์บรรทุกน้า จานวน 8
คัน

33

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์เครื่อง
ดับเพลิง
ครุภัณฑ์เครื่อง
ดับเพลิง

รถกู้ภัยเอนกประสงค์ขนาด
ใหญ่ 10 ล้อ จานวน 1 คัน
รถยนต์ดับเพลิงอาคาร
จานวน 4 คัน

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์เครื่อง
ดับเพลิง

รถยนต์ดับเพลิงชนิดหอน้า
พร้อมบันได จานวน 1 คัน

34
35

ค่าครุภัณฑ์

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
868,000
(1 คัน)

งบประมาณ
2563
(บาท)
868,000
(1 คัน)

-

575,000
(1 คัน)

575,000
(1 คัน)

575,000
(1 คัน)

575,000
(1 คัน)

-

-

-

7,000,000
(1 คัน)

-

12,000,000 12,000,000
(2 คัน)
(2 คัน)
-

-

8,500,000
(1 คัน)

-

-

-

2564
(บาท)
868,000
(1 คัน)

2565
(บาท)
868,000
(1 คัน)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานป้องกันฯ
ฝ่ายปกครอง
สานักปลัดเทศบาล

งานป้องกันฯ
ฝ่ายปกครอง
สานักปลัดเทศบาล

งานป้องกันฯฝ่าย
ปกครอง
สานักปลัดเทศบาล
12,000,000 12,000,000
งานป้องกันฯ
(2 คัน)
(2 คัน)
ฝ่ายปกครอง
สานักปลัดเทศบาล
25,000,000
งานป้องกันฯ
สานักปลัดเทศบาล
8,500,000 8,500,000 8,500,000 งานป้องกันฯ
(1 คัน)
(1 คัน)
(1 คัน)
ฝ่ายปกครอง
สานักปลัดเทศบาล
84,000,000 งานป้องกันฯ
ฝ่ายปกครอง
สานักปลัดเทศบาล

แบบ ผ.03

-3/747ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

2561
(บาท)
15,000,000
(1 คัน)

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-

-

-

-

-

2564
(บาท)
15,000,000
(1 คัน)

36

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์เครื่อง
ดับเพลิง

รถยนต์กู้ภัย จานวน 2 คัน

37

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์เครื่อง
ดับเพลิง

รถยนต์ดับเพลิงกระเช้ากู้ภัย
เอนกประสงค์ จานวน ๑ คัน

-

38

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์เครื่อง
ดับเพลิง

รถยนต์ดับเพลิงชนิดบันได
เลื่อนอัตโนมัติ จานวน 2 คัน

35,000,000
(1 คัน)

39

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์เครื่อง
ดับเพลิง

-

40

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

รถยนต์ดับเพลิงอเนกประสงค์
พร้อมชุดยานยนต์ดับเพลิง
ฉีดหมอกน้า/โฟม ด้วยระบบ
ควบคุมระยะไกล จานวน 2 คัน
เรือท้องแบน พร้อมอุปกรณ์
กู้ภัย จานวน 6 ลา

-

-

5,968,500
(3 ลา)

5,968,500
(3 ลา)

41

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

เรือท้องแบนไฟเบอร์ จานวน
2 ลา

-

-

500,000
(1 ลา)

500,000
(1 ลา)

42

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์เครื่อง
ดับเพลิง

เรือดับเพลิง

-

-

-

-

43

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

รถจักรยานยนต์ ขนาด 110
ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา
จานวน 2 คัน

-

-

81,600

-

44

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์เครื่อง
ดับเพลิง

เบาะลม จานวน 2 ชุด

-

3,000,000
(1 ชุด)

3,000,000
(1 ชุด)

-

26,000,000 26,000,000
(1 คัน)
(1 คัน)

-

2565
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

งานป้องกันฯ
ฝ่ายปกครอง
สานักปลัดเทศบาล
๑๒,๐๐๐,000 งานป้องกันฯ
(1 คัน)
ฝ่ายปกครอง
สานักปลัดเทศบาล
35,000,000 งานป้องกันฯ
(1 คัน)
ฝ่ายปกครอง
สานักปลัดเทศบาล
งานป้องกันฯ
ฝ่ายปกครอง
สานักปลัดเทศบาล
-

งานป้องกันฯ
ฝ่ายปกครอง
สานักปลัดเทศบาล
งานป้องกันฯ
ฝ่ายปกครอง
สานักปลัดเทศบาล
20,000,000 งานป้องกันฯ
ฝ่ายปกครอง
สานักปลัดเทศบาล
งานรักษาความสงบ
เรียบร้อยฯ
ฝ่ายปกครอง
สานักปลัดเทศบาล
งานป้องกันฯ
ฝ่ายปกครอง
สานักปลัดเทศบาล

แบบ ผ.03

-3/748ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
เครื่องดับเพลิง-โฟมแบบ
สะพายหลังช่วยเหลือกู้ภัย
จานวน 7 ชุด
ชุดประดาน้า จานวน 3 ชุด

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
5,617,500

-

-

450,000

-

-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

45

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์เครื่อง
ดับเพลิง

46

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์เครื่อง
ดับเพลิง

47

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์เครื่อง
ดับเพลิง

ชุดไฟบอลลูนส่องสว่าง
จานวน 7 ชุด

-

-

3,430,000

-

-

48

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์เครื่อง
ดับเพลิง

-

-

5,617,500

-

-

49

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์เครื่อง
ดับเพลิง

เครื่องดับเพลิง-โฟมแบบ
สะพายหลังช่วยเหลือกู้ภัย
จานวน 7 ชุด
เครื่องอัดอากาศ
จานวน 1 เครื่อง

-

-

-

-

2,๐๐0,000

50

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์เครื่อง
ดับเพลิง

ชุดป้องกันสารเคมี
จานวน 8 ชุด

-

2,600,000
(4 ชุด)

-

2,600,000
(4 ชุด)

-

51

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์เครื่อง
ดับเพลิง

ชุดไฟเดรส (ชุดผจญเพลิง)
จานวน 120 ชุด

4,500,000
(30 ชุด)

4,500,000
(30 ชุด)

4,500,000
(30 ชุด)

4,500,000
(30 ชุด)

-

52

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์เครื่อง
ดับเพลิง

กล้องตรวจจับรังสีความร้อน
จานวน 7 เครื่อง

890,000
(1 เครื่อง)

890,000
(1 เครื่อง)

890,000
(1 เครื่อง)

1,780,000
(2 เครื่อง)

1,780,000
(2 เครื่อง)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานป้องกันฯ
ฝ่ายปกครอง
สานักปลัดเทศบาล
งานป้องกันฯ
ฝ่ายปกครอง
สานักปลัดเทศบาล
งานป้องกันฯ
ฝ่ายปกครอง
สานักปลัดเทศบาล
งานป้องกันฯ
ฝ่ายปกครอง
สานักปลัดเทศบาล
งานป้องกันฯ
ฝ่ายปกครอง
สานักปลัดเทศบาล
งานป้องกันฯ
ฝ่ายปกครอง
สานักปลัดเทศบาล
งานป้องกันฯ
ฝ่ายปกครอง
สานักปลัดเทศบาล
งานป้องกันฯ
ฝ่ายปกครอง
สานักปลัดเทศบาล

แบบ ผ.03

-3/749ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
พัดลมระบายควัน จานวน
17 เครื่อง

53

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์เครื่อง
ดับเพลิง

54

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์

55

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์

56

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์

57

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์
ครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์
ครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์
ครุภัณฑ์การเกษตร

58

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

59

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

60

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

2561
(บาท)
1,550,000
(5 เครื่อง)

2562
(บาท)
930,000
(3 เครื่อง)

งบประมาณ
2563
(บาท)
930,000
(3 เครื่อง)

2564
(บาท)
930,000
(3 เครื่อง)

2565
(บาท)
930,000
(3 เครื่อง)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

งานป้องกันฯ
ฝ่ายปกครอง
สานักปลัดเทศบาล
เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า
910,000
910,000
งานป้องกันฯ
แบบอัตโนมัติ
(7 เครื่อง)
(7 เครื่อง)
ฝ่ายปกครอง
จานวน 14 เครื่อง
สานักปลัดเทศบาล
เครื่องช่วยหายใจแบบอัด
750,000
750,000
750,000
750,000 งานป้องกันฯ
อากาศ จานวน 20 ชุด
(5 ชุด)
(5 ชุด)
(5 ชุด)
(5 ชุด)
ฝ่ายปกครอง
สานักปลัดเทศบาล
ถังอากาศเครื่องช่วยหายใจ
500,000
500,000
500,000
500,000 งานป้องกันฯ
จานวน 40 ถัง
(10 ถัง)
(10 ถัง)
(10 ถัง)
(10 ถัง)
ฝ่ายปกครอง
สานักปลัดเทศบาล
เครื่องสูบน้า จานวน 6
90,000
90,000
90,000
งานป้องกันฯ
เครื่อง
(2 เครื่อง)
(2 เครื่อง)
(2 เครื่อง)
ฝ่ายปกครอง
สานักปลัดเทศบาล
เครื่องสูบน้าดับเพลิง ชนิด
780,000
780,000
780,000
780,000
780,000 งานป้องกันฯ
หาบหาม จานวน 10 เครื่อง
(2 เครื่อง)
(2 เครื่อง)
(2 เครื่อง)
(2 เครื่อง)
(2 เครื่อง)
ฝ่ายปกครอง
สานักปลัดเทศบาล
เครื่องปั๊มสูบน้าไฟฟ้าจานวน
372,000
งานป้องกันฯ
4 ชุด
ฝ่ายปกครอง
สานักปลัดเทศบาล
ปั๊มลมอัดอากาศ จานวน 8
60,000
60,000
60,000
60,000
งานป้องกันฯ
เครื่อง
(2 เครื่อง)
(2 เครื่อง)
(2 เครื่อง)
(2 เครื่อง)
ฝ่ายปกครอง
สานักปลัดเทศบาล
รวม 79,363,500 54,910,100 112,827,700 69,172,000 168,984,500
-

แบบ ผ.03

-3/750บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลนครเชียงใหม่
แผนงานการศึกษา
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

2561
(บาท)
112,500
(90 ตัว)

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
112,500
(90 ตัว)

2564
(บาท)
112,500
(90 ตัว)

2565
(บาท)
112,500
(90 ตัว)

1

แผนงานการศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ จานวน
360 ตัว

2

แผนงานการศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ จานวน
40 ตัว

-

50,000

-

-

3

แผนงานการศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ จานวน
40 ตัว

-

-

50,000

-

-

4

แผนงานการศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

โต๊ะคอมพิวเตอร์โครงสร้าง
ทาด้วยไม้ Particle Board
จานวน 13 ตัว

-

37,050

-

-

-

5

แผนงานการศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เก้าอี้คอมพิวเตอร์
จานวน 360 ตัว

40,500
(90 ตัว)

-

40,500
(90 ตัว)

40,500
(90 ตัว)

40,500
(90 ตัว)

6

แผนงานการศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เก้าอี้คอมพิวเตอร์
จานวน 40 ตัว

-

18,000

-

-

7

แผนงานการศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เก้าอี้คอมพิวเตอร์
จานวน ๔๐ ตัว

-

-

๑๑,๘๐๐

-

-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
ฝ่ายวิชาการ และ
โรงเรียนใน
สังกัด 11 แห่ง
สานักการศึกษา
ร.ร.ชุมชนเทศบาล
วัดศรีดอนไชย
สานักการศึกษา
รร.ท.วัดศรีปิงเมือง
สานักการศึกษา
งานการศึกษา
ปฐมวัย
(ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ)
สานักการศึกษา
ฝ่ายวิชาการ และ
โรงเรียนใน
สังกัด 11 แห่ง
สานักการศึกษา
ร.ร.ชุมชนเทศบาล
วัดศรีดอนไชย
สานักการศึกษา
รร.ท.
วัดศรีปิงเมือง
สานักการศึกษา

แบบ ผ.03

-3/751ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
11,000

2565
(บาท)
-

8

แผนงานการศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เก้าอี้จัดเลี้ยงคาดเอ จานวน
20 ตัว

9

แผนงานการศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

โต๊ะโฟเมก้า จานวน 20 ตัว

-

-

50,000

-

-

10

แผนงานการศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

โต๊ะโฟเมก้า จานวน 10 ตัว

14,500

-

-

-

-

11

แผนงานการศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

โต๊ะกิจกรรม 3 ที่นั่ง จานวน
3 ชุด

-

10,500

-

-

-

12

แผนงานการศึกษา

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

-

-

15,000
(1 ชุด)

15,000
(1 ชุด)

-

13

แผนงานการศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

ชุดโต๊ะทางาน 3 ลิ้นชักเข้า
มุมพร้อมโต๊ะคอมพิวเตอร์
ต่อข้าง จานวน 2 ชุด
ชุดโต๊ะอาหารพร้อมเก้าอี้ของ
เด็ก จานวน ๑๑ ชุดๆ

-

67,200

-

-

-

14

แผนงานการศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

โต๊ะญี่ปุ่น ทาด้วยไม้
จานวน 24 ตัว

-

19,200

-

-

-

15

แผนงานการศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

ตู้เหล็ก จานวน 4 ตู้

22,000

-

-

-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานการศึกษา
ปฐมวัย
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
สานักการศึกษา
ร.ร.ชุมชนเทศบาล
วัดศรีดอนไชยสานัก
การศึกษา
งานการศึกษา
ปฐมวัย
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
สานักการศึกษา
งานการศึกษา
ปฐมวัย
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
สานักการศึกษา
ฝ่ายการเงินฯ
สานักการศึกษา
งานการศึกษา
ปฐมวัย
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
สานักการศึกษา
งานการศึกษา
ปฐมวัย
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
สานักการศึกษา
ร.ร.ท.วัดป่าแพ่ง
สานักการศึกษา

แบบ ผ.03

-3/752ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

2561
(บาท)
12,000
(2 ตู)้

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
12,000
(2 ตู)้

2565
(บาท)
-

24,000
(4 ตู)้
-

24,000
(4 ตู)้
-

16

แผนงานการศึกษา

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

ตู้เก็บเอกสาร จานวน 4 ตู้

17

แผนงานการศึกษา

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

-

-

18

แผนงานการศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

ตู้เก็บเอกสาร
จานวน 12 ตู้
ตู้เอกสาร2 บานเปิด
จานวน2 ตู้

-

11,000

24,000
(4 ตู)้
-

19

แผนงานการศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

ตูก้ ระจกบานเลื่อนสูง ๓ ชั้น
จานวน 2 ตัว

-

30,460

-

-

-

20

แผนงานการศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

ตู้เก็บของ 3 บาน
จานวน 1 ตัว

-

-

-

13,800

-

21

แผนงานการศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

ชั้นล็อคเกอร์ 3 ชั้น
ทาด้วยไม้ Particle Board
จานวน 6 ตัว

-

5,700

-

-

-

22

แผนงานการศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

ชั้นวางหนังสือ จานวน 6
อันๆ ละ 1,000 บาท

-

6,000

-

-

-

23

แผนงานการศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

ชั้นวางของ 4 ชั้น
จานวน 3 ตัว

-

45,000

-

-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานแผนและ
โครงการ
สานักการศึกษา
ฝ่ายการเงินฯ
สานักการศึกษา
งานการศึกษา
ปฐมวัย
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
สานักการศึกษา
งานการศึกษา
ปฐมวัย
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
สานักการศึกษา
งานการศึกษา
ปฐมวัย
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
สานักการศึกษา
งานการศึกษา
ปฐมวัย
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
สานักการศึกษา
งานการศึกษาปฐมวัย
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
สานักการศึกษา
งานการศึกษา
ปฐมวัย
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
สานักการศึกษา

แบบ ผ.03

-3/753ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

24

แผนงานการศึกษา

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ครุภัณฑ์สานักงาน

25

แผนงานการศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

26

แผนงานการศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

27

แผนงานการศึกษา

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ครุภัณฑ์สานักงาน

28

แผนงานการศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

29

แผนงานการศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

30

แผนงานการศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
พัดลมติดผนัง พร้อมติดตั้ง
ขนาดไม่น้อยกว่า ๑6 นิ้ว
จานวน ๑๘ ตัว
(ปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ)
พัดลมติดผนังพร้อมติดตั้ง
ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๖ นิ้ว
จานวน ๔๐ ตัว
มีเครื่องปรับอากาศ ขนาด
13,000 บีทียู
จานวน 1 เครื่อง
เครื่องปรับอากาศแบบแยก
ส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบ
แขวน ขนาด ๑๘
,๐๐๐ บีทียู
จานวน ๒ เครื่อง
(ปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ)
เครื่องปรับอากาศ ขนาด
24,000 บีทียู
จานวน 3 เครื่อง
เครื่องปรับอากาศ ขนาด
24,000 บีทียู
จานวน 10 เครื่อง
เครื่องปรับอากาศ
แบบแยกส่วน แบบติดผนัง
ขนาด 24,000 บีทียู
จานวน 3 เครื่อง

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
40,500

-

-

๔๕,๐๐๐
(๒๐ ตัว)

๔๕,๐๐๐
(๒๐ ตัว)

-

23,000

-

-

รร.ท.วัดท่าสะต๋อย
สานักการศึกษา

-

57,200

-

-

งานการศึกษา
ปฐมวัย
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สานักการศึกษา

-

-

-

-

97,200

ร.ร.ท.วัดป่าแพ่ง
สานักการศึกษา

-

-

-

-

324,000

-

-

84,000

-

-

ร.ร.ชุมชนเทศบาล
วัดศรีดอนไชย
สานักการศึกษา
โรงเรียนเทศบาล
ดอกเงิน
สานักการศึกษา

งานการศึกษา
ปฐมวัย
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
สานักการศึกษา
รร.เทศบาลวัดศรีปิงเมือง
สานักการศึกษา

แบบ ผ.03

-3/754ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

31

แผนงานการศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

32

แผนงานการศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

33

แผนงานการศึกษา

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ครุภัณฑ์สานักงาน

34

แผนงานการศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

35

แผนงานการศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

36

แผนงานการศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
เครื่องปรับอากาศแบบแยก
ส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบ
แขวน ขนาด 26,000 บีทียู
จานวน 4 เครื่อง
เครื่องปรับอากาศแบบแยก
ส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบ
แขวน ขนาด 30,000 บีทียู
จานวน 4 เครื่อง
เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่
น้อยกว่า 30,000 บีทจียานวน
ู
3 เครื่องๆ ละ 40,200 บาท
(ปรับปรุงห้องประชุมชั้นล่าง
อาคารวิสุทธิสังฆการ
โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรี
ดอนไชย)
เครื่องปรับอากาศ ขนาด
36,000 บีทียู
จานวน 2 เครื่อง
เครื่องปรับอากาศแบบแยก
ส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบ
แขวน ขนาด 36,000 บีทียู
จานวน 5 เครื่อง
เครื่องปรับอากาศ
แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น
หรือแบบแขวน ขนาด
36,000 บีทียู
จานวน 4 เครื่อง

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
144,000

-

160,800

160,800

-

-

รร.ท.วัด
เชียงยืน
สานักการศึกษา

-

120,600

-

-

-

รร.ท.วัดศรีดอนไชย
สานักการศึกษา

-

-

-

94,000

-

ร.ร.ท.วัดป่าแพ่ง
สานักการศึกษา

-

-

235,000

-

-

รร.ท.วัด
หมื่นเงินกอง
สานักการศึกษา

-

-

94,000
(2 เครื่อง)

94,000
(2 เครื่อง)

-

ร.ร.ท.วัดศรีปิงเมือง
สานักการศึกษา

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
รร.ท.วัดป่าแพ่ง
สานักการศึกษา

แบบ ผ.03

-3/755ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

37

แผนงานการศึกษา

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ครุภัณฑ์สานักงาน

38

แผนงานการศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

39

แผนงานการศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

40

แผนงานการศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

41

แผนงานการศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

42

แผนงานการศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

43

แผนงานการศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
เครื่องปรับอากาศ แบบแยก
ส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบ
แขวน ขนาด
๓๖,000 บีทียู
จานวน 6 เครื่อง
(ปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ)
เครื่องปรับอากาศ แบบแยก
ส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบ
แขวน ขนาด 36,000 บีทียู
จานวน 2 เครื่อง
เครื่องปรับอากาศ
ขนาด 40,000 บีทียู
จานวน 4 เครื่อง
เครื่องถ่ายเอกสารระบบ
ดิจิตอล (ขาว-ดา)
ความเร็ว 40 แผ่น/นาที
จานวน 1 เครื่อง
เครื่องถ่ายเอกสารความเร็ว
10 แผ่น/นาที จานวน 1
เครื่อง
เครื่องถ่ายเอกสารระบบ
ดิจิตอล
จานวน 1 เครื่อง
เครื่องถ่ายเอกสารระบบ
ดิจิตอล (ขาว-ดา) ความเร็ว
40 แผ่น ต่อนาที
จานวน 1 เครื่อง

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
376,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-

94,๐๐๐

-

-

-

รร.ท.วัด
ท่าสะต๋อย
สานักการศึกษา

-

-

-

204,800

-

รร.ท.วัดหมื่นเงินกอง
สานักการศึกษา

-

-

180,000

-

-

ร.ร.ท.เกตการาม
สานักการศึกษา

50,000

-

-

-

-

ร.ร.ท.วัดศรีสุพรรณ
สานักการศึกษา

180,000

-

-

-

-

ร.ร.ท.วัดป่าแพ่ง
สานักการศึกษา

-

-

180,000

-

-

รร.ท.วัดเชียงยืน
สานักการศึกษา

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานการศึกษา
ปฐมวัย
(ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก)
สานักการศึกษา

แบบ ผ.03

-3/756ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

44

แผนงานการศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

45

แผนงานการศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

46

แผนงานการศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

47

แผนงานการศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

48

แผนงานการศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

49

แผนงานการศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

50

แผนงานการศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

51

แผนงานการศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การศึกษา

52

แผนงานการศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การศึกษา

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
เครื่องถ่ายเอกสารระบบ
ดิจิตอล (ขาว-ดา)
ความเร็ว 40 แผ่นต่อนาที
จานวน 1 เครื่อง
เครื่องถ่ายเอกสารระบบ
ดิจิตอล(ขาว-ดา)ความเร็ว
๔๐ แผ่นต่อนาที
จานวน ๑ เครื่อง
เครื่องพิมพ์สาเนาระบบ
ดิจิตอล
จานวน 1 เครื่อง
เครื่องทาลายเอกสารแบบตัด
ตรง ทาลายครั้งละ 20 แผ่น
จานวน 1 เครื่อง
เครื่องขัดพื้น
จานวน 1 เครื่อง
เครื่องดูดฝุ่น
จานวน 1 เครื่อง
เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร
จานวน 4 เครื่อง
ชุดหุ่นยนต์เพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
จานวน 505 ชุด
สื่อเสริมพัฒนาการเรียนรู้
จานวน 1 ชุด

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
180,000

-

-

๑๘๐,๐๐๐

-

-

รร.ท.วัดศรีปิงเมือง
สานักการศึกษา

130,000

-

-

-

-

ร.ร.ท.วัดเชียงยืน
สานักการศึกษา

-

-

30,000

-

-

-

20,000

-

-

-

14,000

-

-

-

-

-

6,716,500
(101 ชุด)

6,716,500
(101 ชุด)

6,716,500
(101 ชุด)

28,000
(2 เครื่อง)
6,716,500
(101 ชุด)

28,000
(2 เครื่อง)
6,716,500
(101 ชุด)

รร.ท.วัด
เชียงยืน
สานักการศึกษา
รร.ท.ดอกเงิน
สานักการศึกษา
รร.ท.ดอกเงิน
สานักการศึกษา
รร.ท.วัดเชียงยืน
สานักการศึกษา
หน่วยศึกษานิเทศก์
สานักการศึกษา

-

330,000

-

-

-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
รร.ท.วัดกู่คาสานัก
การศึกษา

งานการศึกษา
ปฐมวัย
(ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ)
สานักการศึกษา

แบบ ผ.03

-3/757ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

53

แผนงานการศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การศึกษา

54

แผนงานการศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การศึกษา

55

แผนงานการศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การศึกษา

56

แผนงานการศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การศึกษา

57

แผนงานการศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การศึกษา

58

แผนงานการศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การศึกษา

59

แผนงานการศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การศึกษา

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
สื่อศูนย์การเรียนรู้ STEM
ศึกษาระดับประถม
ศึกษา จานวน 14 ศูนย์/ปี
แบ่งเป็น
--ร.ร.ขนาดเล็ก 5 ศูนย์
--ร.ร.ขนาดกลาง 3 ศูนย์
--ร.ร.ขนาดใหญ่ 3 ศูนย์
--ศูนย์การเรียนรู้ STEM
ศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
จานวน 3 ศูนย์
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนไม้
ยางพาราระดับประถมศึกษา
จานวน 50 ชุด
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนไม้
ยางพาราระดับประถมศึกษา
จานวน ๕๐ ชุด
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนไม้
ยางพาราระดับมัธยมศึกษา
จานวน 50 ชุด
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนอนุบาล
รูปทรงเรขาคณิต (6 ที่นั่ง)
จานวน 12 ชุด
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน จานวน
60 ชุด
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน
จานวน 92 ชุด

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

2561
(บาท)
5,685,500
(14 ศูนย์)

2562
(บาท)
5,685,500
(14 ศูนย์)

-

79,000

-

-

-

-

-

๗๙,๐๐๐

-

-

-

84,000

-

-

-

-

-

96,000

-

-

90,000

-

-

-

-

-

-

138,000

-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
หน่วยศึกษานิเทศก์
สานักการศึกษา

ร.ร.ชุมชนเทศบาล
วัดศรีดอนไชย
สานักการศึกษา
รร.ท.วัดศรีปิงเมือง
สานักการศึกษา
ร.ร.ชุมชนเทศบาล
วัดศรีดอนไชย
สานักการศึกษา
ร.ร.ท.วัดหมื่นเงินกอง
สานักการศึกษา
งานการศึกษา
ปฐมวัย
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
สานักการศึกษา
รร.ท.วัดเกตการาม
สานักการศึกษา

แบบ ผ.03

-3/758ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

60

แผนงานการศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การศึกษา

โต๊ะ – เก้าอี้นักเรียน
จานวน 100 ชุด

61

แผนงานการศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การศึกษา

62

แผนงานการศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การศึกษา

โต๊ะ-เก้าอี้ นักเรียนชุด
ประถม ดังนี้
1. โต๊ะนักเรียนชุดประถม
ไม้ยางพารา ขนาด
40x55x65 ชม
จานวน 100 ชุด
2. เก้าอี้นักเรียนชุด
ประถม ไม้ยางพารา
ขนาด 35 x 34 x 37
จานวน 100ชุด
กระดานแสดงผลแบบ
อินเตอร์แอคทีฟ (Active
Board) จานวน 48 เครื่อง

63

แผนงานการศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การศึกษา

กระดานแสดงผลแบบ
อินเตอร์แอคทีฟ (Active
Board)สาหรับห้องเรียน
ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่
5-6 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 1-3 และห้องเรียนพิเศษ
ต่าง ๆ โรงเรียนในสังกัด ทั้ง
11 แห่ง จานวน 62 เครื่อง

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
75,000
(50 ชุด)

งบประมาณ
2563
(บาท)
75,000
(50 ชุด)

-

-

150,000

-

-

1,212,000
(12 เครื่อง)

-

1,212,000
(12 เครื่อง)

1,212,000
(12 เครื่อง)

1,212,000
(12 เครื่อง)

-

-

8,060,000

-

-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
รร.ท.วัด
พวกช้าง
สานักการศึกษา
รร.ท.วัด
ศรีสุพรรณ
สานักการศึกษา

- โรงเรียนสังกัด
เทศบาลฯ 11 แห่ง
-งานการศึกษา
ปฐมวัย
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
สานักการศึกษา
โรงเรียนในสังกัด
11 แห่ง
สานักการศึกษา

แบบ ผ.03

-3/759ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

64

แผนงานการศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

65

แผนงานการศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

66

แผนงานการศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

67

แผนงานการศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

68

แผนงานการศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

69

แผนงานการศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

70

แผนงานการศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

71

แผนงานการศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

72

แผนงานการศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
รถจักรยานยนต์ ขนาด 110
ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ
จานวน 1 คัน
รถจักรยานยนต์ ขนาด
110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา
จานวน 1 คัน
รถจักรยานยนต์ ขนาด
110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา
จานวน 1 คัน
รถจักรยานยนต์ ขนาด
110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา
จานวน 1 คัน
รถจักรยานยนต์ ขนาด
110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา
จานวน 1 คัน
รถจักรยานยนต์ ขนาด
110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา
จานวน 1 คัน
รถจักรยานยนต์ ขนาด
110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา
จานวน 1 คัน
รถจักรยานยนต์ ขนาด
110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา
จานวน 1 คัน
รถจักรยานยนต์ ขนาด 110
ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา
จานวน 1 คัน

2561
(บาท)
44,000

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-

-

40,800

-

-

ร.ร.ท.หมื่นเงินกอง
สานักการศึกษา

-

-

40,800

-

-

ร.ร.ท.ท่าสะต๋อย
สานักการศึกษา

-

-

40,800

-

-

ร.ร.ท.ศรีสุพรรณ
สานักการศึกษา

-

-

40,800

-

-

ร.ร.ท.ดอกเงิน
สานักการศึกษา

-

-

40,800

-

-

ร.ร.ท.ป่าแพ่ง
สานักการศึกษา

-

-

40,800

-

-

ร.ร.ท.ศรีปิงเมือง
สานักการศึกษา

-

-

40,800

-

-

ร.ร.ท.เชียงยืน
สานักการศึกษา

-

40,800

-

-

-

งานการศึกษา
ปฐมวัย
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
สานักการศึกษา

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
ร.ร.ท.วัดพวกช้าง
สานักการศึกษา

แบบ ผ.03

-3/760ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

73

แผนงานการศึกษา

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

74

แผนงานการศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

75

แผนงานการศึกษา

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

76

แผนงานการศึกษา

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ

77

แผนงานการศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ

78

แผนงานการศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ

79

แผนงานการศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1
ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่
ต่ากว่า 2,400 ซีซี
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบ
ธรรมดา จานวน1 คัน
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1
ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่
ต่ากว่า 2,400 ซีซี หรือ
กาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่า
กว่า 110 กิโลวัตต์
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบ
ดับเบิ้ลแค็บ จานวน 1 คัน
รถโดยสารขนาด12 ที่นั่ง
(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี
จานวน 11 คัน
ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV) ในโรงเรียน
สังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่
จานวน 11 แห่งๆละ 12 จุด
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง
จานวน 1 ระบบ (17 จุด)
ชุดตู้ลาโพงช่วยสอนพร้อม
ไมโครโฟนไร้สาย จานวน
22 เครื่อง
เครื่องเสียง จานวน 2 ชุด

2561
(บาท)
575,000

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-

868,000

-

-

14,168,000

-

-

-

-

งานธุรการ
สานักการศึกษา

1,089,000
(12 จุด)

1,089,000
(12 จุด)

-

-

-

โรงเรียนสังกัด
เทศบาล11 แห่ง
สานักการศึกษา

-

-

180,000

-

-

-

102,960

-

-

-

-

88,500

-

-

-

งานการศึกษาปฐมวัย
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
สานักการศึกษา
รร.ท.วัด
ท่าสะต๋อย
สานักการศึกษา
งานการศึกษาปฐมวัย
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
สานักการศึกษา

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานธุรการ
สานักการศึกษา

งานธุรการ
สานักการศึกษา

แบบ ผ.03

-3/761ที่

แผนงาน

หมวด

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

166,200
(6 เครื่อง)

-

-

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
จานวน 2 เครื่อง
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
จานวน 2 เครื่อง
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
จานวน 6 เครื่อง

55,400

-

-

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่
ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

เครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ จานวน 4 เครื่อง
เครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ จานวน
14 เครื่อง

ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่
ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่
ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

2564
(บาท)
55,400
(2 เครื่อง)
110,800
(4 เครื่อง)

2565
(บาท)
55,400
(2 เครื่อง)
110,800
(4 เครื่อง)

-

-

-

55,400

-

-

-

-

-

-

166,200

-

80

แผนงานการศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

81

แผนงานการศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

82

แผนงานการศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

83

แผนงานการศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

84

แผนงานการศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

85

แผนงานการศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
จานวน 12 เครื่อง

468,000

-

-

-

86

แผนงานการศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

-

-

468,000
(12 เครื่อง)

468,000
(12 เครื่อง)

468,000
(12 เครื่อง)

87

แผนงานการศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
ระดับ XGA ขนาด 4,000
ANSI Lumens
จานวน 36 เครื่อง
มีเครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ ระดับ XGA
ขนาด 4,000ANSI Lumens
สาหรับห้องเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5-6
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 13 และห้องเรียนพิเศษต่าง
ๆ โรงเรียนในสังกัด ทั้ง 11
แห่ง จานวน 62 เครื่อง/ปี

-

-

2,635,000
(62 เครื่อง)

2,635,000
(62 เครื่อง)

-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
ร.ร.ท.เกตการาม
สานักการศึกษา
ร.ร.ท.วัดเชียงยืน
สานักการศึกษา
รร.ท.วัดหมื่นเงินกอง
สานักการศึกษา
ร.ร.ท.วัดป่าแพ่ง
สานักการศึกษา
ร.ร.ชุมชนเทศบาล
วัดศรีดอนไชย
สานักการศึกษา
โรงเรียนสังกัด
เทศบาลฯ 11 แห่ง
สานักการศึกษา
โรงเรียนสังกัด
เทศบาลฯ 11 แห่ง
สานักการศึกษา
โรงเรียนในสังกัด
11 แห่ง
สานักการศึกษา

แบบ ผ.03

-3/762ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

88

แผนงานการศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

89

แผนงานการศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

90

แผนงานการศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่
ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

91

แผนงานการศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

92

แผนงานการศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

93

แผนงานการศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

94

แผนงานการศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

95

แผนงานการศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่
ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

96

แผนงานการศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า
ขนาดเส้นทะแยงมุม 150 นิ้ว
จานวน 6 จอ
จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า
จานวน 2 จอ
โทรทัศน์แอลอีดี ขนาด 55 นิ้ว
จานวน 4 เครื่อง
โทรทัศน์ แอล อี ดี แบบ
Smart TV ความละเอียด
1920x1080 พิกเซล
ขนาด 55 นิ้ว จานวน6 เครื่อง
โทรทัศน์แอลอีดี (Smart
TV) ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 55
นิว้ จานวน 1 เครื่อง
โทรทัศน์แอลอีดี (Smart
TV) ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 55
นิว้ จานวน 1 เครื่อง
โทรทัศน์แอลอีดี ขนาด 60
นิ้ว จานวน 31 เครื่อง
โทรทัศน์ แอลอีดี (LED)
แบบ Smart TV ขนาด 55
นิ้ว จานวน 8 เครื่อง
โทรทัศน์แอลอีดี ขนาด 50
นิ้ว จานวน96 เครื่อง

2561
(บาท)
40,000
(2 จอ)

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

18,000

-

-

2564
(บาท)
43,600
(2 จอ)

2565
(บาท)
43,600
(2 จอ)

-

-

-

-

-

128,000

-

-

58,800
(3 เครื่อง)

58,800
(3 เครื่อง)

-

-

-

-

-

25,000

-

-

-

25,000

-

-

168,000
(4 เครื่อง)
-

798,000
(19 เครื่อง)
78,400
(4 เครื่อง)

168,000
(4 เครื่อง)
78,400
(4 เครื่อง)

168,000
(4 เครื่อง)
-

-

744,000
(24 เครื่อง)

806,000
(24 เครื่อง)

806,000
(24 เครื่อง)

806,000
(24 เครื่อง)

-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
ร.ร.ท.เกตการาม
สานักการศึกษา
ร.ร.ท.วัดหมื่นเงินกอง
สานักการศึกษา
ร.ร.ชุมชนเทศบาล
วัดศรีดอนไชยสานัก
การศึกษา
รร.ท.วัดป่าแพ่ง
สานักการศึกษา
รร.ชุมชนเทศบาล
วัดศรีดอนไชย
สานักการศึกษา
รร.ท.ศรีปิงเมือง
สานักการศึกษา
ร.ร.ท.วัดท่าสะต๋อย
สานักการศึกษา
งานการศึกษาปฐมวัย
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)ฯ
สานักการศึกษา
-โรงเรียนสังกัด
เทศบาลฯ 11 แห่ง
-งานการศึกาปฐมวัย
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
สานักการศึกษา

แบบ ผ.03

-3/763ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
62,000
(2 เครื่อง)

งบประมาณ
2563
(บาท)
62,000
(2 เครื่อง)

2564
(บาท)
62,000
(2 เครื่อง)

2565
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

97

แผนงานการศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

โทรทัศน์แอลอีดี ขนาด 50
นิ้ว จานวน6 เครื่อง

ร.ร.ท.วัดพวกช้าง
สานักการศึกษา

98

แผนงานการศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

-

-

-

82,500
(3 เครื่อง)

165,000
(6 เครื่อง)

รร.ท.วัดหมื่นเงินกอง
สานักการศึกษา

99

แผนงานการศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

โทรทัศน์แอล อี ดี
(LED TV) แบบ Smart TV
ขนาด 55 นิ้ว
จานวน 9 เครื่อง
โทรทัศน์แอล อี ดี
(LED TV) แบบ Smart TV
ขนาด 55 นิ้ว จานวน
18 เครื่อง

-

-

165,000
(6 เครื่อง)

165,000
(6 เครื่อง)

165,000
(6 เครื่อง)

รร.เทศบาล
วัดศรีปิงเมือง
สานักการศึกษา

100 แผนงานการศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

19,300

-

-

-

ค่าครุภัณฑ์

กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล
จานวน 1 ตัว
เครื่องดนตรีพื้นเมืองวงตึง
โมง จานวน 1 ชุด

-

101 แผนงานการศึกษา

ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่
ครุภัณฑ์ดนตรีและ
นาฏศิลป์

-

-

-

70,000

-

102 แผนงานการศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ดนตรีและ
นาฏศิลป์

เครื่องดนตรีพื้นเมือกง ลอง
ปูจา จานวน 1 ชุด

-

-

-

75,000

-

103 แผนงานการศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ดนตรีและ
นาฏศิลป์

373,300

-

-

-

-

104 แผนงานการศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ดนตรีและ
นาฏศิลป์

-

239,400
(1 ชุด)

239,400
(1 ชุด)

-

-

105 แผนงานการศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ดนตรีและ
นาฏศิลป์

เครื่องดนตรีสากลประเภทวง
โยธวาทิต จานวน 8 รายการ
จานวน 1 ชุด
เครื่องดนตรีสากลประเภทวง
สตริง จานวน 11 รายการ
จานวน 2 ชุด
เครื่องดนตรีสากลประเภทวง
โยธวาทิต จานวน 14
รายการ

221,100

-

-

-

รร.ท.ดอกเงิน
สานักการศึกษา
ร.ร.ชุมชนเทศบาล
วัดศรีดอนไชย
สานักการศึกษา
ร.ร.ชุมชนเทศบาล
วัดศรีดอนไชย
สานักการศึกษา
ร.ร.ชุมชนเทศบาล
วัดศรีดอนไชย
สานักการศึกษา
ร.ร.ชุมชนเทศบาล
วัดศรีดอนไชย
สานักการศึกษา
ร.ร.ท.วัดศรีปิงเมือง
สานักการศึกษา

แบบ ผ.03

-3/764ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

106 แผนงานการศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

107 แผนงานการศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

108 แผนงานการศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

109 แผนงานการศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

110 แผนงานการศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบ้านงาน
ครัว

111 แผนงานการศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบ้านงาน
ครัว

112 แผนงานการศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบ้านงาน
ครัว

113 แผนงานการศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบ้านงาน
ครัว

114 แผนงานการศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบ้านงาน
ครัว

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

ครุภัณฑ์ดนตรีและ
นาฏศิลป์
ครุภัณฑ์งานบ้านงาน
ครัว

เครื่องดนตรีวงดนตรีสากล
จานวน 11 รายการ
ตู้แช่อาหาร ขนาด 45
คิวบิกฟุต จานวน 1 ตู้

ครุภัณฑ์งานบ้านงาน
ครัว
ครุภัณฑ์งานบ้านงาน
ครัว

ตู้แช่อาหาร ขนาด ๓๒
คิวบิกฟุต จานวน ๑ ตู้
เครื่องทาน้าเย็น ขนาด 2
ก๊อก จานวน 4 เครื่องๆละ
20,000 บาท
มีเครื่องทาน้าเย็นแบบต่อท่อ
ขนาด 2 ก๊อก
จานวน 1 เครื่อง
มีเครื่องทาน้าเย็นแบบต่อท่อ
ขนาด 2 ก๊อก
จานวน 5 เครื่อง
โต๊ะเคลียร์เศษอาหาร
สแตนเลส ขนาด
70×120×80 ซม. จานวน
1 ตัว
เครื่องกรองน้าสแตนเลส 3
ท่อ (UF) ขนาด
35×51×16 ซม.
จานวน 1 ตัว
ตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต
จานวน 1 เครื่อง

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
239,400

-

-

66,000

-

-

-

-

-

-

๔8,4๐๐

-

-

80,000

-

-

-

14,600

-

-

-

-

-

14,600

29,200

29,200

-

13,500

-

-

-

10,000

-

-

-

-

14,700

-

-

-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
ร.ร.ท.วัดศรีปิงเมือง
สานักการศึกษา
ร.ร.ชุมชนเทศบาล
วัดศรีดอนไชย
สานักการศึกษา
รร.ท.วัดศรีปิงเมือง
สานักการศึกษา
ร.ร.ชุมชนเทศบาล
วัดศรีดอนไชย
สานักการศึกษา
รร.ท วัดเกตการาม
สานักการศึกษา
รร.ท.วัดศรีปิงเมือง
สานักการศึกษา
งานการศึกษาปฐมวัย
(ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก)
สานักการศึกษา
งานการศึกษาปฐมวัย
(ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก)
สานักการศึกษา
งานการศึกษาปฐมวัย
(ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก)
สานักการศึกษา

แบบ ผ.03

-3/765ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
7,500

1,980,000
(90 เครื่อง)

-

1,980,000
(90 เครื่อง)

1,980,000
(90 เครื่อง)

1,980,000
(90 เครื่อง)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

115 แผนงานการศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบ้านงาน เตาอบขนมไฟฟ้า ความจุ
ครัว
70 ลิตร กาลังไฟฟ้า 2,000
วัตต์ จานวน 1 เครื่อง

งานการศึกษา
ปฐมวัย
(ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก)
สานักการศึกษา
-ฝ่ายวิชาการ
-โรงเรียนในสังกัด
11 แห่ง
สานักการศึกษา
ร.ร.ท.วัดหมื่นเงิน
กอง
สานักการศึกษา
ร.ร.ท.วัดป่าแพ่ง
สานักการศึกษา

116 แผนงานการศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับ
ประมวลผลแบบที่ 1 จานวน
360 เครื่อง

117 แผนงานการศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

-

32,000

-

-

-

118 แผนงานการศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

-

-

136,000

-

-

119 แผนงานการศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

-

-

880,000

-

-

ร.ร.ท.วัดศรีดอนไชย
สานักการศึกษา

120 แผนงานการศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับ
งานสานักงาน จานวน 2
เครื่อง
เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับ
งานสานักงาน
จานวน 8 เครื่อง
เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 1
จานวน 40 เครื่อง
เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 1
จานวน 40 เครื่อง

-

-

440,000
(20 เครื่อง)

440,000
(20 เครื่อง)

-

ร.ร.ท.วัดเชียงยืน
สานักการศึกษา

121 แผนงานการศึกษา

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

22,000
(1 เครื่อง)

-

-

-

-

หน่วยศึกษานิเทศก์
สานักการศึกษา

122 แผนงานการศึกษา

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับ
งานประมวลผลแบบที่ 1
จานวน 1 เครื่อง
เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับ
งานประมวลผลแบบที่ 1
จานวน 4 เครื่อง

-

44,000
(2 เครื่อง)

-

44,000
(2 เครื่อง)

-

ฝ่ายการเงินฯ
สานักการศึกษา

แบบ ผ.03

-3/766ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
286,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

123 แผนงานการศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับ
งานประมวลผล แบบที่ ๑
จานวน 13 ชุด

งานการศึกษา
ปฐมวัย
(ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ)
สานักการศึกษา
รร.ท.วัด
ท่าสะต๋อย
สานักการศึกษา

124 แผนงานการศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์สาหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1
จานวน 50 เครื่องๆ ละ
22,000 บาท

-

1,100,000

-

-

-

125 แผนงานการศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

-

-

-

-

66,000

126 แผนงานการศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

-

-

300,000
(10 เครื่อง)

300,000
(10 เครื่อง)

-

ร.ร.ท.วัดพวกช้าง
สานักการศึกษา

127 แผนงานการศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

-

30,000

-

-

-

ฝ่ายแผนงานและ
โครงการ
สานักการศึกษา

128 แผนงานการศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

-

-

-

32,000

-

ร.ร.ท.เกตการาม
สานักการศึกษา

129 แผนงานการศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

84,000

-

-

-

-

ร.ร.ท.วัดศรีสุพรรณ
สานักการศึกษา

130 แผนงานการศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับ
งานประมวลผล
แบบที่1 จานวน 3 เครื่อง
เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 2
จานวน 20 เครื่อง
เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 2
(จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า
19 นิ้ว) จานวน 1 ชุด
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก
สาหรับงานสานักงาน
จานวน 2 เครื่อง
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก
สาหรับงานประมวลผล
จานวน 4 เครื่อง
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
สาหรับงานประมวลผล
จานวน 1 เครื่อง

-

-

22,000

-

-

โรงเรียนเทศบาลดอกเงิน
สานักการศึกษา

รร.ท.วัดหมื่นเงินกอง
สานักการศึกษา

แบบ ผ.03

-3/767ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

131 แผนงานการศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก
สาหรับงานประมวลผล
จานวน 96 เครื่อง

132 แผนงานการศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

133 แผนงานการศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

134 แผนงานการศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

135 แผนงานการศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

136 แผนงานการศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

137 แผนงานการศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

138 แผนงานการศึกษา

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก
สาหรับงานประมวลผล
จานวน 8 เครื่อง
มีเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก
สาหรับประมวลผล จานวน
22 เครื่อง
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
สาหรับงานประมวลผล
จานวน ๑๒ เครื่อง
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
สาหรับงานประมวลผล
จานวน 30เครื่อง
เครื่องพิมพ์ Multifunction
แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)
จานวน 4 เครื่อง
เครื่องพิมพ์ Multifunction
แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank
Pinter) จานวน 4 เครื่อง
เครื่องพิมพ์ Multifunction
แบบฉีดหมึก (Inkjet)
จานวน 1 เครื่อง

2561
(บาท)
504,000
(24 เครื่อง)

2562
(บาท)
528,000
(24 เครื่อง)

งบประมาณ
2563
(บาท)
528,000
(24 เครื่อง)

-

44,000
(2 เครื่อง)

44,000
(2 เครื่อง)

44,000
(2 เครื่อง)

44,000
(2 เครื่อง)

-

462,000

-

-

-

-

-

๘๘,๐๐๐
(๔ เครื่อง)

๘๘,๐๐๐
(๔ เครื่อง)

๘๘,๐๐๐
(๔ เครื่อง)

รร.ท.วัด
ท่าสะต๋อย
สานักการศึกษา
รร.ท.วัดศรีปิงเมือง
สานักการศึกษา

-

-

220,๐๐๐
(10 เครื่อง)

220,๐๐๐
(10 เครื่อง)

220,๐๐๐
(10 เครื่อง)

รร.ท.วัดเชียงยืน
สานักการศึกษา

-

-

16,000
(2 เครื่อง)

16,000
(2 เครื่อง)

-

ร.ร.ท.เกตการาม
สานักการศึกษา

-

31,600

-

-

-

7,900

-

-

-

-

งานการศึกษา
ปฐมวัย
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ฯ
สานักการศึกษา
หน่วยศึกษานิเทศก์
สานักการศึกษา

2564
(บาท)
528,000
(24 เครื่อง)

2565
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
-โรงเรียนสังกัด
เทศบาลฯ 11 แห่ง
-งานการศึกษาปฐมวัย
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
สานักการศึกษา
ร.ร.ท.วัดพวกช้าง
สานักการศึกษา

แบบ ผ.03

-3/768ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

139 แผนงานการศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

140 แผนงานการศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

141 แผนงานการศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

142 แผนงานการศึกษา

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

143 แผนงานการศึกษา

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

144 แผนงานการศึกษา

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

145 แผนงานการศึกษา

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

146 แผนงานการศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด
LED ขาวดา
จานวน 3 เครื่อง
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ
LED ขาวดา ชนิด Network
แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)
จานวน 6 เครื่อง
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ
LED ขาวดา ชนิด Network
แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)
จานวน 2 เครื่อง
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ
LED ขาวดา ชนิด Network
แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)
จานวน 2 เครื่อง
เครื่องพิมพ์Multifunction
เลเซอร์
LED ขาวดา จานวน ๖
เครื่อง
เครื่องพิมพ์ Multifunction
เลเซอร์ หรือ LED สี จานวน
1 เครื่อง
เครื่องพิมพ์ Multifunction
เลเซอร์ หรือ LED สี จานวน
2 เครื่อง
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ
LED สี ชนิด Network แบบ
ที่ 1(18 หน้า/นาที)
จานวน 1 ชุด

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
23,700
(3 เครื่อง)

-

-

26,700
(3 เครื่อง)

26,700
(3 เครื่อง)

-

ร.ร.ท.วัดเชียงยืน
สานักการศึกษา

-

-

-

17,800
(2 เครื่อง)

-

ร.ร.ท.วัดป่าแพ่ง
สานักการศึกษา

-

8,900
(1 เครื่อง)

8,900
(1 เครื่อง)

-

-

ฝ่ายการเงินฯ
สานักการศึกษา

-

-

๑๘,๐๐๐
(๒ เครื่อง)

๑๘,๐๐๐
(๒ เครื่อง)

๑๘,๐๐๐
(๒ เครื่อง)

รร.ท.ศรีปิงเมือง
สานักการศึกษา

-

-

-

-

15,000

รร.ท.วัดหมื่นเงินกอง
สานักการศึกษา

-

-

15,000
(1 เครื่อง)

15,000
(1 เครื่อง)

-

รร.ท.ศรีปิงเมือง
สานักการศึกษา

-

10,000

-

-

-

ฝ่ายแผนงานและ
โครงการ
สานักการศึกษา

ร.ร.ท.วัดเชียงยืน
สานักการศึกษา

แบบ ผ.03

-3/769ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

147 แผนงานการศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด
800VA จานวน360 เครื่อง

148 แผนงานการศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

149 แผนงานการศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

150 แผนงานการศึกษา

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

151 แผนงานการศึกษา

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

152 แผนงานการศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

153 แผนงานการศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

154 แผนงานการศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

155 แผนงานการศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์อื่น

2561
(บาท)
252,000
(90เครื่อง)

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
225,000
(90 เครื่อง)

2564
(บาท)
225,000
(90 เครื่อง)

2565
(บาท)
225,000
(90 เครื่อง)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-โรงเรียนในสังกัดฯ
11 แห่ง
-งานการศึกษาปฐมวัย
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)ฯ
สานักการศึกษา
เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด
100,000
ร.ร.ชุมชนเทศบาลวัด
800VA จานวน40 เครื่อง
ศรีดอนไชย
สานักการศึกษา
เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด
25,600
ร.ร.ท.วัดป่าแพ่ง
800VA จานวน8 เครื่อง
สานักการศึกษา
เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด
5,000
5,000
ฝ่ายการเงินฯ
800 VA จานวน 4 เครื่อง
(2 เครื่อง)
(2 เครื่อง)
สานักการศึกษา
เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด
3,200
หน่วยศึกษานิเทศก์
800 VA จานวน 1 เครื่อง
สานักการศึกษา
เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด
775,000
โรงเรียนในสังกัด
800 VA จานวน
11 แห่ง
310 เครื่อง
สานักการศึกษา
เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด
32,500
งานการศึกษาปฐมวัย
800 VA จานวน 13 เครื่อง
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ฯ
สานักการศึกษา
เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด
2,500
ฝ่ายแผนงานและ
800 VA จานวน 1 เครื่อง
โครงการ
สานักการศึกษา
เครื่องเล่นสนาม จานวน 12
500,000
งานการศึกษาปฐมวัย
ชุด และแบบแยก 9 ตัว
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)ฯ
สานักการศึกษา
รวม 35,248,600 21,750,770 29,695,000 17,712,300 12,296,100
-

แบบ ผ.03

-3/770บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลนครเชียงใหม่
แผนงานสาธารณสุข
2561
(บาท)
30,000
(3 ใบ)

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
20,000
(2 ใบ)

ถังน้าแบบไฟเบอร์กลาส
ขนาด ความจุไม่น้อยกว่า
2,500 ลิตร

10,900

-

-

-

-

ครุภัณฑ์สานักงาน

ถังน้าไฟเบอร์กลาส ขนาด
ความจุ 2,500 ลิตร จานวน
4 ถัง

39,200

-

-

-

-

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

ชั้นวางแฟ้มตั้ง แบบ 2 ชั้น
20 ช่อง จานวน 6 หลัง

18,000

-

-

-

-

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อน
กระจก จานวน 2 ตู้

9,000

-

-

-

-

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

ที่

แผนงาน

1

แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

ถังเก็บน้า ขนาด 1,000 ลิตร
จานวน 5 ใบ

2

แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

3

แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

4

แผนงานสาธารณสุข

5

แผนงานสาธารณสุข

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานบริการสิ่งแวดล้อมฯ
ฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม
สานักการสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
งานศูนย์สุขภาพ
ชุมชนศรีวิชัย
กลุ่มงานสุขภาพ
ชุมชน
โรงพยาบาลเทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ
งานธุรการ
โรงพยาบาลเทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สานักการ
สาธารณสุขฯ
ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ
สานักการ
สาธารณสุขฯ

แบบ ผ.03

-3/771หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

ที่

แผนงาน

6

แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

ตู้เหล็กแบบ 1 บานเปิด 4
ลิ้นชัก จานวน 2 ตู้

7

แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

8

แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

ตู้เหล็กแบบบานเลื่อนกระจก
จานวน 2 ตู้
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก
ขนาด 5 ฟุต จานวน 5 ตู้

9

แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

10

แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

11

แผนงานสาธารณสุข

12

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

2561
(บาท)
5,900
(1 ตู)้

2562
(บาท)
5,900
(1 ตู)้

3,900

-

-

-

-

26,000

-

-

-

-

ตู้เหล็กแบบบานเลื่อนกระจก
จานวน 2 ตู้

-

3,900
(1 ตู)้

-

3,900
(1 ตู)้

-

ครุภัณฑ์สานักงาน

ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จานวน
2 ตู้

-

-

11,000

-

-

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จานวน
2 ตู้

-

-

11,000

-

-

แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จานวน
3 ตู้

16,500

-

-

-

-

13

แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

-

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

5,900
(1 ตู)้
5,900
(1 ตู)้

-

แผนงานสาธารณสุข

5,900
(1 ตู)้
5,900
(1 ตู)้

-

14

ตู้เหล็กแบบ 1 บานเปิด4
ลิ้นชัก จานวน 2 ตู้
ตู้เหล็กแบบ 1 บานเปิด4
ลิ้นชัก จานวน 2 ตู้

-

-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
ฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม
สานักการสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สานักการ สาธารณสุขฯ
งานธุรการ
โรงพยาบาลเทศบาลฯ
สานักการ สาธารณสุขฯ
ฝ่ายบริการ
สาธารณสุข
สานักการ สาธารณสุขฯ
งานสนับสนุน
สุขภาพภาค
ประชาชน
ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ
สานักการสาธารณสุฯ ข
งานสุขภาพจิต
ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ
สานักการสาธารณสุฯ ข
งานธุรการ
โรงพยาบา
ลเทศบาลฯ
สานักการ สาธารณสุขฯ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สานักการ สาธารณสุขฯ
ฝ่ายบริการ
สาธารณสุข
สานักการ สาธารณสุขฯ

แบบ ผ.03

-3/7722561
(บาท)
9,000

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

ตู้ไม้เก็บเอกสาร จานวน 1 ตู้

3,500

-

-

-

ครุภัณฑ์สานักงาน

ตู้เก็บเอกสารแบบบาน 2
บานเปิด จานวน 1 ตู้
(กลุ่มงานการพยาบาล)

5,500

-

-

-

-

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

ตู้เก็บเอกสาร จานวน
4 ตู้

-

12,800

-

-

-

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

ตู้เอกสารรางเลื่อน ขนาด 8
ตู้ พร้อมติดตั้ง จานวน 1 ชุด
(งานผู้ป่วยนอก)

300,000

-

-

-

-

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

ที่

แผนงาน

15

แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อ
กระจก จานวน 2 ตู้

16

แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

17

แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

18

แผนงานสาธารณสุข

19

แผนงานสาธารณสุข

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ
สานักการ
สาธารณสุขฯ
งานป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
ฝ่ายบริการ
สิ่งแวดล้อม
สานักการ
สาธารณสุขฯ
งานธุรการ
โรงพยาบาลเทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ
งานธุรการ
โรงพยาบาลเทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ
งานธุรการ
โรงพยาบาลเทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ

แบบ ผ.03

-3/773หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

ที่

แผนงาน

20

แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

ตู้ล๊อคเกอร์ แบบ 6 ประตู
จานวน 2 ตู้

21

แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

22

แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

23

แผนงานสาธารณสุข

24

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

2561
(บาท)
9,000
(1 ตู)้

2562
(บาท)
9,000
(1 ตู)้

ตู้ล๊อ กเกอร์ แบบ 6 ประตู
จานวน 1 ตู้

-

-

8,200

-

-

ครุภัณฑ์สานักงาน

ตู้ล็อกเกอร์ ๑๘ ช่อง จานวน
1 ตู้
(งานแพทย์แผนไทย)

-

-

8,000

-

-

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

ตู้นิรภัย ขนาด 150
กิโลกรัม จานวน 1 ตู้

-

27,000

-

-

-

แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

ชุดรับแขกไม้สัก จานวน 10
ชุด

175,000
(5 ชุด)

-

-

175,000
(5 ชุด)

-

25

แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

ชุดรับแขก จานวน 1 ชุด

-

-

10,000

-

26

แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

ชุดรับแขก 2 ชุด

-

20,000

-

-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานสัตวแพทย์
ฝ่ายบริการ
สิ่งแวดล้อม
สานักการ
สาธารณสุขฯ
ฝ่ายบริการ
สาธารณสุข
สานักการ
สาธารณสุขฯ
งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ
งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ
งานสุขาภิบาล
และสิ่งแวดล้อม
แขวงเม็งราย
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สานักการ
สาธารณสุขฯ
งานธุรการ
โรงพยาบาลเทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ

แบบ ผ.03

-3/7742561
(บาท)
2,400

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

1,200

-

-

-

-

โทรศัพท์แบบไร้สาย
จานวน 2 เครื่อง

-

2,500

-

-

-

ครุภัณฑ์สานักงาน

โทรศัพท์ไร้สาย จานวน 4
เครื่อง

-

5,000
(2 เครื่อง)

5,000
(2 เครื่อง)

-

-

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เครื่องโทรศัพท์แบบไร้สาย
จานวน 1 เครื่อง
(งานผู้ป่วยนอก)

2,000

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เครื่องโทรศัพท์แบบไร้สาย
จานวน 1 เครื่อง

2,000
-

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

ที่

แผนงาน

27

แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

โทรศัพท์แบบตั้งโต๊ะ
จานวน 3 เครื่อง

28

แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เครื่องโทรศัพท์ จานวน 1
เครื่อง

29

แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

30

แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

31

แผนงานสาธารณสุข

32

แผนงานสาธารณสุข

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

-

-

-

-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สานักการ
สาธารณสุขฯ
ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ
สานักการ
สาธารณสุขฯ
ฝ่ายบริการ
สาธารณสุข
สานักการ
สาธารณสุขฯ
งานบริการ
สิ่งแวดล้อม
ฝ่ายบริการ
สิ่งแวดล้อม
สานักการ
สาธารณสุขฯ
งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ
งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ

แบบ ผ.03

-3/7752561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
2,000

เครื่องชุมสาย
โทรศัพท์ ขนาด 8 สายนอก
40 สายใน พร้อมติดตั้ง
จานวน 1 เครื่อง
โต๊ะหมู่ 9 พร้อมโต๊ะรอง ทา
จากไม้สัก จานวน 1 ชุด

80,500

-

-

-

-

-

-

-

15,000

-

ครุภัณฑ์สานักงาน

เก้าอี้มีพนักพิง จานวน 2
ตัวๆละ 3,000 บาท

6,000

-

-

-

-

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เก้าอี้บุหนัง แบบมีพนักพิงที่
วางแขน จานวน 2 ตัว

6,000

-

-

-

-

แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

6,800

-

-

-

-

แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เก้าอี้ แบบมีพนักพิงสูง
ที่พักแขน ล้อเลื่อน
สามารถปรับเอนได้
(รองรับน้าหนักได้สูงสุด
113 กก.) จานวน 1 ตัว
เก้าอี้ แบบมีพนักพิง
ที่พักแขน ล้อเลื่อน
ปรับเอนได้ จานวน 1 ตัว

4,900

-

-

-

-

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

ที่

แผนงาน

33

แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เครื่องโทรศัพท์แบบไร้สาย
จานวน 1 เครื่อง
(งานแพทย์แผนไทย)

34

แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

35

แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

36

แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

37

แผนงานสาธารณสุข

38

39

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ
งานธุรการ
โรงพยาบาลเทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สานักการ
สาธารณสุขฯ
ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ
สานักการ
สาธารณสุขฯ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สานักการ
สาธารณสุขฯ
ฝ่ายบริหาร
งานทั่วไป
สานักการ
สาธารณสุขฯ
ฝ่ายป้องกันและ
ควบคุมโรค
ส่วนส่งเสริม
สาธารณสุขฯสานัก
การ สาธารณสุขฯ

แบบ ผ.03

-3/776หมวด

ประเภท

2561
(บาท)
2,000

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-

-

14,000

-

มีเก้าอี้ แบบมีพนักพิง
ที่พักแขน ล้อเลื่อน จานวน
2 ตัว

3,000
(1 ตัว)

3,000
(1 ตัว)

-

-

เก้าอี้สานักงานพนักพิงทรง
ต่าแบบหุ้มหนัง มีที่พักแขน
มีล้อเลื่อน จานวน 4 ตัว
เก้าอี้สานักงานแบบบุนวม มี
พนักพิง มีที่พักแขน จานวน
2 ตัวๆละ 3,000 บาท

-

-

12,000

-

-

6,000

-

-

-

-

6,000
(2 ตัว)

3,000
(1 ตัว)

-

-

-

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

ที่

แผนงาน

40

แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เก้าอี้แบบมีพนักพิง ไม่มีที่
วางแขน จานวน 1 ตัว

41

แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เก้าอี้แบบมีพนักพิง
ที่วางแขน และล้อเลื่อน
จานวน 7 ตัว

42

แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

43

แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

44

แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

45

แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เก้าอี้สานักงานแบบบุนวม มี
พนักพิง มีที่พักแขน จานวน
3 ตัวง
(งานการเงินและบัญ)ชี

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานสุขภาพจิต
ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ
สานักการ
สาธารณสุขฯ
ฝ่ายบริการ
สาธารณสุข
สานักการ
สาธารณสุขฯ
ฝ่ายบริการ
สาธารณสุข
สานักการ
สาธารณสุขฯ
งานสุขาภิบาล
และสิ่งแวดล้อม
แขวงเม็งราย
งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ
งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ

แบบ ผ.03

-3/777หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

ที่

แผนงาน

46

แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เก้าอี้สานักงานแบบบุนวม มี
พนักพิง มีที่พักแขน จานวน
4 ตัว
(งานผู้ป่วยนอก)

47

แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

48

แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

49

แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

50

แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

51

แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เก้าอี้สานักงานแบบบุนวม มี
พนักพิง มีที่พักแขน จานวน
5 ตัว
(งานศูนย์สุขภาพชุมชน)
เก้าอี้สานักงานแบบบุนวม มี
พนักพิง มีที่พักแขน จานวน
2 ตัว
(งานศูนย์สุขภาพชุมชน
หนองหอย )
เก้าอี้สานักงานแบบบุนวม มี
พนักพิง มีที่พักแขน
จานวน 1 ตัว
(งานศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ)
เก้าอี้สานักงานแบบบุนวม มี
พนักพิง มีที่พักแขน จานวน
1 ตัว
(งานประกันสุขภาพ)
เก้าอี้สานักงาน
แบบบุนวม มีพนักพิง
ที่พักแขน จานวน
9 ตัว

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

2561
(บาท)
6,000
(2 ตัว)

2562
(บาท)
6,000
(2 ตัว)

15,000

-

-

-

-

6,000

-

-

-

-

3,000

-

-

-

-

3,000

-

-

-

-

27,000

-

-

-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานธุรการ
โรงพยาบาลเทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ
งานธุรการ
โรงพยาบาลเทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ
งานธุรการ
โรงพยาบาลเทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ
งานธุรการ
โรงพยาบาลเทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ
งานธุรการ
โรงพยาบาลเทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ
งานธุรการ
โรงพยาบาลเทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ

แบบ ผ.03

-3/7782561
(บาท)
-

2562
(บาท)
14,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

เก้าอี้สานักงาน บุนวม
ขาตรง มีพนักพิง ไม่มีแขน
จานวน 3 ตัว

-

8,700

-

-

-

ครุภัณฑ์สานักงาน

เก้าอี้หัวโล้น หมุได้ ไม่มีพนัก
พิง ปรับสูงต่าได้
จานวน 3 ตัว

-

6,000

-

-

-

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เก้าอี้หัวโล้น ไม่มีพนักพิง
ปรับสูงต่าได้ จานวน 2 ตัว
(งานกายภาพบาบัดฯ)

-

-

2,400

-

-

แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เก้าอี้บุนวม มีพนักพิง ไม่มีที่
วางแขน จานวน 4ตัว
(งานหน่วยจ่ายกลางฯ)

๔,๐๐๐

-

-

-

-

แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เก้าอี้บุนวม มีพนักพิง ไม่มีที่
วางแขน จานวน 2ตัว
(งานกายภาพบาบัดฯ)

-

-

2,000

-

-

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

ที่

แผนงาน

52

แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เก้าอี้แบบมีพนักบุนวม ปรับ
ระดับได้ จานวน 4 ตัว

53

แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

54

แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

55

แผนงานสาธารณสุข

56

57

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานธุรการ
โรงพยาบาลเทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ
งานธุรการ
โรงพยาบาลเทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ
งานธุรการ
โรงพยาบาลเทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ
งานธุรการ
โรงพยาบาลเทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ
งานธุรการ
โรงพยาบาลเทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ
งานธุรการ
โรงพยาบาลเทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ

แบบ ผ.03

-3/779หมวด

ประเภท

2561
(บาท)
9,000

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

เก้าอี้แถวพักคอย 3
ที่นั่ง จานวน 30 ตัว
(งานผู้ป่วยนอก)

-

105,000
(15 ตัว)

เก้าอี้พักคอย ขนาด 4
ที่นั่ง จานวน 3 ตัว

-

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

ที่

แผนงาน

58

แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เก้าอี้พักคอย ขนาด 3 ตัว
จานวน 3 ชุด

59

แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

60

แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

61

แผนงานสาธารณสุข

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

62

แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

ครุภัณฑ์สานักงาน

เก้าอี้นั่งพักคอย แบบมี
พนักพิง ที่นั่งเปลือก
โพลิเมอร์ 4 ที่นั่ง
จานวน 2 ชุด
(ปรับปรุงห้องทันตกรรมฯ)
เก้าอี้ขาเหล็ก
มีพนักพิง จานวน
6 ตัว

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

105,000
(15 ตัว)

-

-

27,000

-

-

-

6,200

-

-

-

-

-

3,300

-

-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานสัตวแพทย์
ฝ่ายบริการ
สิ่งแวดล้อม
สานักการ
สาธารณสุขฯ
งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ
งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ
งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ
ฝ่ายบริการ
สาธารณสุข
สานักการ
สาธารณสุขฯ

แบบ ผ.03

-3/7802561
(บาท)
3,500

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

4,100

-

-

-

-

โต๊ะวางคอมพิวเตอร์
จานวน 1 ตัว

-

-

2,500

-

-

ครุภัณฑ์สานักงาน

โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์
จานวน 1 ตัว

-

2,800

-

-

-

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ จานวน
1 ตัว

2,000

-

-

-

-

แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ จานวน
1 ตัวๆละ 2,000 บาท
(งานศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ)

2,000

-

-

-

แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

โต๊ะโฟเมก้าขนาด 60x1.80
เมตร จานวน 12 ตัว

-

9,000
(6 ตัว)

-

9,000
(6 ตัว)

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

63

แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

64

แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

65

แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

66

แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

67

แผนงานสาธารณสุข

68

69

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์
จานวน 1 ตัว
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์
พร้อมเก้าอี้ จานวน 1 ชุด

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สานักการสาธารณสุขฯ
ฝ่ายบริหาร
งานทั่วไป
สานักการ สาธารณสุขฯ
ฝ่ายบริการ
สาธารณสุข
สานักการสาธารณสุขฯ
งานสัตวแพทย์
ฝ่ายยบริการ
สิ่งแวดล้อม
สานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม
งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
สานักการสาธารณสุขฯ
งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ
งานสุขาภิบาล
และสิ่งแวดล้อม
แขวงเม็งราย

แบบ ผ.03

-3/7812561
(บาท)
3,000

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-

-

12,500

-

-

โต๊ะทางานเหล็ก พร้อม
กระจก จานวน 2 ตัว

-

16,000

-

-

-

ครุภัณฑ์สานักงาน

โต๊ะทางานเหล็กพร้อม
กระจกขนาด 4 ฟุต
จานวน 2 ตัว

6,500
(1 ตัว)

6,500
(1 ตัว)

-

-

-

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

โต๊ะทางานเหล็กพร้อม
กระจก จานวน 1 ตัว

-

6,000
(1 ตัว)

-

-

-

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

โต๊ะทางานเหล็กพร้อม
กระจกขนาด 4 ฟุต จานวน
3 ตัว

-

-

-

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

70

แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

71

แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

72

แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

73

แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

74

แผนงานสาธารณสุข

75

แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
โต๊ะโฟเมก้า ขนาด
0.60*1.5 ม. จานวน
2 ตัวๆละ 1,500 บาท
โต๊ะโฟเมก้า จานวน 5 ตัว

16,500

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ
สานักการ
สาธารณสุขฯ
ฝ่ายบริการ
สาธารณสุข
สานักการ
สาธารณสุขฯ
ฝ่ายบริการ
สาธารณสุข
สานักการ
สาธารณสุขฯ
ฝ่ายบริการ
สาธารณสุข
สานักการ
สาธารณสุขฯ
งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ
งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ

แบบ ผ.03

-3/7822561
(บาท)
-

2562
(บาท)
14,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

โต๊ะไม้บุแผ่น
โฟเมก้าสีขาว จานวน ๑ ตัว
(งานหน่วยจ่ายกลางฯ)

๒,5๐๐

-

-

-

ครุภัณฑ์สานักงาน

เต๊นท์ยืด ขนาด
3*3 ม. จานวน 1 หลัง

7,000

-

-

-

-

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เต๊นท์ยืด ขนาด
3*3 ม. จานวน 2 หลัง

14,000

-

-

-

-

แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

-

7,000

-

-

-

81

แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เต๊นท์ยืด ขนาด
3*3 ม. จานวน 1 หลัง
ฉากกั้นสานักงาน จานวน
15 แผ่น

-

-

90,000

-

-

82

แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

12,000

-

-

-

-

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

ที่

แผนงาน

76

แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

โต๊ะทางาน ขนาด
180*90*76 ซม.
จานวน 1 ตัว

77

แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

78

แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

79

แผนงานสาธารณสุข

80

เคาน์เตอร์
ประชาสัมพันธ์ ขนาด
2.3 ม. จานวน 1 ตัว

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
ฝ่ายบริการ
สิ่งแวดล้อม
สานักการ
สาธารณสุขฯ
งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ
ฝ่ายป้องกันและ
ควบคุมโรค
สานักการสาธารณสุขฯ
งานสัตวแพทย์
ฝ่ายบริการ
สิ่งแวดล้อม
สานักการ
สาธารณสุขฯ
ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ
สานักการสาธารณสุขฯ
ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ
สานักการ
สาธารณสุขฯ
งานสัตวแพทย์
ฝ่ายบริการ
สิ่งแวดล้อม
สานักการ
สาธารณสุขฯ

แบบ ผ.03

-3/783หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

ที่

แผนงาน

83

แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เครื่องโทรสาร แบบใช้
กระดาษธรรมดา ส่งเอกสาร
ได้ครั้งละ 20 แผ่น จานวน
3 เครื่อง

84

แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

85

แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

86

แผนงานสาธารณสุข

87

88

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
36,000
(2 เครื่อง)

เครื่องโทรสาร แบบใช้
กระดาษธรรมดา ส่งเอกสาร
ได้ครั้งละ 20 แผ่น
จานวน 2 เครื่อง

-

18,000
( 1 เครื่อง)

ครุภัณฑ์สานักงาน

เครื่องโทรสารแบบใช้
กระดาษธรรมดา
จานวน 1 เครื่อง

-

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เครื่องทาลายเอกสาร แบบ
ตัดตรง ทาลายครั้งละ 10
แผ่น จานวน 1 เครื่อง

แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
จานวน ๑ เครื่อง

แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เครื่องสแกนบาร์โคด
จานวน ๑ เครื่อง
(ตรวจวินิจฉัยเทคนิค
การแพทย์และพยาธิวิทยา
ของโรงพยาบาลเทศบาล
นครเชียงใหม่)

งบประมาณ
2563
(บาท)
18,000
(1 เครื่อง)

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)

-

18,000
(1 เครื่อง)

-

-

18,000

-

-

-

20,000

-

-

-

12,500

-

-

-

-

-

-

6,000

-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ
งานป้องกันและ
แก้ไขปัญหา
ยาเสพติด
ฝ่ายบริการ
สิ่งแวดล้อมสานัก
การสาธารณสุขฯ
ฝ่ายบริการ
สาธารณสุข
สานักการ
สาธารณสุขฯ
งานธุรการ
โรงพยาบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ
งานธุรการ
โรงพยาบาลเทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ
งานพยาธิวิทยา
และรังสี
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ

แบบ ผ.03

-3/784หมวด

ประเภท

2561
(บาท)
20,000

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

เครื่องปรับอากาศเคลื่อนที่
ขนาด 12,000
บีทียู จานวน 2 เครื่อง

40,000

-

-

-

-

เครื่องปรับอากาศเคลื่อนที่
ขนาด 12,000
บีทียู จานวน 1 เครื่อง
เครื่องปรับอากาศแบบแยก
ส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบ
ฟอกอากาศ) ขนาด 9,000
บีทียู จานวน 1 เครื่อง
(ต่อเติมห้องเก็บเงินชั้น 1
โรงพยาบาลเทศบาลนคร
เชียงใหม่)
เครื่องปรับอากาศแบบแยก
ส่วน แบบติดผนัง
ขนาด 12,000 บีทียู
จานวน 2 เครื่อง
(งานแพทย์แผนไทย)
เครื่องปรับอากาศแบบแยก
ส่วน แบบติดผนัง ขนาด
18,000 บีทียู
จานวน 1 เครื่อง
(งานพยาธิและรังสีวิทยา)

-

20,000

-

-

-

-

12,500

-

-

-

-

-

34,000

-

-

-

21,000

-

-

-

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

ที่

แผนงาน

89

แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เครื่องปรับอากาศเคลื่อนที่
ขนาด 12,000
บีทียู จานวน 1 เครื่อง

90

แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

91

แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

92

แผนงานสาธารณสุข

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ครุภัณฑ์สานักงาน

93

แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

94

แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
ฝ่ายป้องกันและ
ควบคุมโรค
สานักการ
สาธารณสุขฯ
งานสัตวแพทย์
ฝ่ายบริการ
สิ่งแวดล้อม
สานักการ
สาธารณสุขฯ
ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ
สานักการ
สาธารณสุขฯ
งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ
งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ
งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ

แบบ ผ.03

-3/785ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

95

แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

96

แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

97

แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

98

แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

99

แผนงานสาธารณสุข

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ครุภัณฑ์สานักงาน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
เครื่องปรับอากาศแบบแยก
ส่วน แบบติดผนัง ขนาด
18,000 บีทียู จานวน 1
เครื่อง
(งานแพทย์แผนไทย)
เครื่องปรับอากาศแบบแยก
ส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิด
แขวน (มีระบบฟอกอากาศ)
ขนาด 13,000
บีทียู จานวน 1 เครื่อง
เครื่องปรับอากาศแบบแยก
ส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิด
แขวน มีระบบฟอกอากาศ
ขนาด 20,000
บีทียู จานวน 1 เครื่อง
เครื่องปรับอากาศแบบแยก
ส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิด
แขวน (มีระบบฟอกอากาศ)
ขนาด 24,000 บีทียู
จานวน 2 เครื่อง
เครื่องปรับอากาศแบบแยก
ส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิด
แขวน (มีระบบฟอกอากาศ)
ขนาด 24,000 บีทียู
จานวน 2 เครื่อง
(ปรับปรุงอาคารศูนย์บริการ
สาธารณสุขช้างคลาน)

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
21,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-

23,000

-

-

-

30,600

-

-

-

-

-

32,400
(1 เครื่อง)

32,400
(1 เครื่อง)

-

-

-

64,800

-

-

-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ
งานสัตวแพทย์ ฝ่าย
บริการสิ่งแวดล้อม
สานักการ
สาธารณสุขฯ
งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ
ฝ่ายบริการ
สาธารณสุข
สานักการ
สาธารณสุขฯ
งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ

แบบ ผ.03

-3/786ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

100 แผนงานสาธารณสุข

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ครุภัณฑ์สานักงาน

101 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

102 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

103 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

104 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
เครื่องปรับอากาศแบบแยก
ส่วน แบบฝังเพดาน ขนาด
24,000 บีทียู 4 ทิศทาง
เบอร์ 5 จานวน 2 เครื่อง
(ปรับปรุงห้องธุรการเดิม
และโถงชั้น 2 โรงพยาบาล
เทศบาลนครเชียงใหม่)
เครื่องปรับอากาศแบบแยก
ส่วนแบบติดผนัง ขนาด
24,000 บีทียู
จานวน 1 เครื่อง
(งานผู้ป่วยนอก)
เครื่องปรับอากาศแบบแยก
ส่วนแบบติดผนัง ขนาด
24,000 บีทียู
จานวน 1 เครื่อง
(งานศูนย์สุขภาพชุมชน
ศรีวิชัย)
เครื่องปรับอากาศแบบแยก
ส่วนแบบติดผนัง ขนาด
24,000 บีทียู จานวน 3
เครื่อง
(งานแพทย์แผนไทย)
เครื่องปรับอากาศ แบบแยก
ส่วน ชนิดแขวน แบบตั้งพื้น
หรือแบบแขวน ขนาด
30,000 บีทียู
จานวน 2 เครื่อง
(งานผู้ป่วยนอก)

2561
(บาท)
90,400

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-

28,000

-

-

-

-

28,000

-

-

-

-

-

-

84,000

-

-

40,200
(1 เครื่อง)

40,200
(1 เครื่อง)

-

-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ
งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ
งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ
งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ
งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ

แบบ ผ.03

-3/787ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
110,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

105 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เครื่องฟอกอากาศขนาด
พื้นที่ห้อง 50 ตารางเมตร
จานวน 2 เครื่อง

106 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

พัดลมอุตสาหกรรม ขนาด
24 นิ้ว จานวน 22 ตัว

55,000
(11 ตัว)

-

-

55,000
(11 ตัว)

-

107 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

-

-

64,000

-

-

108 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

พัดลมติดผนัง ขนาดใบพัด
16 นิ้ว จานวน 40 เครื่องๆ
ละ 1,600 บาท
พัดลมติดผนัง ขนาด
18 นิ้ว จานวน 2 ตัว

2,500
(1 ตัว)

-

-

2,500
(1 ตัว)

-

109 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

พัดลมตั้งพื้น ขนาด ๑๖ นิ้ว
จานวน 2 เครื่องๆ ละ
1,500 บาท
(งานแพทย์แผนไทย)

-

-

๓,๐๐๐

-

-

110 แผนงานสาธารณสุข

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ครุภัณฑ์สานักงาน

พัดลมระบายอากาศแบบติด
กระจก จานวน 9 ชุด
(ปรับปรุงอาคารศูนย์บริการ
สาธารณสุขช้างคลาน)

-

7,200

-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ
งานสัตวแพทย์
ฝ่ายบริการ
สิ่งแวดล้อม
สานักการ
สาธารณสุขฯ
งานสุขาภิบาล
และสิ่งแวดล้อม
แขวงเม็งราย
งานสัตวแพทย์
ฝ่ายบริการ
สิ่งแวดล้อม
สานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม
งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ
งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ

แบบ ผ.03

-3/788ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

2561
(บาท)
70,000

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

111 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

พัดลมไอเย็นแบบเคลื่อนที่
สาหรับพื้นที่ 50 ตร.ม.
จานวน 2 เครื่อง

112 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เครื่องชั่งน้าหนักแบบดิจิตอล
จานวน 1 เครื่อง
(งานประกันสุขภาพ)

-

-

-

1,500

-

113 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

62,650

-

-

-

-

114 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

ฉากกั้นห้อง(partition) แบบ
ครึ่งกระจกขัดลาย ขนาด
กว้าง 1.20 เมตร สูง 1.20
เมตร จานวน 7 ชุด
มีฉากกั้นห้อง(partition)
แบบครึ่งกระจกขัดลาย
ขนาดกว้าง 0.80 เมตร
สูง 1.20เมตร จานวน
31 ชุด

240,250

-

-

-

-

115 แผนงานสาธารณสุข

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ครุภัณฑ์สานักงาน

-

46,940

-

-

-

-

(27,840)

-

-

-

-

(5,180)

-

-

-

-

(9,240)

-

-

-

-

(4,680)

--

--

ม่านปรับแสงผ้าแนวตั้ง
จานวน 13 ชุด ดังนี้
-ขนาด 2.60*2.35 ม.
จานวน 8 ชุด
-ขนาด 2.80*3.25 ม.
จานวน 1 ชุด
-ขนาด 3.45*2.35 ม.
จานวน 2 ชุด
-ขนาด 1.75*2.35 ม.
จานวน 2 ชุด
(ปรับปรุงอาคารศูนย์บริการ
สาธารณสุขช้างคลาน)

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
สานักการสาธารณสุขฯ
งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
สานักการสาธารณสุขฯ
งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
สานักการสาธารณสุขฯ
งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ
งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ

แบบ ผ.03

-3/789ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
ฉากกั้นห้อง แบบครึ่งทึบ
กระจกใส ขนาด
1.20*1.50 ม.
พร้อมเสาเริ่ม จานวน 2 ชุด
(ปรับปรุงห้องจ่ายยา
โรงพยาบาลเทศบาลฯ)
ฉากกั้นห้องแบบครึ่งทึบ
กระจกใสสลับฝ้าขนาด
0.80*1.50 ม. พร้อมเสา
เริ่ม จานวน 1 ชุด
(ปรับปรุงห้องจ่ายยา
โรงพยาบาลเทศบาลฯ)
ฉากกั้นห้อง ขนาด
1.20*1.60 ม. จานวน 1
ชุดๆละ 7,600 บาท

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
4,400

-

-

2,000

-

-

งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ

-

7,600

-

-

-

งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ
งานธุรการ
โรงพยาบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ
ฝ่ายบริการ
สาธารณสุข
ส่วนบริการ
สาธารณสุขฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

116 แผนงานสาธารณสุข

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ครุภัณฑ์สานักงาน

117 แผนงานสาธารณสุข

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ครุภัณฑ์สานักงาน

118 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

119 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

ฉากกั้นห้อง ขนาด
1.00*1.60 ม. จานวน 1
ชุดๆละ 8,450 บาท

-

8,450

-

-

-

120 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

รถปฏิบัติการเคลื่อนที่ตรวจ
และเฝ้าระวังคุณภาพอาหาร
(Mobile Unit for Food
Safety) จานวน 1 คัน

2,875,000

-

-

-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ

แบบ ผ.03

-3/790ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

121 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

รถพยาบาลและผ่าตัดสัตว์
แบบเคลื่อนที่ จานวน 1 คัน

122 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

123 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

124 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

รถพยาบาลฉุกเฉิน (กระบะ)
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่า
กว่า 2,400 ซีซี พร้อม
ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
จานวน ๑ คัน
(งานผู้ป่วยอุบัติเหตุและ
ฉุกเฉิน )
รถจักรยานยนต์ ขนาด 110
ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา
จานวน 1 คัน
รถจักรยานยนต์ ขนาด 110
ซีซี แบบเกียร์อัติโนมัติ
จานวน 1 คัน

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

1,000,๐๐๐

-

1,000,๐๐๐

-

-

38,000

-

-

-

-

48,500

-

-

-

-

2564
(บาท)
1,500,000

2565
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานสัตวแพทย์
ฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม
ส่วนบริการ
สาธารณสุขฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ
งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ
งานสุขาภิบาล
และสิ่งแวดล้อม
แขวงเม็งราย
งานป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
ฝ่ายบริการ
สิ่งแวดล้อม
สานักการ
สาธารณสุขฯ

แบบ ผ.03

-3/791ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

125 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

รถจักรยานยนต์ ขนาด110
ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ
จานวน 2 คัน

126 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

127 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

128 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

129 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

รถจักรยานยนต์ขนาด 110
ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา
จานวน 1 คัน
(งานศูนย์สุขภาพชุมชนศรี
วิชัย)
รถจักรยานยนต์ ขนาด 120
ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ
จานวน 1 คัน
รถจักรยานยนต์ ขนาด 120
ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ
จานวน 1 คัน
รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1
ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่
น้อยกว่า 2,400 ซีซี
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบ
ดับเบิ้ลแคป จานวน 2 คัน

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
48,500
(1 คัน)

38,000

-

50,500

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
48,500
(1 คัน)

2565
(บาท)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

56,000

-

-

868,000
(1 คัน)

-

868,000
(1 คัน)

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
ฝ่ายบริการ
สาธารณสุข
สานักการ
สาธารณสุขฯ
งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ
งานสุขาภิบาล
และสิ่งแวดล้อม
แขวงนครพิงค์
งานสุขาภิบาล
และสิ่งแวดล้อม
แขวงศรีวิชัย
ฝ่ายบริการ
สาธารณสุข
สานักการ
สาธารณสุขฯ

แบบ ผ.03

-3/792ที่

แผนงาน

หมวด

130 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

131 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

132 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

133 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ประเภท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1
ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่
ต่ากว่า 2,400 ซีซี หรือ
กาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่า
กว่า 110 กิโลวัตต์
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบ
ดับเบิลแค็บ จานวน 1 คัน
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน
และขนส่ง
ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซีหรือกาลัง
เครื่องยนต์สูงสุดต่ากว่า 110
กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ
แบบดับเบิ้ลแค๊บ จานวน คั1น
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6
และขนส่ง
ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอก
สูบไม่ต่ากว่า 6,000 ซีซี
หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุด
ไม่ต่ากว่า 170 กิโลวัตต์
แบบบรรทุกน้า
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถดั๊มเปอร์ ขนาดความจุ
และขนส่ง
400 ลิตร จานวน 1 คัน

2561
(บาท)
814,000

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-

868,000

-

-

-

ฝ่ายป้องกันและ
ควบคุมโรค
สานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

-

-

2,500,000

-

-

ฝ่ายบริการ
สิ่งแวดล้อม
สานักการสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

-

150,000

-

-

-

งานสัตวแพทย์
ฝ่ายบริการ
สิ่งแวดล้อม
สานักการ
สาธารณสุขฯ

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
ฝ่ายบริการ
สาธารณสุข
สานักการ
สาธารณสุขฯ

แบบ ผ.03

-3/793ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

2561
(บาท)
1,000,000
(1 เครื่อง)

2562
(บาท)
1,000,000
(1 เครื่อง)

-

368,000

-

-

-

เครื่องพ่นสารเคมี ULV
ระบบไฟฟ้า ถังบรรจุน้า
ยาเคมีไม่น้อยกว่า 5 ลิตร
กาลังเครื่องไม่น้อยกว่า 800
วัตต์ ระยะการพ่นสารเคมี
ไม่น้อยกว่า 8 เมตร
จานวน 8 เครื่อง
ปั๊มน้า จานวน 1 เครื่อง

-

392,000

-

-

-

-

9,500

-

-

-

134 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องพ่นสารเคมี ULV ชนิด
ติดตั้งบนรถยนต์
2 กระบอกสูบ 4 จังหวะ มี
หัวพ่นสารเคมีไม่ต่ากว่า 4
หัว มีกาลังเครื่องยนต์
ไม่น้อยกว่า 18 แรงม้า
จานวน 2 เครื่อง
เครื่องพ่นสารเคมี ULV ชนิด
สะพายหลัง จานวน 4
เครื่อง

135 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

136 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

137 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

138 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องปั๊มน้าอัติโนมัติ ขนาด
150 วัตต์ จานวน 1 เครื่อง

-

19,600

-

-

139 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องปั๊มน้าอัตโนมัติขนาด
200 วัตต์ 220 โวลท์
จานวน 1 เครื่อง

12,000

-

-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานป้องกัน
ควบคุมโรค
ติดต่อโดยแมลงฯ
ฝ่ายป้องกันและ
ควบคุมโรค
สานักการ
สาธารณสุขฯ
ฝ่ายป้องกันและ
ควบคุมโรค
สานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม
ฝ่ายป้องกันและ
ควบคุมโรค
สานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม
งานสุขาภิบาล
และสิ่งแวดล้อม
แขวงศรีวิชัย
งานธุรการ
โรงพยาบาลเทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ
งานธุรการ
โรงพยาบาลเทศบาลฯ
สานักการสาธารณสุขฯ

แบบ ผ.03

-3/794ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

2561
(บาท)
22,000

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-

40,660

-

-

-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)

140 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องสูบน้าแบบ
หอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า
สูบน้าได้ 450 ลิตร/นาที
จานวน 2 เครื่อง

141 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องสูบน้าเสียและตะกอน
จานวน 2 เครื่อง

142 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

รถเข็นลากพ่วง 2 ล้อ
จานวน 6 คัน

8,000
(2 คัน)

-

16,000
(4 คัน)

-

-

143 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

รถเข็นลากพ่วง 2 ล้อ
จานวน 2 คัน

-

8,000

-

-

-

144 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

เครื่องเชื่อมระบบ
อินเวอร์เตอร์ 300A
จานวน 1 เครื่อง

4,500

-

-

-

-

145 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

เครื่องอัดอากาศ ขนาด
300 ลิตรต่อนาที จานวน 1
เครื่อง

-

66,000

-

-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ
งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ
งานสุขาภิบาล
และสิ่งแวดล้อม
แขวงเม็งราย
งานสุขาภิบาล
และสิ่งแวดล้อม
แขวงศรีวิชัย
งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ
งานบริการ
สิ่งแวดล้อม
ฝ่ายบริการ
สิ่งแวดล้อม
สานักการ
สาธารณสุขฯ

แบบ ผ.03

-3/795ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

2561
(บาท)
2,900

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

146 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ

เครื่องเล่นดีวีดี
เอ็มพี3 จานวน 1 เครื่อง

147 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ

เครื่องเสียงเคลื่อนที่พร้อม
ไมโครโฟน จานวน 1 ชุด

-

-

30,000

-

-

148 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ

เครื่องขยายเสียงพร้อม
อุปกรณ์ จานวน 3 ชุด

-

-

-

240,000

-

149 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ

เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่
พร้อมอุปกรณ์ จานวน 1 ชุด

13,000

-

-

-

-

150 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ

เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่
พร้อมลาโพง จานวน 1 ชุด

70,000

-

-

-

-

151 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ

เครื่องชาร์จแบตเตอรี่
อัตโนมัติ จานวน 1 เครื่อง

-

3,500

-

-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานสร้างเสริม
สุขภาพ
ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ
สานักการ
สาธารณสุขฯ
งานสุขาภิบาล
และสิ่งแวดล้อม
แขวงศรีวิชัย
งานสุขาภิบาล
และสิ่งแวดล้อม
แขวงนครพิงค์
ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ
สานักการ
สาธารณสุขฯ
งานป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
ฝ่ายบริการ
สิ่งแวดล้อม
สานักการ
สาธารณสุขฯ
ฝ่ายป้องกันและ
ควบคุมโรค
สานักการ
สาธารณสุขฯ

แบบ ผ.03

-3/796ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

152 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ

ตู้ลาโพงอเนกประสงค์ ขนาด
8 นิ้ว พร้อมสายสะพาย
จานวน 2 เครื่อง

153 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ

154 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ

เครื่องเสียงแบบเคลื่อนที่
พร้อมอุปกรณ์ขยายเสียงและ
ชุดอุปกรณ์ใช้งาน
จานวน 1 ชุด
ไฟฉุกเฉินรุ่นสปอร์ตไลท์
จานวน 1 ตัว
(งานผู้ป่วยใน)

155 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ

156 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ

วิทยุสื่อสารแบบกลุ่ม ความถี่
240-260 MHz กาลังส่ง 8
วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
จานวน 10 ชุด
เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ
VHF/FM ชนิดมือถือ ขนาด
5 วัตต์ จานวน 4 เครื่องๆ
ละ 12,000 บาท

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
6,500

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-

18,000

-

-

-

3,500

-

-

-

-

-

25,000

-

-

-

48,000

-

-

-

-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
6,500

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
ฝ่ายบริการ
สาธารณสุข
สานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม
ฝ่ายบริการ
สาธารณสุข
สานักการ
สาธารณสุขฯ
งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ
ฝ่ายป้องกันและ
ควบคุมโรค
สานักการ
สาธารณสุขฯ
งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ

แบบ ผ.03

-3/797ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

2561
(บาท)
30,000

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)

157 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ

เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ
VHF/FM ชนิดประจาที่
ขนาด 40 วัตต์ จานวน 1
เครื่อง

158 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ

ตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ
ขนาด 4 สายนอก 16
สายใน พร้อมติดตั้ง จานวน
1 ชุด

-

40,000

-

-

-

159 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ

-

480,000

-

-

-

160 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ

กล้องวงจรปิด จานวน
16 จุด
(จัดซื้อและติดตั้งระบบกล้อง
วงจรปิดศูนย์สาธารณสุข
บ้านเด่น)
กล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์
และติดตั้ง จานวน 24 จุด
(จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจร
ปิด พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง)

80,000
(8 จุด)

160,000
(16 จุด)

-

-

-

161 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

-

25,000

-

-

-

กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบ
ดิจิตอล ความละเอียด
21 ล้านพิกเซลขึ้นไป
จานวน 1 ตัว

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ
งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ
ฝ่ายบริการ
สิ่งแวดล้อม
สานักการ
สาธารณสุขฯ
งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ
ฝ่ายบริการ
สาธารณสุข
สานักการ
สาธารณสุขฯ

แบบ ผ.03

-3/798ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
40,000

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

162 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

กล้องถ่ายภาพและ
บันทึกภาพ จานวน 1 ตัว

163 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

กล้องถ่ายภาพและ
บันทึกภาพ จานวน 1 ตัว

-

-

27,200

-

-

164 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบ
ดิจิตอล ความละเอียด16
ล้านพิกเซล จานวน 2 ตัว

-

-

13,600
(1 ตัว)

-

13,600
(1 ตัว)

165 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

-

10,200

-

-

-

166 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

โทรทัศน์แอลอีดี (LED) แบบ
Smart TV ระดับความ
ละเอียดจอภาพ
1366X768
พิกเซล ขนาด 32 นิ้ว
จานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อโทรทัศน์ แอลอีดี
ขนาด 32 นิ้ว จานวน 1
เครื่องๆ ละ 13,000 บาท

167 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

จัดซื้อโทรทัศน์ แอลอีดี
ขนาด 32 นิ้ว จานวน 1
เครื่องๆ ละ 13,000 บาท

13,000

168 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

จัดซื้อโทรทัศน์ แอลอีดี
ขนาด 32 นิ้ว จานวน 2
เครื่อง
(งานผู้ป่วยใน)

-

13,000

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานสุขาภิบาล
และสิ่งแวดล้อม
แขวงเม็งราย
งานสุขาภิบาล
และสิ่งแวดล้อม
แขวงนครพิงค์
ฝ่ายบริการ
สาธารณสุข
สานักการ
สาธารณสุขฯ
ฝ่ายบริการ
สาธารณสุข
สานักการ
สาธารณสุขฯ
ฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม
สานักการ
สาธารณสุขฯ
งานสร้างเสริมสุขภาพ
ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ

13,000

-

13,000

-

งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ

แบบ ผ.03

-3/799ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

2562
(บาท)
๙,๕๐๐

16,000

-

-

-

-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

169 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

170 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

171 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED
TV) แบบ Smart TV ขนาด
48 นิ้ว จานวน 1 เครื่อง
(งานกายภาพบาบัดฯ)

-

18,700

-

-

-

172 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

เครื่องเสียงแบบพกพาพร้อม
อุปกรณ์ขยายเสียงและชุด
อุปกรณ์ใช้งาน จานวน 1 ชุด

-

8,000

-

-

-

173 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่
ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
จานวน 1 เครื่อง
บอร์ดติดประกาศแบบ 2
หน้า พร้อมขาตั้งและโครง
หลังคาโพลีคาร์บอเนต ขนาด
120*240 ซม.
จานวน 1 อัน
(งานศูนย์สุขภาพชุมชน
ศรีวิชัย )

-

31,000

-

-

-

-

50,000

-

-

-

174 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์

โทรทัศน์ แอล อี ดี
(LED TV) แบบ Smart TV
ขนาด ๓๒ นิ้ว) จานวน 1
เครื่อง
(งานบริการการแพทย์)
โทรทัศน์จอแอลอีดีขนาด
40 นิ้ว จานวน
1 เครื่อง

2561
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ
งานสัตวแพทย์
ฝ่ายบริการ
สิ่งแวดล้อม
สานักการ
สาธารณสุขฯ
งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ
ฝ่ายบริการ
สาธารณสุข
สานักการ
สาธารณสุขฯ
ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ
สานักการสาธารณสุขฯ
งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ

แบบ ผ.03

-3/800ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
400,000

2565
(บาท)
-

175 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

เครื่องผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์
จานวน 1 เครื่อง

176 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

กล้องจุลทรรศ์ ชนิด 2 ตา
งานวิจัย จานวน 2 กล้อง

50,000
(1 กล้อง)

-

-

50,000
(1 กล้อง)

-

177 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

-

50,000

-

-

-

178 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

กล้องจุลทรรศน์ชนิด ๒ ตา
งานวิจัย จานวน ๑ เครื่อง
(ตรวจวินิจฉัยเทคนิค
การแพทย์และพยาธิวิทยา
ของโรงพยาบาลเทศบาล
นครเชียงใหม่)
ตู้บ่มเพาะเชื้อ ขนาด
32 ลิตร จานวน 1 ตู้

-

-

60,000

-

-

179 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

ชุดอุปกรณ์ให้ยาสลบสัตว์
ระยะประชิด
(ชนิดฉีดด้วยมือ)
จานวน 1 ชุด

-

62,000

-

-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานบริการสิ่งแวดล้อม
ฝ่ายบริการ
สิ่งแวดล้อม
สานักการ
สาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
งานสัตวแพทย์
ฝ่ายบริการ
สิ่งแวดล้อมสานัก
การสาธารณสุขฯ
งานพยาธิวิทยา
และรังสี
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ
งานสัตวแพทย์
ฝ่ายบริการ
สิ่งแวดล้อม
สานักการ
สาธารณสุขฯ
งานสัตวแพทย์
ฝ่ายบริการ
สิ่งแวดล้อม
สานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

แบบ ผ.03

-3/801ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

2561
(บาท)
30,000

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

180 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

เครื่องวัดคุณภาพน้ามันทอด
อาหาร พร้อมอุปกรณ์จานวน
1 ชุด

181 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

เครื่องวัดค่าความเป็นกรด ด่าง
และค่าคลอรีในนน้าแบบ
ดิจิตอล พร้อมอุปกรณ์
จานวน 1 เครื่อง

15,000

-

-

-

-

182 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

เครื่องชั่งน้าหนักบุคคลแบบ
เข็ม พร้อมชุด
วัดส่วนสูง จานวน 1 เครื่อง

6,000

-

-

-

-

183 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

-

138,000
(2 เครื่อง)

138,000
(2 เครื่อง)

-

-

184 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

เครื่องฆ่าลูกน้า โดยการ
ปล่อยคลื่นกระแทกหรือคลื่น
เสียงที่มีความถี่น้าหนักไม่
น้อยกว่า 3 กก. อุปกรณ์
ปล่อยคลื่นขนาดไม่น้อยกว่า
80 ซม. แบตเตอรี่ 24
volt/10 Ah ใช้งานต่อเนื่อง
8 ชม. จานวน 4 เครื่อง
หน้ากากซิลิโคลนพร้อมตลับ
กรอง จานวน 20 ชุด

-

-

73,000

-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
ฝ่ายบริการ
สาธารณสุข
ส่วนบริการ
สาธารณสุขฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ
ฝ่ายบริการ
สาธารณสุข
ส่วนบริการ
สาธารณสุขฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ
งานโรคไม่ติดต่อ
ฝ่ายป้องกันและ
ควบคุมโรค
สานักการ
สาธารณสุขฯ
ฝ่ายป้องกันและ
ควบคุมโรค
สานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

ฝ่ายป้องกันและ
ควบคุมโรค
สานักการ
สาธารณสุขฯ

แบบ ผ.03

-3/802ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

2561
(บาท)
90,000

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

185 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

โต๊ะผ่าตัดแบบไฮดรอลิค
ขนาด 1*2 ม. จานวน 2 ตัว

186 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

เครื่องขูดหินน้าลายไฟฟ้า
แบบ PIEZO จานวน 2
เครื่อง
(กลุ่มงานทันตสาธารณสุข)

50,000

-

-

-

-

187 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

เครื่องขูดหินปูน จานวน
1 เครื่อง
(กลุ่มงานทันตสาธารณสุข)

-

18,500

-

-

-

188 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

-

59,920

-

-

-

189 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

เครื่องฉายแสงวัสดุ
ทันตกรรม จานวน 2
เครื่องๆละ 29,960 บาท
(กลุ่มงานทันตสาธารณสุข)
เครื่องเอ็กซเรย์ฟัน จานวน
1 เครื่อง
(กลุ่มงานทันตสาธารณสุข)

-

150,000

-

-

-

190 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

เครื่องอ่านและแปลง
สัญญาณข้อมูลภาพเอ็กซเรย์
เป็นระบบดิจิตอลจานวน 1
เครื่อง
(กลุ่มงานทันตสาธารณสุข)

-

299,000

-

-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานสัตวแพทย์
ฝ่ายบริการ
สิ่งแวดล้อม
ส่วนบริการ
สาธารณสุขฯสานัก
การสาธารณสุขฯ
งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ
งานธุรการ
โรงพยาบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ
งานธุรการ
โรงพยาบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ
งานธุรการ
โรงพยาบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ
งานธุรการ
โรงพยาบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ

แบบ ผ.03

-3/803ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
12,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

191 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องปั่นและผสมสาร
หรือการแพทย์
อุดฟัน จานวน 1 เครื่อง
(กลุ่มงานทันตสาธารณสุข)

192 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

เครื่องขยายครองรากฟัน
จานวน 1 เครื่อง
(กลุ่มงานทันตสาธารณสุข)

77,040

-

-

-

-

193 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

ยูนิตทาฟัน จานวน 2 ชุด
(กลุ่มงานทันตสาธารณสุข)

460,000

460,000

-

-

-

194 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

เครื่องกรอกระดูกฝังราก
เทียม จานวน 1 เครื่อง
(กลุ่มงานทันตสาธารณสุข)

-

200,000

-

-

-

195 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

เกจ์ออกซิเจน (Oxygen
Regulator) จานวน 2
เครื่อง
(งานผู้ป่วยอุบัติเหตุฯ)

-

-

7,000

-

-

196 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
พร้อมระบบประมวลผล
จานวน 1 เครื่อง
(งานผู้ป่วยอุบัติเหตุฯ)

-

-

300,000

-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ
งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ
งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ
งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ
งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ
งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
สานักการสาธารณสุขฯ

แบบ ผ.03

-3/804ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

2561
(บาท)
20,000

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

197 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

เครื่องวัดปริมาณความอิ่มตัว
ของออกซิเจนในเลือด
จานวน 1 เครื่อง
(งานผู้ป่วยอุบัติเหตุฯ)

198 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

เครื่องวัดปริมาณความอิ่มตัว
ของออกซิเจนในเลือด
จานวน 1 เครื่อง
(งานศูนย์สุขภาพชุมชน)

-

8,000

-

-

-

199 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

เครื่องวัดปริมาณความอิ่มตัว
ของออกซิเจนในเลือด
จานวน 2 เครื่อง
(งานศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ)

-

16,000

-

-

-

200 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

เครื่องวัดความดันโลหิตแบบ
สอดแขน จานวน 1 เครื่อง

20,000

-

-

-

-

201 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

เครื่องวัดความดันโลหิตแบบ
สอดแขน ชนิดอัตโนมัติ
จานวน 3 เครื่อง

70,000
(1 เครื่อง)

140,000
(2 เครื่อง)

-

-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ
งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ
งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ
งานโรคไม่ติดต่อ
ฝ่ายป้องกันและ
ควบคุมโรค
สานักการ
สาธารณสุขฯ
งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ

แบบ ผ.03

-3/805ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

2561
(บาท)
1,700

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

202 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

เครื่องวัดความดันโลหิตชนิด
ปรอท แบบตั้งโต๊ะ
จานวน 1 เครื่อง

203 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

เครื่องวัดความดันโลหิตแบบ
อัตโนมัติ จานวน 2 เครื่อง
(งานผู้ป่วยอุบัติเหตุและ
ฉุกเฉิน)

-

-

-

-

18,000

204 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

เครื่องวัดความดันโลหิตแบบ
อัตโนมัติ จานวน 4 เครื่อง
(งานศูนย์สุขภาพชุมชน
หนองหอย)

-

-

-

-

36,000

205 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

เครื่องวัดความดันโลหิตแบบ
อัตโนมัติ แบบมีล้อ
จานวน 1 เครื่อง
(งานผู้ป่วยอุบัติเหตุและ
ฉุกเฉิน)

-

-

-

-

30,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานโรคไม่ติดต่อ
ฝ่ายป้องกันและ
ควบคุมโรค
สานักการ
สาธารณสุขฯ
งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ
งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ
งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ

แบบ ผ.03

-3/806ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
350,000

-

-

-

5,000

-

-

5,000

-

-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

206 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ
จานวน 1 เครื่อง
(งานผู้ป่วยอุบัติเหตุฯ)

207 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

เครื่องชั่งน้าหนักมากกว่า
160 กิโลกรัมและวัดส่วนสูง
จานวน 1 เครื่อง
(งานผู้ป่วยนอก)

208 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

เครื่องช่วยหายใจชนิดมือบีบ
(ซิลิโคลน) จานวน 1 เครื่อง
(งานผู้ป่วยใน)

209 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

เครื่องชั่งน้าหนักเด็กแบบ
ดิจิตอล จานวน 2 เครื่อง

21,000

-

-

-

-

210 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

เครื่องดึงคอและหลัง พร้อม
เตียง ปรับระดับสูงต่าได้
จานวน 1 ชุด
(งานกายภาพบาบัดฯ)

-

400,000

-

-

-

211 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่น
อัลตร้าซาวด์ร่วมกับ
กระแสไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์
จานวน 1 เครื่อง
(งานกายภาพบาบัดฯ)

-

250,000

-

-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ
งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ
งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ
งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
สานักการสาธารณสุขฯ
งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ
งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ

แบบ ผ.03

-3/807ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
250,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

212 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

เตียงปรับระดับอัตโนมัติ
(Hydrolic) จานวน 1 เตียง
(งานกายภาพบาบัดฯ)

213 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

หุ่น CPR ครึ่งตัวผู้ใหญ่แบบมี
สัญญาณไฟบนตัวหุ่น
จานวน 2 ตัว

16,500
(1 ตัว)

-

-

-

20,000
(1 ตัว)

214 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

เสื้อตะกั่วป้องกันรังสี
เอกซเรย์ (Lead Apron)
จานวน 2 ตัวๆละ 15,500
บาท

31,000

-

-

-

-

215 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

เตียงตรวจภายใน จานวน 1
เตียง

22,600

-

-

-

-

216 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

เครื่องตรวจอวัยวะภายใน
ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง
(Ultrasound)

-

750,000

-

-

-

217 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

เครื่องถ่ายภาพจอประสาท
ตา (Fundus Camera)
จานวน 1 ชุด

-

1,300,000

-

-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ
งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ
งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ
งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ
งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
สานักการสาธารณสุฯข
งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ

แบบ ผ.03

-3/808ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
20,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

218 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องซีลบรรจุเวชภัณฑ์
หรือการแพทย์
ปลอดเชื้อ จานวน 1 เครื่อง

219 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องอบไอน้า
หรือการแพทย์
ทาความสะอาดเครื่องมือ
จานวน 1 เครื่อง

-

160,000

-

-

-

220 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

-

27,000

-

-

-

221 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

-

27,000

-

-

-

222 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

-

500,000

-

-

-

223 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดตรวจหู-ตา จานวน 1
หรือการแพทย์
เครือ่ ง
(งานศูนย์สุขภาพชุมชน
หนองหอย)
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดตรวจหู-ตา จานวน 1
หรือการแพทย์
เครื่อง
(งานศูนย์สุขภาพชุมชน
ศรีวิชัย)
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องให้การรักษา
หรือการแพทย์
บาบัดรักษากล้ามเนื้อด้วย
ไฟฟ้าชนิดคลื่นสั้น จานวน
1 เครื่อง
(งานกายภาพบาบัดฯ)
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ลู่วิ่งออกกาลังกาย
หรือการแพทย์
(Threadmill)
จานวน 1 เครื่อง
(งานกายภาพบาบัดฯ)

-

750,000

-

-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานธุรการ
โรงพยาบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ
งานธุรการ
โรงพยาบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ
งานธุรการ
โรงพยาบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ
งานธุรการ
โรงพยาบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ
งานธุรการ
โรงพยาบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ
งานธุรการ
โรงพยาบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ

แบบ ผ.03

-3/809ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

2561
(บาท)
5,200

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

ชุดฉีดคลอรีนเพื่อฆ่าเชื้อโรค
พร้อมอุปกรณ์และการติดตั้ง
จานวน 1 ชุด ประกอบด้วย
-เครื่องจ่ายสารละลายเคมี
-ถังบรรจุสารละลายเคมี
-กรงครอบปั๊มเคมี
-Flow Switch สาหรับ
ควบคุมสารละลายเคมี
-คลอรีนน้า 10%
-Control Panel
-งานFlush ล้างระบบท่อ
ภายใน
-ชุดทดสอบpH-คลอรีน
AQUALTY แบบหลอดเทียบ
สี
-อุปกรณ์ในการติดตั้ง
หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ ขนาด 24
ลิตร จานวน 2 เครื่อง

-

75,000

-

-

-

-

40,000
(1 เครื่อง)

40,000
(1 เครื่อง)

-

-

เครื่องจี้และตัดด้วยไฟฟ้า
ขนาดเล็ก จานวน 2 เครื่อง

-

82,000
(1 เครื่อง)

82,000
(1 เครื่อง)

-

-

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

224 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องดูดจ่ายสารละลาย
(Micropipette) จานวน 1
เครื่อง

225 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

226 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

227 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานสุขาภิบาล
อาหารและน้า
ฝ่ายบริการสาธารณสุข
สานักการสาธารณสุขฯ
งานธุรการ
โรงพยาบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ

งานสัตวแพทย์
ฝ่ายบริการ
สิ่งแวดล้อม
สานักการ
สาธารณสุข
งานธุรการ
โรงพยาบาลฯ
สานักการสาธารณสุขฯ

แบบ ผ.03

-3/810ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

228 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

229 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

230 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
เครื่องปั่นเหวี่ยงสาหรับปั่น
ตกตะกอนปัสสาวะ
(Centrifuge) จานวน
๑ เครื่อง
(ตรวจวินิจฉัยเทคนิค
การแพทย์และพยาธิวิทยา
ของโรงพยาบาลเทศบาล
นครเชียงใหม่)
เครื่องปั่นเหวี่ยงแยก
พลาสมาหรือซีรั่ม
( Centrifuge)
จานวน ๑ เครื่อง
(ตรวจวินิจฉัยเทคนิค
การแพทย์และพยาธิวิทยา
ของโรงพยาบาลเทศบาล
นครเชียงใหม่)
เครื่องวิเคราะห์น้าตาลสะสม
กึ่งอัตโนมัติ( Hb A๑C)
จานวน 1 เครื่อง
(ตรวจวินิจฉัยเทคนิค
การแพทย์และพยาธิวิทยา
ของโรงพยาบาลเทศบาล
นครเชียงใหม่)

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
95,300

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-

95,300

-

-

-

งานพยาธิวิทยา
และรังสี
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ

-

250,000

-

-

-

งานพยาธิวิทยา
และรังสี
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานพยาธิวิทยา
และรังสี
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ

แบบ ผ.03

-3/811ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

231 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

232 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

233 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

234 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
เครื่องปั่นฮีมาโตคริต
(Hematocrit centrifuge)
จานวน ๑ เครื่อง
(ตรวจวินิจฉัยเทคนิค
การแพทย์และพยาธิวิทยา
ของโรงพยาบาลเทศบาล
นครเชียงใหม่)
เครื่องอุ่นสารพร้อมระบบ
กวน จานวน 1 เครื่อง
(ตรวจวินิจฉัยเทคนิค
การแพทย์และพยาธิวิทยา
ของโรงพยาบาลเทศบาล
นครเชียงใหม่)
เครื่องผสมสาร(Votex
mixer) จานวน ๑ เครื่อง
(ตรวจวินิจฉัยเทคนิค
การแพทย์และพยาธิวิทยา
ของโรงพยาบาลเทศบาล
นครเชียงใหม่)
ตู้ปลอดเชื้อ (biohardzard
larminar flow)
จานวน ๑ เครื่อง
(ตรวจวินิจฉัยเทคนิค
การแพทย์และพยาธิวิทยา
ของโรงพยาบาลเทศบาล
นครเชียงใหม่)

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
66,000

-

-

26,400

-

-

-

-

13,000

-

-

-

-

210,000

-

-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานพยาธิวิทยา
และรังสี
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ
งานพยาธิวิทยาและ
รังสี
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ
งานพยาธิวิทยาและ
รังสี
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ
งานพยาธิวิทยาและ
รังสี
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ

แบบ ผ.03

-3/812ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

19,000
(2 เครื่อง)

-

งบประมาณ
2563
(บาท)
55,000

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

19,000
(2 เครื่อง)

-

-

235 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

236 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว

อ่างควบคุมอุณหภูมิ (water
bath) จานวน ๑ เครื่อง
(ตรวจวินิจฉัยเทคนิค
การแพทย์และพยาธิวิทยา
ของโรงพยาบาลเทศบาลนคร
เชียงใหม่)
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง
จานวน 4 เครื่อง

237 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว

เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง
จานวน 2 เครื่อง

-

19,000

-

-

-

238 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว

เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง
จานวน 3 เครื่อง

-

-

28,500

-

-

239 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว

เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง
จานวน 3 เครื่อง

-

-

-

28,500

-

240 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว

เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น
จานวน 1 เครื่อง

-

-

-

15,000

-

241 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว

เครื่องตัดหญ้าแบบ
ข้ออ่อน จานวน 1 เครื่อง

-

11,000

-

-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานพยาธิวิทยา
และรังสี
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ
งานสุขาภิบาลและ
สิ่งแวดล้อม
แขวงเม็งราย
งานสุขาภิบาลและ
สิ่งแวดล้อม
แขวงศรีวิชัย
งานสุขาภิบาลและ
สิ่งแวดล้อม
แขวงกาวิละ
งานสุขาภิบาลและ
สิ่งแวดล้อม
แขวงนครพิงค์
งานสัตวแพทย์
ฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม
สานักการสาธารณสุขฯ
งานธุรการ
โรงพยาบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ

แบบ ผ.03

-3/813ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
22,000
(1 เครื่อง)

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
22,000
(1 เครื่อง)

2565
(บาท)
-

-

242 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว

ตู้เย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต
จานวน 2 เครื่อง

243 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว

ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต
จานวน 1 เครื่อง

9,400

-

-

-

244 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว

ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต
จานวน 1 เครื่อง

-

9,400

-

-

245 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว

ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต
จานวน 1 เครื่อง

9,400

-

-

-

-

246 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบ้านงาน ตู้เย็นขนาด ๗ คิวบิกฟุต
ครัว
จานวน ๑ เครื่อง

-

๙,๔๐๐

-

-

-

247 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบ้านงาน ตู้เย็นขนาด 7 คิว จานวน 1
ครัว
เครือ่ ง
(ตรวจวินิจฉัยเทคนิค
การแพทย์และพยาธิวิทยา
ของโรงพยาบาลเทศบาล
นครเชียงใหม่)

-

9,400

-

-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานสัตวแพทย์
ฝ่ายบริการ
สิ่งแวดล้อมสานัก
การสาธารณสุขฯ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สานักการ
สาธารณสุขฯ
งานศูนย์สุขภาพชุมชน
ศรีวิชัย
กลุ่มงานสุขภาพชุมชน
โรงพยาบาลเทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ
ฝ่ายบริการ
สาธารณสุข
สานักการ
สาธารณสุขฯ
งานธุรการ
โรงพยาบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ
งานพยาธิวิทยาและ
รังสี
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ

แบบ ผ.03

-3/814ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

ครุภัณฑ์งานบ้านงาน ตู้แช่อาหาร ขนาด 20
ครัว
คิวบิกฟุต จานวน 1 ตู้
(ตรวจวินิจฉัยเทคนิค
การแพทย์และพยาธิวิทยา
ของโรงพยาบาลเทศบาล
นครเชียงใหม่)
ครุภัณฑ์งานบ้านงาน ตู้แช่แข็ง จานวน 1 ตู้
ครัว
(ตรวจวินิจฉัยเทคนิค
การแพทย์และพยาธิวิทยา
ของโรงพยาบาลเทศบาล
นครเชียงใหม่)

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
35,000

-

-

12,000

-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

-

248 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

249 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

250 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว

ตู้เย็นขนาด 13 คิวบิกฟุต
จานวน 1 เครื่อง

-

19,000

-

-

251 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว

ตู้เย็น ขนาด 16
คิวบิกฟุต จานวน 2 เครื่อง

25,000

-

-

-

25,000

252 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว

เครื่องทาน้าร้อน-เย็น
จานวน 1 เครื่อง
(งานแพทย์แผนไทย)

-

-

6,000

-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานพยาธิวิทยา
และรังสี
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ
งานพยาธิวิทยา
และรังสี
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ
ฝ่ายป้องกันและ
ควบคุมโรค
สานักการ
สาธารณสุขฯ
งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ
งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ

แบบ ผ.03

-3/815ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
เครื่องทาน้าเย็นแบบต่อท่อ
ขนาด 4 ก๊อก พร้อมเครื่อง
กรองน้า จานวน 1 เครื่อง
เครื่องทาน้าเย็น จานวน 1
เครื่องๆละ 5,000 บาท
(งานศูนย์สุขภาพชุมชน)

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
30,000

5,000

-

-

-

-

15,000

-

-

-

-

-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

253 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว

254 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว

255 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว

256 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบ้านงาน เครื่องทาน้าเย็น จานวน 1
ครัว
เครือ่ งๆละ 5,000 บาท
(งานผู้ป่วยใน)

-

5,000

-

-

257 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบ้านงาน เครื่องทาน้าเย็น จานวน 1
ครัว
เครื่อง

-

6,000

-

-

258 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบ้านงาน กระติกน้าร้อนไฟฟ้า จานวน
ครัว
1 เครือ่ ง

-

1,200

-

-

เครื่องทาน้าเย็น จานวน 3
เครื่องๆละ 5,000 บาท

-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
ฝ่ายบริการ
สาธารณสุข
สานักการสาธารณสุขฯ
งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ
งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ
งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ
งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ
ฝ่ายบริการ
สาธารณสุข
สานักการสาธารณสุขฯ

แบบ ผ.03

-3/816ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
30,000

2565
(บาท)
-

259 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบ้านงาน เครื่องซักผ้าพร้อมอบผ้าได้
ครัว
ขนาด 8 กิโลกรัม จานวน 1
เครื่อง

260 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

-

-

250,000

-

-

261 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบ้านงาน เครื่องอบผ้าขนาด 100
ครัว
ปอนด์
(งานหน่วยจ่ายกลางฯ)
ครุภัณฑ์งานบ้านงาน ซิงค์สแตนเลส1 หลุมมีที่พัก
ครัว
และขาตั้ง จานวน 1 ชุด
(งานศูนย์สุขภาพชุมชนศรี
วิชัย)

-

7,900

-

-

-

262 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบ้านงาน ผ้าม่านหน้าต่าง
ครัว
จานวน 1 ชุด
(งานศูนย์สุขภาพชุมชน
ศรีวิชัย)

-

100,000

-

-

-

263 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบ้านงาน ผ้าม่านปรับแสงแนวตั้งกึ่งทึบ
ครัว
แสง จานวน 7 ชุด

-

38,268

-

-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานสัตวแพทย์
ฝ่ายบริการ
สิ่งแวดล้อม
สานักการสาธารณสุขฯ
งานธุรการ
โรงพยาบาลฯ
สานักการสาธารณสุขฯ
งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ
งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ
งานบริการ
สิ่งแวดล้อม
ฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม
สานักการสาธารณสุขฯ

แบบ ผ.03

-3/817ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
43,870

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

264 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบ้านงาน ผ้าม่านม้วนกึ่งทึบแสง
ครัว
จานวน 7 ชุด

265 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบ้านงาน ตู้เคาน์เตอร์พร้อมซิงค์หน้า
ครัว
บานเกล็ด จานวน 1 ตู้

8,500

-

-

-

-

266 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

-

130,000

-

-

-

267 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบ้านงาน เครื่องกรองคาร์บอนพร้อม
ครัว
อุปกรณ์และการติดตั้ง
จานวน 1 ชุด ประกอบด้วย
-เครื่องกรองคาร์บอน
-ชุดควบคุมน้า
-งานล้างแทงค์พักน้าคสล.
ใต้ดิน
-แท่นคสล.สาหรับวางเครื่อง
กรองน้า
-อุปกรณ์ในการติดตั้ง
ครุภัณฑ์สารวจ
กล้องส่องทางไกลชนิด
สองตา จานวน 1 กล้อง

-

5,500

-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานบริการ
สิ่งแวดล้อม
ฝ่ายบริการ
สิ่งแวดล้อม
สานักการ
สาธารณสุขฯ
งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ
งานธุรการ
โรงพยาบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ

งานธุรการ
โรงพยาบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ

แบบ ผ.03

-3/818ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
17,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

268 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับ
งานสานักงาน จานวน 1 ชุด

269 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

16,000

-

-

-

-

270 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับ
งานสานักงาน จานวน 1
เครื่อง
เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับ
งานสานักงาน จานวน 1
เครื่อง

-

16,000

-

-

-

271 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับ
งานสานักงาน จานวน 2
เครื่อง

16,000
(1 เครื่อง)

17,000
(1 เครื่อง)

-

-

-

272 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

-

22,000

-

-

-

273 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 1
จานวน 1 ชุด
เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 1
จานวน 4 เครื่อง

-

66,000
(3 เครื่อง)

-

22,000
(1 เครื่อง)

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานสุขาภิบาล
และสิ่งแวดล้อม
แขวงกาวิละ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สานักการ
สาธารณสุขฯ
งานป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
ฝ่ายบริการ
สิ่งแวดล้อม
สานักการสาธารณสุขฯ
งานสัตวแพทย์
ฝ่ายบริการ
สิ่งแวดล้อม
สานักการสาธารณสุขฯ
งานสุขาภิบาล
และสิ่งแวดล้อม
แขวงศรีวิชัย
ฝ่ายบริการ
สาธารณสุข
สานักการ
สาธารณสุขฯ

แบบ ผ.03

-3/819ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

274 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

275 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

276 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

277 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

278 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

279 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

280 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 1
จานวน 2 เครื่อง
เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 1
จานวน 4 เครื่อง
(กลุ่มงานทันตสาธารณสุข)
เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 1
จานวน 1 เครื่อง
(งานศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ)
เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 1
จานวน 2 เครื่อง
(งานการเงินและบัญชี)
เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 1
จานวน 1 เครื่อง
(กลุ่มงานเภสัชสาธารณสุข)
เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 1
จานวน 1 เครื่อง
(งานผู้ป่วยใน)
เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 1
จานวน 1 เครื่อง
(งานส่งเสริมสุขภาพชุมชน)

2561
(บาท)
44,000

2562
(บาท)
-

44,000
(2 เครื่อง)

-

22,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

44,000
(2 เครื่อง)

-

-

-

-

-

-

งานธุรการ
โรงพยาบาลเทศบาลฯ
สานักการสาธารณสุฯข

-

22,000
(1 เครื่อง)

22,000
(1 เครื่อง)

-

-

งานธุรการ
โรงพยาบาลเทศบาลฯ
สานักการสาธารณสุฯข

-

22,000

-

-

-

งานธุรการ
โรงพยาบาลเทศบาลฯ
สานักการสาธารณสุฯข

-

22,000

-

-

-

งานธุรการ
โรงพยาบาลเทศบาลฯ
สานักการสาธารณสุฯข

-

22,000

-

-

-

งานธุรการ
โรงพยาบาลเทศบาลฯ
สานักการสาธารณสุฯข

งานธุรการ
โรงพยาบาลเทศบาลฯ
สานักการสาธารณสุฯข
งานธุรการ
โรงพยาบาลเทศบาลฯ
สานักการสาธารณสุฯข

แบบ ผ.03

-3/820ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

281 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

282 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

283 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

284 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

285 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

286 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 1
จานวน 1 เครื่อง
(งานศูนย์สุขภาพชุมชนศรี
วิชัย)
คอมพิวเตอร์ สาหรับ
ประมวลผล แบบที่ 1 ราคา
22,000 จานวน ๓ เครื่อง
(ตรวจวินิจฉัยเทคนิค
การแพทย์และพยาธิวิทยา
ของโรงพยาบาลเทศบาลนคร
เชียงใหม่)
เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 2
จานวน 1 เครื่อง
เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 2
จานวน 1 เครื่อง
เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 2
จานวน 1 ชุด
เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 2
จานวน 1 เครื่อง

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
22,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-

-

66,000

-

-

งานพยาธิวิทยาและ
รังสี
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ

-

30,000

-

-

-

แขวงกาวิละ

30,000

-

-

-

-

-

-

30,000

-

-

30,000

-

-

-

-

งานสุขาภิบาล
และสิ่งแวดล้อม
แขวงนครพิงค์
งานสุขาภิบาล
และสิ่งแวดล้อม
แขวงเม็งราย
งานธุรการ
โรงพยาบาลเทศบาลฯ
สานักการสาธารณสุฯข

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานธุรการ
โรงพยาบาลเทศบาลฯ
สานักการสาธารณสุฯข

แบบ ผ.03

-3/821ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
30,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

287 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 2
จานวน 1 เครื่อง

288 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 2
จานวน 1 เครื่อง

-

30,000

-

-

-

289 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

-

21,000

-

-

-

290 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
สาหรับงานประมวลผล
จานวน 1 เครื่อง
คอมพิวเตอร์แท๊ปเล็ต
แบบที่ 2 จานวน 1 เครื่อง

-

-

-

21,000

-

291 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบที่
1 จานวน 1 เครื่อง

130,000

-

-

-

-

292 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
แบบที่ 2 จานวน 1 เครื่อง

-

350,000

350,000

-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานศูนย์สุขภาพ
ชุมชนหนองหอย.
โรงพยาบาลเทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม
ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ
สานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม
งานสุขาภิบาล
และสิ่งแวดล้อม
แขวงเม็งราย
ฝ่ายบริการ
สาธารณสุข
สานักการสาธารณสุขฯ
งานธุรการ
โรงพยาบาลเทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ
งานธุรการ
โรงพยาบาลเทศบาลฯ
สานักการสาธารณสุขฯ

แบบ ผ.03

-3/822ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

293 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

294 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

295 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

296 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

297 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

298 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
เครื่องพิมพ์ Multifunction
แบบฉีดหมึก (Inkjet)
จานวน 1 เครื่อง
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer)
จานวน 1 เครื่อง
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer)
จานวน 2 เครื่อง
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer)
จานวน 1 เครื่อง
เครื่องพิมพ์Multifunction
แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ จานวน ๑ เครื่อง
(ตรวจวินิจฉัยเทคนิค
การแพทย์และพยาธิวิทยา
ของโรงพยาบาลเทศบาล
นครเชียงใหม่)
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer)
จานวน 3 เครื่อง

2561
(บาท)
7,900

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-

4,300

-

-

-

-

4,300
(1 เครื่อง)

-

4,300
(1 เครื่อง)

-

-

4,300

-

-

-

-

8,000

-

-

8,600
(2 เครื่อง)

4,300
(1 เครื่อง)

-

-

-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สานักการ
สาธารณสุขฯ
งานสุขาภิบาล
และสิ่งแวดล้อม
แขวงนครพิงค์
ฝ่ายบริการ
สาธารณสุข
สานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม
งานธุรการ
โรงพยาบาลเทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ
งานพยาธิวิทยาและ
รังสี
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ
งานสัตวแพทย์
ฝ่ายบริการ
สิ่งแวดล้อม
สานักการ
สาธารณสุขฯ

แบบ ผ.03

-3/823ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

299 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

300 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

301 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

302 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

303 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer)
จานวน 1 เครื่อง
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer)
จานวน 1 เครื่อง

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer)
จานวน 2 เครื่อง
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/LED
ขาว-ดา แบบ Network
แบบที่1 (33หน้า/นาที)
จานวน 1 เครื่อง
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ
ชนิดLED ขาวดา ชนิด
Network แบบที่ 1 (27
หน้า/นาที) จานวน 5 เครื่อง

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
4,300

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-

4,300

-

-

-

-

4,300
(1 เครื่อง)

-

4,300
(1 เครื่อง)

-

16,000

-

-

-

-

39,500

-

-

-

-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ
สานักการ
สาธารณสุขฯ
งานป้องกันและ
แก้ไขปัญหา
ยาเสพติด
ฝ่ายบริการ
สิ่งแวดล้อม
สานักการ
สาธารณสุขฯ
ฝ่ายบริการ
สาธารณสุขฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ
งานการเงินและบัญชี
โรงพยาบาลเทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม
งานธุรการ
โรงพยาบาลเทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ

แบบ ผ.03

-3/824ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

304 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

305 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

306 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

307 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

308 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

309 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED
ขาวดา ๑ เครื่อง
(ตรวจวินิจฉัยเทคนิค
การแพทย์และพยาธิวิทยา
ของโรงพยาบาลเทศบาล
นครเชียงใหม่)
เครื่องพิมพ์ Multifunction
เลเซอร์หรือLED สี จานวน 1
เครื่อง
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ชนิด LED
ขาวดา ชนิด Network
แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)
จานวน 1 เครื่อง
เครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์/
ชนิดLED สี แบบ Network
จานวน ๑ เครื่อง
(งานแพทย์แผนไทย)
เครื่องพิมพ์ Multifunction
(Inkjet ) จานวน 1 เครื่อง
(งานศูนย์สุขภาพชุมชน
ศรีวิชัย)
เครื่องพิมพ์ Multifunction
ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาว
ดา จานวน 1 เครื่อง
(งานศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ)

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
2,600

-

15,000

-

-

-

-

-

8,900

-

-

-

๑๒,๐๐๐

-

-

-

-

7,900

-

-

-

9,600

-

-

-

-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานพยาธิวิทยาและ
รังสี
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ
งานสุขาภิบาล
และสิ่งแวดล้อม
แขวงกาวิละ
งานสุขาภิบาล
และสิ่งแวดล้อม
แขวงเม็งราย
งานธุรการ
โรงพยาบาลเทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ
งานธุรการ
โรงพยาบาลเทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ
งานธุรการ
โรงพยาบาลเทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ

แบบ ผ.03

-3/825ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
เครื่องพิมพ์ Multifunction
ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาว
ดา จานวน 1 เครื่อง
(งานประกันสุขภาพ)
เครื่องพิมพ์ชนิด
Dot Matrix Printer แบบ
แคร่สั้น จานวน 1 เครื่อง
(งานแพทย์แผนไทย)
เครื่องพิมพ์ชนิด
Dot Matrix Printer แบบ
แคร่สั้น จานวน 1 เครื่อง
(งานผู้ป่วยนอก)
เครื่องพิมพ์ชนิด
Dot Matrix Printer แบบ
แคร่สั้น จานวน 7 เครื่อง

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
9,600

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-

22,000

-

-

-

-

22,000

-

-

-

132,000
(6 เครื่อง)

-

22,000
(1 เครื่อง)

-

-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

310 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

311 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

312 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

313 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

314 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

เครื่องพิมพ์ชนิด
Dot Matrix Printer แบบ
แคร่ยาว จานวน 3 เครื่อง

69,000

-

-

-

-

315 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix
Printer แบบแคร่ยาว
จานวน 1 เครื่อง
(งานการเงินและบัญชี)

23,000

-

-

-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานธุรการ
โรงพยาบาลเทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ
งานธุรการ
โรงพยาบาลเทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ
งานธุรการ
โรงพยาบาลเทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ
งานธุรการ
โรงพยาบาลเทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ
งานธุรการ
โรงพยาบาลเทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ
งานธุรการ
โรงพยาบาลเทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ

แบบ ผ.03

-3/826ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
2,500

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

316 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด
800 VA จานวน 1 เครื่อง

317 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด
800 VA จานวน 1 เครื่อง

-

2,500

-

-

-

318 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด
800 VA จานวน 2 เครื่อง

-

6,400

-

-

-

319 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

เครื่องสารองไฟ ขนาด 800
VA จานวน 3 เครื่อง

6,400
(2 เครื่อง)

2,500
(1 เครื่อง)

-

-

-

320 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

เครื่องสารองไฟ ขนาด 800
VA จานวน 1 เครื่อง
(งานศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ)

3,200

-

-

-

-

321 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

เครื่องสารองไฟ ขนาด 800
VA จานวน 1 เครื่อง

-

2,500

-

-

-

322 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

เครื่องสารองไฟ ขนาด 800
VA จานวน 1 เครื่อง
(งานการเงินและบัญชี)

-

2,500

-

-

-

323 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

เครื่องสารองไฟ ขนาด 800
VA จานวน 1 เครื่อง
(งานแพทย์แผนไทย)

-

2,500

-

-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานสุขาภิบาล
และสิ่งแวดล้อม
แขวงนครพิงค์
งานสุขาภิบาล
และสิ่งแวดล้อม
แขวงกาวิละ
งานสุขาภิบาล
และสิ่งแวดล้อม
แขวงศรีวิชัย
งานสัตวแพทย์
ฝ่ายบริการ
สิ่งแวดล้อม
งานธุรการ
โรงพยาบาลเทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ
งานป้องกันและ
แก้ไขปัญหา
ยาเสพติด
ฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม
สานักการสาธารณสุขฯ
งานธุรการ
โรงพยาบาลเทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ
งานธุรการ
โรงพยาบาลเทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ

แบบ ผ.03

-3/827ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
2,500

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

324 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

เครื่องสารองไฟ ขนาด 800
VA จานวน 1 เครื่อง
(กลุ่มงานเภสัชสาธารณสุข)

325 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

เครื่องสารองไฟ ขนาด 800
VA จานวน 1 เครื่อง
(งานผู้ป่วยใน)

-

3,200

-

326 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

เครื่องสารองไฟ ขนาด 800
VA จานวน 1 เครื่อง
(งานประกันสุขภาพ
)

-

3,200

-

-

-

327 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด
800 VA จานวน 3 เครื่อง

6,400
(2 เครื่อง)

2,500
(1 เครื่อง)

-

-

-

328 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด
800 VA จานวน 4 เครื่อง

-

5,000
(2 เครื่อง)

-

-

5,000
(2 เครื่อง)

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานธุรการ
โรงพยาบาลเทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ
งานธุรการ
โรงพยาบาลเทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ
งานธุรการ
โรงพยาบาลเทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ
งานสัตวแพทย์
ฝ่ายบริการ
สิ่งแวดล้อม
สานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม
ฝ่ายบริการ
สาธารณสุข
สานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

แบบ ผ.03

-3/828ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
5,900

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

329 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด
1 KVA จานวน 1 เครื่อง

330 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 1
kVA จานวน 1 เครื่อง

5,800

-

-

-

-

331 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 1
kVA จานวน 1 เครื่อง

23,600
(4 เครื่อง)

17,700
(3 เครื่อง)

-

-

-

332 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

เครื่องสารองไฟ ขนาด 2
kVA จานวน 1 เครื่อง

-

-

-

13,000

333 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

เครื่องสารองไฟฟ้าขนาด 3
kVA จานวน 1 เครื่อง

35,000

-

-

-

334 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

อุปกรณ์กระจายสัญญาณ
(L2 Switch) ขนาด 24
ช่อง แบบที่ 2 จานวน 2
เครื่อง

24,000
(1 เครื่อง)

-

-

24,000
(1 เครื่อง)

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานสุขาภิบาล
และสิ่งแวดล้อม
แขวงเม็งราย
งานธุรการ
โรงพยาบาลเทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม
งานธุรการ
โรงพยาบาลเทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ
งานสัตวแพทย์
ฝ่ายบริการ
สิ่งแวดล้อมสานัก
การสาธารณสุขฯ
งานธุรการ
โรงพยาบาลเทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ
งานธุรการ
โรงพยาบาลเทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ

แบบ ผ.03

-3/829ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

2561
(บาท)
12,000

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

335 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์กระจายสัญญาณ
(L2 switch) ขนาด 16 ช่อง
จานวน 4 ตัว

336 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้
สาย (Access Point) แบบที่
1 จานวน 1 เครื่อง

-

5,800

-

-

-

337 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้
สาย (Access Point) แบบที่
1 จานวน 1 เครื่อง

-

5,700

-

-

-

338 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย
(Firewall) แบบที่ 1 จานวน
1 เครื่อง

220,000

-

-

-

-

339 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

จอภาพแบบLED หรือดีกว่า
ขนาดไม่น้อยกว่21.
า 5 นิ้ว
จานวน 1 เครื่อง
(งานศูนย์สุขภาพชุมชน)

-

4,000

-

340 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จอภาพแบบ LCD หรือ LED
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว
จานวน 2 เครื่อง

6,000

-

-

-

-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานธุรการ
โรงพยาบาลเทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ
งานธุรการ
โรงพยาบาลเทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ
ฝ่ายบริการ
สาธารณสุข
สานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม
งานธุรการ
โรงพยาบาลเทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ
งานธุรการ
โรงพยาบาลเทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ
งานธุรการ
โรงพยาบาลเทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ

แบบ ผ.03

-3/830ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

341 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องพิมพ์สติ๊กเกอร์
จานวน 3 เครื่อง

342 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์อื่น

ปืนยิงยาสลบ แบบสั้น
จานวน 2 กระบอก
รวม

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

2561
(บาท)
75,000

2562
(บาท)
-

75,000
(1 กระบอก)

75,000
(1 กระบอก)

-

-

-

9,985,440

13,712,508

6,529,700

3,728,500

154,100

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ
งานสัตวแพทย์
ฝ่ายบริการ
สิ่งแวดล้อมสานักการ
สาธารณสุขฯ
-

แบบ ผ.03

-3/831บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลนครเชียงใหม่
แผนงานสังคมสงเคราะห์
ที่
1

แผนงาน

หมวด

ประเภท

แผนงานสังคม
สงเคราะห์
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

3

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

4

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

5

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

6

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

7

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

2

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
โทรศัพท์แบบไร้สาย จานวน
2 เครื่อง
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด
1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบ
ดับเบิ้ลแค็บ จานวน 1 คัน
รถจักรยานยนต์ ขนาด 110
ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา
จานวน 1 คัน
เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 2
จานวน 1 ชุด
เครื่องพิมพ์ Multifunction
แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank
Printer) จานวน 1 เครื่อง
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED
ขาวดา ชนิด Network
แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที)
จานวน 1 เครื่อง
เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด
800 VA จานวน 1 เครื่อง
รวม

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
5,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

814,000

-

-

-

-

38,000

-

-

-

-

งานสังคมสงเคราะห์
กองสวัสดิการสังคม

-

30,000

-

-

-

-

8,000

-

-

-

งานสวัสดิภาพ
เด็กและเยาวชน
กองสวัสดิการสังคม
งานสวัสดิภาพ
เด็กและเยาวชน
กองสวัสดิการสังคม

-

-

15,000

-

-

งานสังคมสงเคราะห์
กองสวัสดิการสังคม

-

3,200

-

-

-

852,000

43,000

15,000

-

-

งานธุรการ
กองสวัสดิการสังคม
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานธุรการ
กองสวัสดิการสังคม
งานธุรการ
กองสวัสดิการสังคม

-3/832-

แบบ ผ.03

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลนครเชียงใหม่
แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

1

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

2

แผนงานเคหะและ
ชุมชน
แผนงานเคหะและ
ชุมชน
แผนงานเคหะและ
ชุมชน
แผนงานเคหะและ
ชุมชน
แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน
แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

9

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

10

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

3
4
5
6
7
8

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
โต๊ะพับหน้าขาวขาโครเมี่ยม
ขนาด 60x150x75 ซม.
จานวน 100 ตัว
โต๊ะโฟเมก้า ขนาด 0.72 x
1.50 ม. จานวน 20 ตัว
โต๊ะโฟเมก้า ขนาด 0.72 x
1.50 ม. จานวน 10 ตัว
โต๊ะโฟเมก้า ขนาด 75 x
180x75 ซม. จานวน 4 ตัว
โต๊ะโฟเมก้า ขนาด 0.72 x
1.50 ม. จานวน 10 ตัว
เก้าอี้จัดงานเลี้ยง ขนาด
43x55x90 ซม.
จานวน200 ตัว
เก้าอี้ขาเหล็ก จานวน 10 ตัว
เก้าอี้แบบหุ้มด้วยหนัง มี
ล้อเลื่อน พนักพิงทรงต่า
และที่พักแขน จานวน 10 ตัว
เก้าอี้แบบหุ้มด้วยหนัง มี
ล้อเลื่อน พนักพิงทรงต่า
และที่พักแขน จานวน 3 ตัว
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2
บาน จานวน 3 ตู้

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
200,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

50,000

-

-

-

-

-

25,000

-

-

-

-

-

10,000

-

-

-

-

-

25,000

-

-

118,000

-

-

-

-

-

18,500

-

-

13,200
(6 ตัว)

-

8,800
(4 ตัว)

-

-

-

5,100

-

-

-

งานช่าง
แขวงศรีวิชัย

-

-

16,500

-

-

งานธุรการ
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานสถานที่และ
ไฟฟ้าสาธารณะ
ฝ่ายสาธารณูปโภค
งานรักษาความสะอาด
แขวงกาวิละ
งานรักษาความสะอาด
แขวงเม็งราย
งานช่าง
แขวงศรีวิชัย
งานรักษาความสะอาด
แขวงนครพิงค์
ส่วนการโยธา
สานักการช่าง
งานธุรการ
ส่วนช่างสุขาภิบาล
งานรักษาความสะอาด
แขวงเม็งราย

แบบ ผ.03

-3/833ที่
แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

2562
(บาท)
-

-

7,200

-

-

25,000

-

-

-

-

-

-

18,000

-

-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

11

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

12

แผนงานเคหะและ
ชุมชน
แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

14

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

ชุดรับแขก จานวน 1 ชุด

15

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

โต๊ะหมู่บูชา (หมู่ 9) จานวน
1 ชุด

20,000

-

-

-

-

16

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

โต๊ะหมู่บูชา จานวน 2 ชุด

-

-

17,000

-

-

17

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

โพเดียม จานวน 2 ชุด

20,000

-

-

-

-

18

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

โพเดียม จานวน 2 ชุด

-

-

19,500

-

-

19

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

พัดลมอุตสาหกรรม ๓ ขา
ตั้งพื้น ขนาด ๒๔ นิ้ว
จานวน 6 เครื่อง

-

24,000

-

-

-

13

ตู้เก็บเอกสาร แบบบาน
เลื่อนทึบ ขนาดไม่น้อยกว่า
880x406x874 มม.
จานวน 2 ตู้
ตู้ล็อคเกอร์แบบ 6 ประตู
จานวน 1 ตู้
ชุดรับแขกทาด้วยไม้ พร้อม
เบาะรองนั่งโต๊ะกลาง 1 ชุด

2561
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
7,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานช่าง
แขวงเม็งราย
งานช่าง
แขวงศรีวิชัย
ฝ่ายสวนสาธารณะ
ส่วนการโยธา
สานักการช่าง
งานธุรการ
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง
ฝ่ายสวนสาธารณะ
ส่วนการโยธา
สานักการช่าง
งานธุรการ
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง
ฝ่ายสวนสาธารณะ
ส่วนการโยธา
สานักการช่าง
งานธุรการ
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง
งานรักษา
ความสะอาด
แขวงศรีวิชัย

แบบ ผ.03

-3/834ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
มีพัดลมอุตสาหกรรม ๓ ขา
ตั้งพื้น ขนาด ๒๔ นิ้ว
จานวน 2 เครื่อง
มีพัดลมอุตสาหกรรม ๓ ขา
ตั้งพื้น ขนาด ๒๔ นิ้ว
จานวน 4 เครื่อง

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
8,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-

16,000

-

-

-

งานรักษา
ความสะอาด
แขวงเม็งราย
งานธุรการ
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง
งานรักษา
ความสะอาด
แขวงศรีวิชัย

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

20

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

งานช่าง
แขวงศรีวิชัย

21

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

22

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

พัดลมไอน้า จานวน 3
เครื่อง

-

-

87,000

-

-

23

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

-

๔๒,๐๐๐

-

-

-

24

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

-

-

๔๒,๐๐๐

-

-

งานช่าง
แขวงศรีวิชัย

25

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

-

-

40,200

-

-

งานช่าง
แขวงเม็งราย

26

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

-

47,000

-

-

-

งานรักษา
ความสะอาด
แขวงเม็งราย

27

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เครื่องปรับอากาศ แบบแยก
ส่วน แบบติดผนัง
ขนาด 18,000 บีทียู
จานวน 2 เครื่อง
เครื่องปรับอากาศ แบบแยก
ส่วน แบบติดผนัง
ขนาด 18,000 บีทียู
จานวน 2 เครื่อง
เครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือ
แบบแขวน ขนาด 30,000
บีทียู จานวน 1 เครื่อง
เครื่องปรับอากาศแบบแยก
ส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิด
แขวน ขนาด 36,000 บีทียู
จานวน 1 เครื่อง
เครื่องโทรสาร แบบใช้
กระดาษธรรมดา ส่งเอกสาร
ได้ครั้งละ 20 แผ่น จานวน
1 เครื่อง

-

-

18,000

-

-

ฝ่ายวิศวกรรมจราจร
ส่วนการโยธาสานัก
การช่าง

แบบ ผ.03

-3/835ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

28

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

29

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

30

แผนงานเคหะและ
ชุมชน
แผนงานเคหะและ
ชุมชน
แผนงานเคหะและ
ชุมชน
แผนงานเคหะและ
ชุมชน
แผนงานเคหะและ
ชุมชน
แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน
แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

31
32
33
34
35
36
37

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
เครื่องโทรสาร แบบใช้
กระดาษธรรมดา ส่งเอกสาร
ได้ครั้งละ 20 แผ่น จานวน
1 เครื่อง
เครื่องถ่ายเอกสารระบบ
ดิจิตอล(ขาว-ดา และสี)
ความเร็ว 20 แผ่น/นาที
จานวน 1 เครื่อง
เต็นท์อเนกประสงค์ ขนาด
4x6 เมตร จานวน 10 หลัง
เต็นท์อเนกประสงค์ ขนาด
4x6 เมตร จานวน 10 หลัง
เต็นท์อเนกประสงค์ ขนาด
4x6 เมตร จานวน 10 หลัง
เต็นท์อเนกประสงค์ ขนาด
4x6 เมตร จานวน 10 หลัง
เต็นท์อเนกประสงค์ ขนาด
3x3 เมตร จานวน 10 หลัง
เต็นท์อเนกประสงค์ ขนาด
2.5x2.5 เมตร
จานวน 10 หลัง
เครื่องตัดสติ๊กเกอร์ จานวน
๑ เครื่อง
เครื่องตัดสติ๊กเกอร์ จานวน
๑ เครื่อง

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
18,000

-

-

120,000

-

-

งานช่าง
แขวงเม็งราย

190,000

-

-

-

-

190,000

-

-

-

-

-

-

-

-

95,000
(5 หลัง)
190,000

-

-

95,000
(5 หลัง)
-

-

-

-

75,000

-

-

-

-

45,000

-

งานรักษาความสะอาด
แขวงกาวิละ
งานรักษาความสะอาด
แขวงศรีวิชัย
งานรักษาความสะอาด
แขวงเม็งราย
งานรักษาความสะอาด
แขวงนครพิงค์
งานรักษาความสะอาด
แขวงเม็งราย
งานรักษาความสะอาด
แขวงเม็งราย

35,000

-

-

-

-

40,000

-

-

-

-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานธุรการ
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง

งานช่าง
แขวงเม็งราย
งานช่าง
แขวงนครพิงค์

แบบ ผ.03

-3/836ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

38

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

รถเข็นของแบบพับได้
จานวน 50 คัน

39

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

40

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

41

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

42

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

43

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด
1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี
แบบธรรมดา จานวน 1 คัน
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด
1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี
ขับเคลื่อน 2 ล้อ
แบบธรรมดา จานวน 1 คัน
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด
1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี
แบบธรรมดา จานวน 1 คัน
มีรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด
1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบ
ดับเบิ้ลแค็บ จานวน 1 คัน
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด
1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี
ขับเคลื่อน 2 ล้อ
แบบธรรมดา จานวน 1 คัน

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
60,000

523,000

-

-

-

-

งานรักษาความสะอาด
แขวงกาวิละ

575,000

-

-

-

-

ฝ่ายวิศวกรรมจราจร
ส่วนการโยธา
สานักการช่าง

-

575,000

-

-

-

ฝ่ายสวนสาธารณะ
ส่วนการโยธา
สานักการช่าง

-

868,000

-

-

-

ฝ่ายสวนสาธารณะ
ส่วนการโยธา
สานักการช่าง

-

575,000

-

-

-

งานรักษาความสะอาด
แขวงเม็งราย

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานรักษาความสะอาด
แขวงเม็งราย

แบบ ผ.03

-3/837ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

44

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

45

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

46

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

47

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

48

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

49

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด
1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี
ขับเคลื่อน 2 ล้อ
แบบธรรมดา จานวน 1 คัน
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด
1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี
ขับเคลื่อน 2 ล้อ
แบบธรรมดา จานวน 1 คัน
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด
1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี
แบบธรรมดา จานวน 1 คัน
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1
ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่
ต่ากว่า 2,400 ซีซี
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมี
ช่องว่างด้านหลังคนขับ
จานวน 1 คัน
รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1
ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่
ต่ากว่า 2,400 ซีซี
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบ
ดับเบิ้ลแค็บ จานวน 1 คัน
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1
ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบ
ดับเบิ้ลแคบ จานวน 1 คัน

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
575,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-

575,000

-

-

-

งานรักษาความสะอาด
แขวงนครพิงค์

-

-

575,000

-

-

งานรักษาความสะอาด
แขวงศรีวิชัย

715,000

-

-

-

-

งานสถานที่และ
ไฟฟ้าสาธารณะฝ่าย
สาธารณูปโภค
ส่วนการโยธา
สานักการช่าง

814,000
(1 คัน)

-

-

868,000
(1 คัน)

-

งานกาจัดมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง

-

814,000

-

-

-

กลุ่มงานจัดการ
คุณภาพอากาศ
และเสียง
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานช่าง
แขวงเม็งราย

แบบ ผ.03

-3/838ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

50

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

51

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

52

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

53

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

54

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

55

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด
1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบ
ดับเบิ้ลแค็บ จานวน 1 คัน
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด
1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบ
ดับเบิ้ลแค็บ จานวน 1 คัน
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1
ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบ
ดับเบิ้ลแคบ จานวน 1 คัน
รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1
ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่
ต่ากว่า 2,400 ซีซี
ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบ
ดับเบิ้ลแค็บ จานวน 1 คัน
รถกระบะบรรทุกขนาด
1 ตัน พร้อมเครนติดตั้งบน
กระบะเหล็ก จานวน 1 คัน
รถบรรทุกขยะติดเชื้อ ขนาด
1 ตัน จานวน 2 คัน

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
868,000

-

-

868,000

-

-

-

-

868,000

-

-

งานวิเคราะห์
คุณภาพน้า
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง

-

-

1,025,000

-

-

งานกาจัดมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง

-

1,185,340

-

-

-

งานช่าง
แขวงศรีวิชัย

-

950,000
(1 คัน)

950,000
(1 คัน)

-

-

งานสถานีขนถ่าย
และโรงงานเผา
ขยะติดเชื้อ
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานบารุงรักษาทาง
และสะพาน
ฝ่ายสาธารณูปโภค
ส่วนการโยธา
สานักการช่าง
งานธุรการ
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง

แบบ ผ.03

-3/839ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

56

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

57

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

58

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

59

แผนงานเคหะและ
ชุมชน
แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

61

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

62

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

60

ค่าครุภัณฑ์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
รถยนต์บรรทุกพร้อมชุด
สเปรย์ยางชนิด 6 ล้อ
เครื่องยนต์ดีเซลมีกาลัง
แรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า
130 แรงม้า จานวน 1 คัน
รถยนต์บรรทุกพร้อมชุด
สเปรย์ยางชนิด 6 ล้อ
เครื่องยนต์ดีเซลมีกาลัง
แรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า
130 แรงม้า จานวน 1 คัน
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด
2 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะ
เทท้าย จานวน 1 คัน
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด
2 ตัน 6 ล้อ จานวน 1 คัน
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3
ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอก
สูบไม่ต่ากว่า 3,000 ซีซี
แบบกระบะเทท้าจยานวน1 คัน
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3
ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอก
สูบไม่ต่ากว่า 3,000 ซีซี
แบบกระบะเทท้าจยานวน1 คัน
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6
ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอก
สูบไม่ต่ากว่า 6,000 ซีซี
แบบกระบะเทท้าจยานวน1 คัน

2561
(บาท)
6,000,000

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-

-

6,000,000

-

-

งานช่าง
แขวงนครพิงค์

1,500,000

-

-

-

-

งานรักษาความสะอาด
แขวงเม็งราย

-

-

-

-

1,350,000

1,075,000

-

-

-

-

-

-

1,075,000

-

-

งานช่าง
แขวงศรีวิชัย

1,980,000

-

-

-

-

แขวงศรีวิชัย
สานักการช่าง

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานช่าง
แขวงกาวิละ

งานช่าง
แขวงเม็งราย
งานช่าง
แขวงกาวิละ

แบบ ผ.03

-3/840ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

63

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

64

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

65

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

66

แผนงานเคหะและ
ชุมชน
แผนงานเคหะและ
ชุมชน
แผนงานเคหะและ
ชุมชน
แผนงานเคหะและ
ชุมชน
แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

67
68
69
70
71

ค่าครุภัณฑ์
ค่าครุภัณฑ์
ค่าครุภัณฑ์
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6
ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอก
สูบไม่ต่ากว่า 6,000 ซีซี
แบบกระบะเทท้าจยานวน1 คัน
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6
ตัน 6 ล้อ แบบกระบะ
เทท้าย จานวน 1 คัน
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6
ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอก
สูบไม่ต่ากว่า 6,000 ซีซี
แบบกระบะเทท้าจยานวน1 คัน
รถบรรทุกเทท้ายหางเหยี่ยว
ชนิด 6 ล้อ จานวน 1 คัน
รถบรรทุกเทท้ายหางเหยี่ยว
ชนิด 6 ล้อ จานวน 1 คัน
รถบรรทุกเทท้ายหางเหยี่ยว
ชนิด 6 ล้อ จานวน 1 คัน
รถบรรทุกเทท้ายหางเหยี่ยว
ชนิด 6 ล้อ จานวน 1 คัน
รถบรรทุก ชนิด 6 ล้อ มี
ลิฟท์ยกของท้ายกระบะ
จานวน 2 คัน
รถบรรทุกอเนกประสงค์
8,000 ลิตร ชนิด 6 ล้อ
เครื่องยนต์ดีเซล มีกาลัง
สูงสุดไม่น้อยกว่า 240
แรงม้า จานวน 2 คัน

2561
(บาท)
1,980,000

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

1,980,000

-

-

-

-

-

-

3,960,000

-

-

1,500,000

-

-

-

-

-

1,500,000

-

-

-

-

1,500,000

-

-

-

1,500,000

-

-

-

-

2,500,000
(1 คัน)

-

-

2,500,000
(1 คัน)

-

4,900,000
(1 คัน)

-

-

-

4,900,000
(1 คัน)

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานเรือนเพาะชา
และขยายพันธุ์
ส่วนการโยธา
สานักการช่าง
งานกาจัดมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง
งานบารุงรักษาทาง
และสะพาน
ส่วนการโยธา
สานักการช่าง
งานช่าง
แขวงนครพิงค์
งานช่าง
แขวงกาวิละ
งานช่าง
แขวงเม็งราย
งานช่าง
แขวงศรีวิชัย
ฝ่ายวิศวกรรมจราจร
ส่วนการโยธา
สานักการช่าง
งานรักษาความสะอาด
แขวงเม็งราย

แบบ ผ.03

-3/841ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

72

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

73

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

74

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

75

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

76

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

77

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
รถบรรทุก (ดีเซล) แบบ
บรรทุกน้า ขนาดความจุน้า
ไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร
จานวน 1 คัน
รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด
6 ตัน 6 ล้อ แบบบรรทุกน้า
ขนาด 8,000 ลิตร จานวน
1 คัน
รถบรรทุกน้า ชนิด 6 ล้อ
ขนาด 7,000 ลิตร
จานวน 1 คัน
รถอเนกประสงค์ ขับเคลื่อน
4 ล้อ สามารถเปลี่ยนหัวได้
ตามวัตถุประสงค์ มีขนาด
เครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 45
แรงม้า พร้อมอุปกรณ์
จานวน 2 คัน
รถอเนกประสงค์ ชนิด
สายพานยาง สามารถเปลี่ยน
หัวได้ตามวัตถุประสงค์ มี
ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า
22 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์
จานวน 2 คัน
รถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้ง
เครนไฮดรอลิคยกของ
ชนิด 6 ล้อ จานวน 1 คัน
สาหรับใช้ในการขนย้าย
อุปกรณ์ต่างๆ

2561
(บาท)
6,500,000

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-

-

-

5,000,000

-

งานช่าง
แขวงศรีวิชัย

-

-

3,300,000

-

-

-

5,300,000
(1 คัน)

5,300,000
(1 คัน)

-

-

งานกาจัดมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง
งานกาจัดมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง

-

4,000,000
(1 คัน)

4,000,000
(1 คัน)

-

-

งานกาจัดมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง

-

2,600,000

-

-

-

งานสถานที่และไฟฟ้า
สาธารณะ
ฝ่ายสาธารณูปโภค
ส่วนการโยธา
สานักการช่าง

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานรักษา
ความสะอาด
แขวงศรีวิชัย

แบบ ผ.03

-3/842ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

78

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

79

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

80

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

81

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

82

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

83

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

84

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

85

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

86

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
รถสามล้อกระบะบรรทุก
ขนาดเครื่องยนต์ 150
แรงม้า จานวน 1 คัน
รถจักรยานยนต์ ขนาด 110
ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา
จานวน 1 คัน
รถจักรยานยนต์ ขนาด 110
ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา
จานวน 2 คัน
รถจักรยานยนต์ ขนาด 120
ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา
จานวน 1 คัน
รถจักรยานยนต์ ขนาด 120
ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา
จานวน 1 คัน
รถจักรยานยนต์ ขนาด 110
ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ
จานวน 1 คัน
รถจักรยานยนต์ ขนาด 110
ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ
จานวน 1 คัน
ปั๊มน้าไฟฟ้า จานวน 1 เครื่อง
เครื่องแปรรูปวัสดุอินทรีย์
ระบบเติมอากาศ ความจุไม่
น้อยกว่า 12 ลูกบาศก์เมตร
พร้อมระบบสายพานลาเลียง
จานวน 1 เครื่อง

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
68,000

-

-

40,800

-

-

38,000
(1 คัน)

40,800
(1 คัน)

-

-

-

-

-

-

56,000

-

งานช่าง
แขวงศรีวิชัย

-

51,000

-

-

-

44,000

-

-

-

-

งานรักษา
ความสะอาด
แขวงศรีวิชัย
งานช่าง
แขวงเม็งราย

48,500

-

-

-

-

งานช่าง
แขวงนครพิงค์

-

-

10,500

-

-

งานช่าง
แขวงศรีวิชัย

-

14,800,000

-

-

-

งานกาจัดมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานรักษาความสะอาด
แขวงศรีวิชัย
ฝ่ายวิศวกรรมจราจร
ส่วนการโยธา
สานักการช่าง
งานรักษาความสะอาด
แขวงเม็งราย

แบบ ผ.03

-3/843ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

2561
(บาท)
590,000

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

87

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

รถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาดไม่
น้อยกว่า 40 แรงม้า จานวน
1 คัน

88

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องย่อยปุ๋ยอินทรีย์
จานวน 2 เครื่อง

-

500,000
(1 เครื่อง)

-

500,000
(1 เครื่อง)

-

89

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องร่อนปุ๋ยอินทรีย์
จานวน 2 เครื่อง

-

-

300,000
(1 เครื่อง)

-

300,000
(1 เครื่อง)

90

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

ปั๊มแช่ดูดโคลน ขนาด 2 นิ้ว
จานวน 1 เครื่อง

-

-

9,000

-

-

91

แผนงานเคหะและ
ชุมชน
แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

-

33,000

-

-

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

-

-

-

-

แผนงานเคหะและ
ชุมชน
แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

-

-

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

ปั๊มไดโว่หรือปั๊มน้าจุ่ม ขนาด
450 วัตต์ จานวน 6 เครื่อง
เครื่องพ่นยาแบบใช้แรงดัน
17,000
ของเหลวชนิดตั้งพื้น
จานวน 1 เครื่อง
เครื่องพ่นยาแบบใช้แรงลม
50,000
ชนิดสะพายหลัง จานวน 5 เครื่อง (2 เครื่อง)
เครื่องพ่นละอองฝอยชนิด
184,000
สะพายหลัง จานวน4 เครื่อง
(2 เครื่อง)

-

-

68,400
(2 เครื่อง)
184,000
(2 เครื่อง)

34,200
(1 เครื่อง)
-

92
93
93

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานกาจัดมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง
งานกาจัดมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง
งานกาจัดมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง
งานช่าง
แขวงศรีวิชัย
งานช่าง
แขวงเม็งราย
งานรักษาความสะอาด
แขวงเม็งราย
งานรักษาความสะอาด
แขวงเม็งราย
งานรักษาความสะอาด
แขวงศรีวิชัย

แบบ ผ.03

-3/844ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
เครื่องพ่นละอองฝอยชนิด
สะพายหลัง จานวน 2
เครื่อง
เครื่องพ่นละอองฝอยชนิด
สะพายหลัง จานวน 2
เครื่อง
เครื่องพ่นหมอกควัน
จานวน 6 เครื่อง

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
184,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-

-

184,000

-

-

-

177,000
(3 เครื่อง)

-

177,000
(3 เครื่อง)

-

-

118,000

-

-

-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

95

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

96

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

97

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

98

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องพ่นหมอกควัน
จานวน 2 เครื่อง

99

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

1,200,000

-

-

-

-

100 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องพ่นยาชนิดพ่นละออง
(ULV) ขนาดใหญ่ ติดตั้งบน
รถยนต์ ชนิด 2 สูบ 4
จังหวะ จานวน 1 เครื่อง
เครื่องพ่นยาชนิดพ่นละออง
(ULV) ขนาดใหญ่ ติดตั้งบน
รถยนต์ ชนิด 2 สูบ 4
จังหวะ จานวน 1 เครื่อง

1,200,000

-

-

-

-

งานรักษา
ความสะอาด
แขวงเม็งราย

101 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

-

-

-

102 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

รถไสผิวถนนชนิดตีนตะขาบ
4 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มี
กาลัง เครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า
320 แรงม้า จานวน 2 คัน
รถเกลี่ยดิน ขนาด 150
แรงม้า จานวน 1 คัน

-

-

งานบารุงรักษาทาง
และสะพาน
ส่วนการโยธา
สานักการช่าง
งานบารุงรักษาทาง
และสะพาน
ส่วนการโยธา
สานักการช่าง

-

24,000,000 24,000,000
(1 คัน)
(1 คัน)
-

7,500,000

งานรักษา
ความสะอาด
แขวงกาวิละ
งานรักษา
ความสะอาด
แขวงนครพิงค์
งานรักษา
ความสะอาด
แขวงเม็งราย
งานรักษา
ความสะอาด
แขวงนครพิงค์
งานรักษา
ความสะอาด
แขวงกาวิละ

แบบ ผ.03

-3/845ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

103 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

เครื่องตบดินขนาดแรงตบไม่
น้อยกว่า 7 ตัน จานวน
2 เครื่อง

104 แผนงานเคหะและ
ชุมชน
105 แผนงานเคหะและ
ชุมชน
106 แผนงานเคหะและ
ชุมชน
107 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

108 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

109 แผนงานเคหะและ
ชุมชน
110 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

111 แผนงานเคหะและ
ชุมชน
112 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

เครื่องตบดิน จานวน 2
เครื่อง
เครื่องตบดิน จานวน 1
เครื่อง
รถบดแบบล้อเหล็กเรียบ
ชนิด 2 ล้อ จานวน 1 คัน
เครื่องสกัดคอนกรีต ขนาดไม่
น้อยกว่า 1,130 วัตต์
จานวน 1 เครื่อง
เครื่องสกัดคอนกรีตชนิด
ไฟฟ้าที่มีระบบป้องกันการ
สั่นสะเทือนของเครื่อง
ควบคุมความเร็วด้วยระบบ
ไฟฟ้า จานวน 2 เครื่อง
มีเครื่องเจาะคอนกรีต
จานวน 1 เครื่อง
เครื่องตัดคอนกรีตขนาดใบ
ตัด 14 นิ้ว พร้อมใบตัด
จานวน 1 เครื่อง
เครื่องสกัดไฟฟ้า น้าหนัก
12 กก. จานวน 2 เครื่อง
เครื่องสกัดทาลาย ขนาด
น้าหนัก 5 กก. จานวน1 เครื่อง

2561
(บาท)
70,000

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

42,000

-

-

-

-

21,000

-

-

-

-

-

3,950,000

-

-

-

-

25,000

-

-

-

-

100,000

-

-

-

ฝ่ายสาธารณูปโภค
ส่วนการโยธา
สานักการช่าง

-

45,000

-

-

-

-

-

31,500

-

-

งานช่าง
แขวงเม็งราย
งานช่าง
แขวงนครพิงค์

80,000

-

-

-

-

11,000

-

-

-

-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานบารุงรักษาทาง
และสะพาน
ส่วนการโยธา
สานักการช่าง
งานช่าง
แขวงนครพิงค์
งานช่าง
แขวงเม็งราย
งานช่าง
แขวงเม็งราย
งานช่าง
แขวงกาวิละ

งานช่าง
แขวงนครพิงค์
งานช่าง
แขวงเม็งราย

แบบ ผ.03

-3/846ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
รถดัมเปอร์รถผสมปูน
จานวน 1 คัน
รถกระดกหน้า (ดั๊มเปอร์)
พร้อมหลังคา จานวน 2 คัน
รถตักหน้าขุดหลัง ชนิด
ขับเคลื่อน 4 ล้อ จานวน 1 คัน
รถเข็นปูนกระบะปั้ม แบบ 2
ล้อ จานวน 2 คัน
รถเข็นปูนกระบะปั้ม แบบ 2
ล้อ จานวน 2 คัน
คีมตัดเหล็ก ขนาดความยาว
42 นิ้ว จานวน 2 อัน
กรรไกรตัดเหล็ก ขนาด 42
นิ้ว จานวน 2 อัน
เครื่องตัดเหล็กไฟฟ้า ขนาด
14 นิ้ว จานวน 1 เครื่อง

2561
(บาท)
198,900

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-

-

220,000

-

-

-

-

3,300,000

-

-

-

5,000

-

-

-

-

5,000

-

-

-

7,000

-

-

-

-

-

-

13,000

-

-

-

-

9,000

-

-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

113 แผนงานเคหะและ
ชุมชน
114 แผนงานเคหะและ
ชุมชน
115 แผนงานเคหะและ
ชุมชน
116 แผนงานเคหะและ
ชุมชน
117 แผนงานเคหะและ
ชุมชน
118 แผนงานเคหะและ
ชุมชน
119 แผนงานเคหะและ
ชุมชน
120 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

121 แผนงานเคหะและ
ชุมชน
122 แผนงานเคหะและ
ชุมชน
123 แผนงานเคหะและ
ชุมชน
124 แผนงานเคหะและ
ชุมชน
125 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

เลื่อยยนต์ จานวน 1 เครื่อง

-

-

10,000

-

-

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

เลื่อยยนต์ จานวน 2 เครื่อง

-

-

20,000

-

-

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

เลื่อยยนต์ จานวน 1 เครื่อง

-

10,000

-

-

-

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

เลื่อยยนต์ จานวน 1 เครื่อง

-

-

10,000

-

-

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

เลื่อยยนต์ จานวน 1 เครื่อง

-

-

10,000

-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานช่าง
แขวงศรีวิชัย
งานช่าง
แขวงเม็งราย
งานช่าง
แขวงกาวิละ
งานช่าง
แขวงเม็งราย
งานช่าง
แขวงศรีวิชัย
งานช่าง
แขวงเม็งราย
งานช่าง
แขวงนครพิงค์
งานช่าง
แขวงนครพิงค์
งานช่าง
แขวงศรีวิชัย
งานรักษาความสะอาด
แขวงศรีวิชัย
งานช่าง
แขวงนครพิงค์
งานรักษาความสะอาด
แขวงนครพิงค์
งานช่าง
แขวงเม็งราย

แบบ ผ.03

-3/847ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

2561
(บาท)
20,000
(2 เครื่อง)
-

12,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
20,000
(2 เครื่อง)
-

2562
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

126 แผนงานเคหะและ
ชุมชน
127 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

เลื่อยยนต์ จานวน 4 เครื่อง

งานรักษาความสะอาด
แขวงเม็งราย
งานสถานที่และ
ไฟฟ้าสาธารณะ
ส่วนการโยธา
สานักการช่าง
งานช่าง
แขวงศรีวิชัย
งานช่าง
แขวงศรีวิชัย
งานช่าง
แขวงเม็งราย
งานช่าง
แขวงศรีวิชัย
งานช่าง
แขวงเม็งราย

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

เลื่อยยนต์ เครื่องยนต์ขนาด
0.8 แรงม้า จานวน 1 ตัว

128 แผนงานเคหะและ
ชุมชน
129 แผนงานเคหะและ
ชุมชน
130 แผนงานเคหะและ
ชุมชน
131 แผนงานเคหะและ
ชุมชน
132 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

29,500

-

-

-

-

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

เครื่องสว่านสกัดไฟฟ้า
จานวน 1 เครื่อง
สว่านโรตารี่ จานวน 1 เครื่อง

-

22,000

-

-

-

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

-

8,000

-

-

-

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

-

-

-

8,000

-

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

-

4,400

-

-

-

133 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

-

-

14,000

-

-

งานช่าง
แขวงนครพิงค์

134 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

15,000

-

-

-

-

งานช่าง
แขวงนครพิงค์

135 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

สว่านโรตารี่ ขนาด 780
วัตต์ จานวน 1 เครื่อง
สว่านโรตารี่ ขนาด 780
วัตต์ จานวน 1 เครื่อง
สว่านไฟฟ้า ขนาด 3/8 นิ้ว
จานวน 2 เครื่องๆละ
2,200 บาท
สว่านไฟฟ้าไร้สาย ขนาด
3/8 นิ้ว จานวน 2 เครื่องๆ
ละ 7,000 บาท
ปั้มลม ชนิด 2 สูบ แบบใช้
สายพานความจุ 100 ลิตร
จานวน 1 เครื่อง
เครื่องปั๊มลม ขนาดลูกสูบ 2
แรงม้า ถังเก็บลมไม่น้อยกว่า
145 ลิตร จานวน 1 เครื่อง

-

-

38,000

-

-

งานสถานที่และ
ไฟฟ้าสาธารณะ
ส่วนการโยธา
สานักการช่าง

แบบ ผ.03

-3/848ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

136 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

137 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

138 แผนงานเคหะและ
ชุมชน
140 แผนงานเคหะและ
ชุมชน
141 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

142 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

143 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

2561
(บาท)
16,000

เครื่องเชื่อมระบบ
อินเวอร์เตอร์
จานวน 1 เครื่อง
เครื่องเชื่อมระบบ
อินเวอร์เตอร์
จานวน 1 เครื่อง
เครื่องเชื่อมไฟฟ้า
17,500
จานวน 1 เครื่อง
นั่งร้านเหล็ก สูง 1.7 ม.
จานวน 10 ชุด
รถกวาดและดูดฝุ่นถนน
ชนิด 6 ล้อ ขนาดความจุ 5
ลูกบาศก์เมตร จานวน 1 คัน
รถยนต์ดูดฝุ่นขนาด 4 ลบ.ม.
โดยมีแปรงกวาดถนนตั้งไว้ใต้
ท้องรถ เป็นรถบรรทุกหน้า
สั้น 2 ประตู ชนิด 6 ล้อ
เครื่องยนต์ดีเซล ชุดอุปกรณ์
กวาดและดูดฝุ่นเป็นเครื่องยนต์
ดีเซลขนาด 4 สูบ 4 จังหวะ
ระบายความร้อนด้วยน้า
กาลังไม่น้อยกว่า 85 แรงม้า
จานวน 1 คัน
เครื่องกวาดและดูดขยะแบบ
ขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า
พร้อมอุปกรณ์ จานวน 4 เครื่อง

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

-

16,000

-

-

งานช่าง
แขวงศรีวิชัย

-

-

-

-

27,500

-

-

-

-

-

15,000,000

-

-

9,500,000

-

-

งานช่าง
แขวงนครพิงค์
งานช่าง
แขวงศรีวิชัย
งานรักษา
ความสะอาด
แขวงศรีวิชัย
งานรักษา
ความสะอาด
แขวงนครพิงค์

-

2,200,000
(2 เครื่อง)

2,200,000
(2 เครื่อง)

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานช่าง
แขวงเม็งราย

งานรักษา
ความสะอาด
แขวงเม็งราย

แบบ ผ.03

-3/849ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

144 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ
ขนาดไม่น้อยกว่า 165
แรงม้า จานวน 1 คัน

145 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ

146 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ

147 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ

148 แผนงานเคหะและ
ชุมชน
149 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ

150 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

โคมไฟฟ้าชนิดหลอด
ฟลูออเรสเซนต์ ขนาด
2x36 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์
อื่นครบชุด จานวน 51 ชุด
โคมไฟฟ้าชนิดหลอดโซเดียม
ขนาด 150 วัตต์ พร้อม
อุปกรณ์อื่นครบชุด จานวน
14 ชุด
โคมไฟฟ้าชนิดหลอดโซเดียม
ขนาด 250 วัตต์ พร้อม
อุปกรณ์อื่นครบชุด
จานวน 5 ชุด
เครื่องกาเนิดไฟฟ้า ขนาด 5
กิโลวัตต์ จานวน 1 เครื่อง
เครื่องกาเนิดไฟฟ้า
ชนิดเครื่องยนต์ดีเซล
กระแสไฟฟ้าออก (RATED
OUTPUT) ไม่น้อยกว่า 10
KVA/ 10 KW
จานวน 1 เครื่อง
หม้อแปลงไฟฟ้า

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ

2561
(บาท)
6,900,000

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-

45,600
(19 ชุด)

-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

76,800
(32 ชุด)

-

-

39,000
(6 ชุด)

52,000
(8 ชุด)

-

-

-

-

55,000
(5 ชุด)

-

-

57,500

-

-

-

-

-

160,000

-

-

-

500,000

-

-

-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานกาจัดมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง
งานสถานที่และ
ไฟฟ้าสาธารณะ
ส่วนการโยธา
สานักการช่าง
งานสถานที่และ
ไฟฟ้าสาธารณะ
ส่วนการโยธา
สานักการช่าง
งานสถานที่และ
ไฟฟ้าสาธารณะ
ส่วนการโยธา
สานักการช่าง
งานช่าง
แขวงศรีวิชัย
ฝ่ายสาธารณูปโภค
ส่วนการโยธา
สานักการช่าง

งานสถานที่และ
ไฟฟ้าสาธารณะ
ส่วนการโยธา
สานักการช่าง

แบบ ผ.03

-3/850ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

2561
(บาท)
85,000

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

151 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ

เครื่องเสียงห้องประชุม
จานวน 1 ชุด

152 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ

ชุดเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์
ประกอบ จานวน 1 ชุด

500,000

-

-

-

-

153 แผนงานเคหะและ
ชุมชน
154 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่
ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบ
ดิจิตอล จานวน 1 เครื่อง
มีเครื่องมัลติมีเดีโปรเจคเตอร์
จานวน 1 เครื่อง

13,600

-

-

-

-

58,000

-

-

-

-

155 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

-

500,000
(1 ชุด)

-

5๐๐,๐๐๐
(1 ชุด)

-

156 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

-

๑๖๐,๐๐๐
(1 เครื่อง)

-

-

-

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องบ่มบีโอดี (BOD)
หรือการแพทย์
อุณหภูมิ ๒๐ องศาเซลเซียส
สามารถควบคุมแบบ
อัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า
๒๕๐ ลิตร ที่ผ่านการสอบ
เทียบอุณหภูมิเครื่องมือ พร้อม
อุปกรณ์ประกอบ จานวน 2
ชุด
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องทาน้ากลั่นบริสุทธิ์
หรือการแพทย์
จานวน 1 เครื่อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
ฝ่ายสวนสาธารณะ
ส่วนการโยธา
สานักการช่าง
ฝ่ายสาธารณูปโภค
ส่วนการโยธา
สานักการช่าง
งานช่าง
แขวงศรีวิชัย
งานควบคุมและ
ตรวจสอบการ
บาบัดน้าเสีย
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง
งานวิเคราะห์
คุณภาพน้า
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง

งานวิเคราะห์
คุณภาพน้า
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง

แบบ ผ.03

-3/851ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ตู้อบลมร้อน สามารถปรับ
หรือการแพทย์
อุณหภูมิได้ในช่วง ๕-๓๐๐
องศาเซลเซียส ขนาดไม่น้อย
กว่า ๑๑๐ ลิตร พร้อมผ่าน
การสอบเทียบอุณหภูมิ
เครื่องมือ จานวน 2 ตู้
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องชั่งไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์
หรือการแพทย์
ประกอบ จานวน 1 ชุด

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
๑๔๐,๐๐๐
(1 ตู)้

-

-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
๑๔๐,๐๐๐
(1 ตู)้

2565
(บาท)
-

490,000

-

-

157 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

158 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

159 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องตรวจวัดปริมาณ
หรือการแพทย์
ออกซิเจนละลายแบบ
ภาคสนาม จานวน 2 เครื่อง

-

72,000
(1 เครื่อง)

72,000
(1 เครื่อง)

-

-

160 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดวิเคราะห์ค่า COD พร้อม
หรือการแพทย์
อุปกรณ์ จานวน 1 ชุด

-

-

-

650,000

-

161 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องมือตรวจโคโลฟอร์ม
หรือการแพทย์
แบคทีเรียพร้อมอุปกรณ์
ประกอบ จานวน 1 ชุด

-

-

-

990,000

-

162 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดการตรวจวิเคราะห์ตรวจ
หรือการแพทย์
คุณภาพน้าดัชนีคุณภาพน้า
น้ามัน และไขมัน (FAT Oil
& Grease) พร้อมอุปกรณ์
จานวน 1 ชุด

-

-

-

-

2,600,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานวิเคราะห์
คุณภาพน้า
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง
งานวิเคราะห์
คุณภาพน้า
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง
งานวิเคราะห์
คุณภาพน้า
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง
งานวิเคราะห์
คุณภาพน้า
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง
งานวิเคราะห์
คุณภาพน้า
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง
งานวิเคราะห์
คุณภาพน้า
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง

แบบ ผ.03

-3/852ที่

แผนงาน

หมวด

163 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

164 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

165 แผนงานเคหะและ
ชุมชน
166 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

167 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดการตรวจวิเคราะห์ตรวจ
หรือการแพทย์
คุณภาพน้าดัชนีคุณภาพน้า
ไนโตรเจน (Nitrogen, TKN)
พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
จานวน 1 ชุด
ครุภัณฑ์งานบ้าน
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง
งานครัว
จานวน 4 เครื่อง

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

19,000
(2 เครื่อง)

-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
2,900,000

19,000
(2 เครื่อง)

-

-

ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว
ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว

เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง
จานวน 3 เครื่อง
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง
จานวน 4 เครื่อง

9,500
(1 เครื่อง)
-

19,000
(2 เครื่อง)
38,000

-

-

-

-

-

-

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว

เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง
จานวน 2 เครื่อง

-

-

19,000

-

-

168 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว

เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง
จานวน 5 เครื่อง

-

-

47,500

-

-

168 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว

ตู้กดน้าร้อน น้าเย็น
จานวน 1 ตู้

-

6,000

-

-

-

169 แผนงานเคหะและ
ชุมชน
170 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โรงงาน

3,900

-

-

-

-

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โรงงาน

เลื่อยฉลุไฟฟ้า จานวน 1
เครื่อง
เลื่อยวงเดือนไฟฟ้าแบบมือถือ
ขนาด 8 นิ้วจานวน 1 เครื่อง

-

-

5,600

-

-

ค่าครุภัณฑ์

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานวิเคราะห์
คุณภาพน้า
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง
งานรักษา
ความสะอาด
แขวงเม็งราย
งานช่าง
แขวงเม็งราย
งานรักษา
ความสะอาด
แขวงศรีวิชัย
งานรักษา
ความสะอาด
แขวงนครพิงค์
งานรักษา
ความสะอาด
แขวงกาวิละ
งานสถานที่และ
ไฟฟ้าสาธารณะ
ส่วนการโยธา
สานักการช่าง
งานช่าง
แขวงเม็งราย
งานช่าง
แขวงศรีวิชัย

แบบ ผ.03

-3/853ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

171 แผนงานเคหะและ
ชุมชน
172 แผนงานเคหะและ
ชุมชน
173 แผนงานเคหะและ
ชุมชน
174 แผนงานเคหะและ
ชุมชน
175 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โรงงาน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โรงงาน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โรงงาน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โรงงาน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โรงงาน

176 แผนงานเคหะและ
ชุมชน
177 แผนงานเคหะและ
ชุมชน
178 แผนงานเคหะและ
ชุมชน
179 แผนงานเคหะและ
ชุมชน
180 แผนงานเคหะและ
ชุมชน
181 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โรงงาน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โรงงาน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โรงงาน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โรงงาน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โรงงาน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โรงงาน

182 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สารวจ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
เลื่อยวงเดือนไฟฟ้าแบบมือถือ
ขนาด 8 นิ้ว จานวน 1 เครื่อง
แท่นตัดไฟเบอร์ จานวน 1
เครื่อง
กบไฟฟ้า จานวน 1 เครื่อง
ปืนลมยิงตะปูขนาด 3 นิ้ว
จานวน 1 ตัว
เครื่องเจีย/ตัดแบบมือถือ
ขนาด 5 นิ้ว จานวน 2เครื่อง
เครื่องเจีย/ตัดแบบมือถือ
ขนาด 5 นิ้ว จานวน2 เครื่อง
เครื่องเจีย/ตัดแบบมือถือ
ขนาด 5 นิ้ว จานวน1 เครื่อง
เครื่องขัดกระดาษทรายแบบ
ไฟฟ้า จานวน 1 เครื่อง
ตู้ชาร์ตแบตเตอรี่
จานวน 1 เครื่อง
เครื่องสูบน้ามัน
จานวน 1 เครื่อง
เครื่องบีบอัดขยะมูลฝอย
แนวนอนแบบอัตโนมัติ
สาหรับขยะมูลฝอยทั่วไป
จานวน 1 เครื่อง
เครื่องวัดระยะแบบเลเซอร์
วัดระยะทางได้ 80 เมตร
จานวน 1 เครื่อง

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
5,600

-

7,500

-

-

-

-

14,000

-

-

-

-

3,500

-

-

-

11,000

-

-

-

-

-

5,500

5,500
(1 เครื่อง)
-

-

-

5,500
(1 เครื่อง)
-

13,000

-

-

-

-

10,000

-

-

-

-

4,000

-

-

-

-

-

38,900,000

-

-

-

-

-

8,000

-

-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานช่าง
แขวงศรีวิชัย
งานช่าง
แขวงเม็งราย
งานช่าง
แขวงเม็งราย
งานช่าง
แขวงศรีวิชัย
งานช่าง
แขวงนครพิงค์
งานช่าง
แขวงเม็งราย
งานช่าง
แขวงศรีวิชัย
งานช่าง
แขวงเม็งราย
งานช่าง
แขวงเม็งราย
งานช่าง
แขวงเม็งราย
งานกาจัดมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง
งานช่าง
แขวงเม็งราย

แบบ ผ.03

-3/854ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
22,000
(1 ชุด)

งบประมาณ
2563
(บาท)
22,000
(1 ชุด)

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

183 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 1
จานวน 2 ชุด

184 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

-

-

60,000

-

-

185 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

-

-

30,000

-

-

186 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 2
จานวน 2 ชุด
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 2
จานวน 1 ชุด
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 2
จานวน 2 ชุด

-

30,000
(1 ชุด)

30,000
(1 ชุด)

-

-

187 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 2
จานวน 5 ชุด

-

150,000

-

-

-

188 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

-

30,000

-

-

-

189 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

-

30,000

-

-

-

190 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 2
จานวน 1 ชุด
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 2
จานวน 1 ชุด
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 2
จานวน 2 ชุด

29,000
(1 ชุด)

-

30,000
(1 ชุด)

-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานวิเคราะห์
คุณภาพน้า
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง
งานธุรการ
ส่วนการโยธา
สานักการช่าง
งานบารุงรักษาทาง
และสะพาน
สานักการช่าง
งานกาจัดมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง
งานควบคุมและ
ตรวจสอบการ
บาบัดน้าเสีย
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง
งานช่าง
แขวงนครพิงค์
งานรักษา
ความสะอาด
แขวงนครพิงค์
งานช่าง
แขวงเม็งราย

แบบ ผ.03

-3/855ที่

แผนงาน

หมวด

191 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

192 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

193 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

194 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

195 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

196 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

197 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 2
จานวน 1 ชุด
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
สาหรับงานประมวลผล
จานวน 2 เครื่อง
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Multifunction
เลเซอร์หรือ LED ขาวดา
จานวน 1 เครื่อง
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Multifunction
แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank
Printer) จานวน 2 เครื่อง
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Multifunction
แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank
Printer) จานวน 2 เครื่อง
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ มีเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink
Tank Printer) จานวน 1เครื่อง
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Multi Plotter
A1 ชนิดฉีดหมึก (Inkjet)
จานวน 1 เครื่อง

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
30,000

-

44,000

-

-

-

9,600

-

-

-

-

-

8,000
(1 เครื่อง)

8,000
(1 เครื่อง)

-

-

-

8,000
(1 เครื่อง)

8,000
(1 เครื่อง)

-

-

-

4,300

-

-

-

-

60,000

-

-

-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานรักษา
ความสะอาด
แขวงเม็งราย
งานควบคุมและ
ตรวจสอบการ
บาบัดน้าเสีย
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง
งานรักษา
ความสะอาด
แขวงเม็งราย
งานกาจัดมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง
งานวิเคราะห์
คุณภาพน้า
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง
งานรักษา
ความสะอาด
แขวงนครพิงค์
งานควบคุมและ
ตรวจสอบการ
บาบัดน้าเสีย
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง

แบบ ผ.03

-3/856ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
27,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

198 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Multifunction
เลเซอร์ หรือ LED ขาวดา
จานวน 3 เครื่อง

199 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

-

6,300

-

-

-

200 แผนงานเคหะและ
ชุมชน
201 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึก
(inkjet Printer) สาหรับ
กระดาษ A3 จานวน 1 เครื่อง
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ มีเครื่องพิมพ์เลเซอร์ สาหรับ
กระดาษ A3 จานวน 1 เครื่อง
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด
1 KVA จานวน 1 เครื่อง

-

-

54,000

-

-

-

5,900

-

-

-

202 แผนงานเคหะและ
ชุมชน
203 แผนงานเคหะและ
ชุมชน
204 แผนงานเคหะและ
ชุมชน
205 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด
1 KVA จานวน 1 เครื่อง
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด
1 KVA จานวน 1 เครื่อง
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด
800 VA จานวน 2 เครื่อง
ครุภัณฑ์อื่น
เครื่องผลิตเชื้อเพลิง
ชีวมวล จานวน 1 เครื่อง

-

5,800

-

-

-

-

2,500

-

-

-

-

-

5,000

-

-

-

-

1,500,000

-

-

ค่าครุภัณฑ์

ค่าครุภัณฑ์
ค่าครุภัณฑ์
ค่าครุภัณฑ์

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานควบคุมและ
ตรวจสอบการ
บาบัดน้าเสีย
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง
งานช่าง
แขวงนครพิงค์
งานช่าง
แขวงเม็งราย
งานรักษา
ความสะอาด
แขวงเม็งราย
งานช่าง
แขวงนครพิงค์
งานรักษาความสะอาด
แขวงนครพิงค์
งานช่าง
แขวงเม็งราย
งานกาจัดมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง

แบบ ผ.03

-3/857ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

1,000,000

-

-

-

-

-

1,850,000

-

-

-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
1,000,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

206 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์อื่น

เครื่องผลิตไฟฟ้าจากน้าชะ
ขยะ จานวน 1 เครื่อง

งานสถานีขนถ่าย
และโรงงานเผา
ขยะติดเชื้อ
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง
งานบารุงรักษา
สวนสาธารณะ
ส่วนการโยธา
สานักการช่าง
ฝ่ายสวนสาธารณะ
ส่วนการโยธา
สานักการช่าง
ฝ่ายสวนสาธารณะ
ส่วนการโยธา
สานักการช่าง

207 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์อื่น

เครื่องเล่นสนาม จานวน
1 ชุด

208 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์อื่น

เครื่องออกกาลังกาย จานวน
1 ชุด

209 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์อื่น

210 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์อื่น

เก้าอี้สนามเหล็กดัด ขนาด
1,300,000
700,000
200,000
145x60x65 ซม. ชุบ
(130 ตัว)
(70 ตัว)
(20 ตัว)
สังกะสีกันสนิม และมีฐานยึด
พื้นคอนกรีต จานวน 220 ตัว
เครื่องติดต่อกรณีฉุกเฉิน
1,530,000 1,530,000 1,530,000 1,530,000 ฝ่ายวิศวกรรมจราจร
(EMERGENCY CALL)
(10 เครื่อง)
(10 เครื่อง)
(10 เครื่อง) (10 เครื่อง)
ส่วนการโยธา
จานวน 40 เครื่อง
สานักการช่าง
รวม 47,747,700 111,103,240 81,709,300 30,721,900 14,709,200
-

-3/858-

แบบ ผ.03

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลนครเชียงใหม่
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่
1

แผนงาน

หมวด

ประเภท

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

4

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

5

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

6

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

7

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

8

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

2
3

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
พัดลมติดผนัง ขนาด 24 นิ้ว
จานวน 6 เครื่อง
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน
จานวน 2 ตู้
ตู้เหล็กแบบบานเลื่อนกระจก
ขนาด 90x45x 180 ซม.
จานวน 1 ตู้
เก้าอี้สานักงานพนักพิงทรง
ต่ามีล้อเลื่อนและที่พักแขน
จานวน 4 ตัว
โต๊ะโฟเมก้า ขนาด
0.75x1.50 เมตร
จานวน 6 ตัว
เครื่องปรับอากาศ
แบบแยกส่วน แบบติดผนัง
ขนาด 18,000 บีทียู
จานวน 1 เครื่อง
รถเข็นขนของชนิด 6 ล้อ
จานวน 1 คัน
บอร์ดติดประกาศแบบ
2 หน้า มีล้อเลื่อน
จานวน 5 อัน

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
24,000

-

11,000

-

-

-

-

-

8,000

-

-

-

8,800

-

-

-

งานสวัสดิการสังคม
แขวงเม็งราย

-

-

-

10,800

-

งานสวัสดิการสังคม
แขวงศรีวิชัย

-

-

21,000

-

-

งานสวัสดิการสังคม
แขวงศรีวิชัย

-

4,500

-

-

-

-

90,000

-

-

-

งานพัฒนาเมือง
ฝ่ายพัฒนาชุมชน
กองสวัสดิการสังคม
งานพัฒนาเมือง
ฝ่ายพัฒนาชุมชน
กองสวัสดิการสังคม

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานสวัสดิการสังคม
แขวงศรีวิชัย
งานสวัสดิการสังคม
แขวงนครพิงค์
งานสวัสดิการสังคม
แขวงเม็งราย

แบบ ผ.03

-3/859ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

9

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

10

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ
ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

18

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

19

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

11
12
13
14
15
16
17

ค่าครุภัณฑ์
ค่าครุภัณฑ์
ค่าครุภัณฑ์
ค่าครุภัณฑ์
ค่าครุภัณฑ์
ค่าครุภัณฑ์
ค่าครุภัณฑ์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง
(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี
จานวน 1 คัน
รถจักรยานยนต์ ขนาด 110
ซีซี จานวน 1 คัน
รถจักรยานยนต์ ขนาด 120
ซีซี จานวน 1 คัน
ชุดระบบเสียงห้องประชุม
สานักงาน จานวน 1 ชุด
ชุดระบบเสียงห้องประชุม
สานักงาน จานวน 1 ชุด
เครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์
จานวน 1 ชุด
เครื่องขยายเสียงแบบพกพา
จานวน 1 เครื่อง
โทรโข่ง จานวน 4 เครื่อง
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
ระดับ XGV ขนาด 4,500
ANSI Lumens
จานวน 1 เครื่อง
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
ระดับ XGV ขนาด 2,500
ANSI Lumens จานวน 1
เครื่อง
จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์
ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม
100 นิ้ว จานวน 1 เครื่อง

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
1,214,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-

40,800

-

-

-

-

-

-

56,000

-

-

63,200

-

-

-

-

80,000

-

-

-

-

-

38,000

-

-

7,000

-

-

-

-

-

-

12,000

-

-

-

62,500

-

-

-

-

-

-

27,700

-

งานสวัสดิการสังคม
แขวงศรีวิชัย

-

-

13,000

-

-

งานสวัสดิการสังคม
แขวงนครพิงค์

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานพัฒนาเมือง
ฝ่ายพัฒนาชุมชน
กองสวัสดิการสังคม
งานสวัสดิการสังคม
แขวงเม็งราย
งานสวัสดิการสังคม
แขวงศรีวิชัย
งานสวัสดิการสังคม
แขวงกาวิละ
งานสวัสดิการสังคม
แขวงนครพิงค์
งานสวัสดิการสังคม
แขวงศรีวิชัย
งานสวัสดิการสังคม
แขวงเม็งราย
งานสวัสดิการสังคม
แขวงเม็งราย
งานพัฒนาเมือง
ฝ่ายพัฒนาชุมชน
กองสวัสดิการสังคม

แบบ ผ.03

-3/860ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

20

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

กล้องบันทึกภาพแบบ
เคลื่อนไหวระยะไกล
จานวน 1 เครื่อง
เครื่องทาน้าร้อน-น้าเย็น
จานวน 1 เครื่อง

21

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว

22

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

23

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

24

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

25

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

26

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

27

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

28

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับ
งานสานักงาน
จานวน 1 เครื่อง
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับ
งานสานักงาน
จานวน 1 เครื่อง
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
สาหรับงานสานักงาน
จานวน 1 เครื่อง
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
สาหรับงานประมวลผล
จานวน 1 เครื่อง
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 2
จานวน 2 ชุด
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 2
จานวน 2 ชุด
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 2
จานวน 1 ชุด

2561
(บาท)
30,000

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-

-

5,500

-

-

-

16,000

-

-

-

-

17,000

-

-

-

งานสวัสดิการสังคม
แขวงกาวิละ

-

-

16,000

-

-

งานสวัสดิการสังคม
แขวงนครพิงค์

-

21,000

-

-

-

งานสวัสดิการสังคม
แขวงศรีวิชัย

29,000

-

-

-

-

งานสวัสดิการสังคม
แขวงเม็งราย

-

-

60,000

-

-

-

-

30,000

-

-

งานพัฒนาเมือง
ฝ่ายพัฒนาชุมชน
กองสวัสดิการสังคม
งานสวัสดิการสังคม
แขวงนครพิงค์

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานสวัสดิการสังคม
แขวงเม็งราย
งานพัฒนาเมือง
ฝ่ายพัฒนาชุมชน
กองสวัสดิการสังคม
งานสวัสดิการสังคม
แขวงศรีวิชัย

แบบ ผ.03

-3/861ที่

แผนงาน

หมวด

29

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

30

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

31

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

32

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

33

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

34

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

35

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

36
37
38

ค่าครุภัณฑ์
ค่าครุภัณฑ์
ค่าครุภัณฑ์

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Multifunction
แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank
Printer) จานวน 1 เครื่อง
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Multifunction
แบบฉีดหมึก(Inkjet)
จานวน 1 เครื่อง
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Multifunction
แบบฉีดหมึก(Inkjet)
จานวน 1 เครื่อง
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Multifunction
แบบฉีดหมึก (Inkjet)
จานวน 1 เครื่อง
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด
LED ขาวดา (30หน้า/นาที)
จานวน 1 เครื่อง
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสารองไฟฟ้า
ขนาด 1 KVA
จานวน 2 เครื่อง
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด
1 KVA จานวน 1 เครื่อง
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด
800 VA จานวน 1 เครื่อง
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด
800 VA จานวน 2 เครื่อง
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เลเซอร์พอยเตอร์
จานวน 1 เครื่อง
รวม

2561
(บาท)
7,900

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

7,900

-

-

-

-

งานสวัสดิการสังคม
แขวงกาวิละ

-

7,900

-

-

-

งานสวัสดิการสังคม
แขวงศรีวิชัย

-

8,000

-

-

-

งานสวัสดิการสังคม
แขวงนครพิงค์

7,900

-

-

-

-

งานสวัสดิการสังคม
แขวงเม็งราย

11,600

-

-

-

-

9,800

-

-

-

-

3,200

-

-

-

-

-

6,400

-

-

-

3,500

-

-

-

-

117,800

1,651,100

227,500

94,500

-

งานพัฒนาเมือง
ฝ่ายพัฒนาชุมชน
กองสวัสดิการสังคม
งานสวัสดิการสังคม
แขวงเม็งราย
งานสวัสดิการสังคม
แขวงกาวิละ
งานสวัสดิการสังคม
แขวงศรีวิชัย
งานพัฒนาเมือง
ฝ่ายพัฒนาชุมชน
กองสวัสดิการสังคม
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานพัฒนาเมือง
ฝ่ายพัฒนาชุมชน
กองสวัสดิการสังคม

-3/862-

แบบ ผ.03

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลนครเชียงใหม่
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ
ที่

แผนงาน

1

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

2
3
4
5
6
7
8

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เก้าอี้บุนวม จานวน 100 ตัว

2561
(บาท)
-

2564
(บาท)
40,000
(50 ตัว)

2565
(บาท)
40,000
(50 ตัว)

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เก้าอี้ไฟเบอร์กลาส จานวน
6,141 ตัว

4,700,000
(2,000 ตัว)

4,700,000
(2,000 ตัว)

-

5,031,350
(2,141 ตัว)

-

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

46,000

-

-

-

-

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

ปั๊มน้าอัติโนมัติ ขนาด
มอเตอร์ 150 วัตต์
จานวน 2 ชุด
ถังเก็บน้าขนาด 1,000 ลิตร
จานวน 2 ชุด

90,000

-

-

-

-

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

โต๊ะวางคอมพิวเตอร์
จานวน 1 ตัว

2,200

-

-

-

-

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

โต๊ะวางคอมพิวเตอร์
จานวน 2 ตัว

-

-

-

5,000

-

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน
กระจก 4 ฟุต จานวน 1 ตู้

4,600

-

-

-

-

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ
4 ฟุต จานวน 1 ตู้

4,400

-

-

-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
ฝ่ายกิจกรรมเด็กและ
เยาวชน
สานักการศึกษา
ฝ่ายกิจกรรมเด็กและ
เยาวชน
สานักการศึกษา
ฝ่ายกิจกรรมเด็กและ
เยาวชน
สานักการศึกษา
ฝ่ายกิจกรรมเด็กและ
เยาวชน
สานักการศึกษา
ฝ่ายการศึกษานอก
ระบบฯ
สานักการศึกษา
ฝ่ายการศึกษานอก
ระบบฯ
สานักการศึกษา
ฝ่ายการศึกษานอก
ระบบฯ
สานักการศึกษา
ฝ่ายการศึกษานอก
ระบบฯ
สานักการศึกษา

แบบ ผ.03

-3/863ประเภท

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

ชั้นวางแฟ้มตั้ง 20 ช่อง
จานวน 1 ตัว

4,500

-

-

-

-

เครื่องปรับอากาศแบบแยก
ส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิด
แขวน ขนาด 30,000 บีทียู
จานวน 2 เครื่อง
เครื่องปรับอากาศแบบแยก
ส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบ
แขวน ขนาด 18,000 บีที
จานวน 2 เครื่อง
เครื่องปรับอากาศแบบแยก
ส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบ
แขวน ขนาด 13,000 บีทียู
จานวน 2 เครื่อง
เครื่องปรับอากาศแบบแยก
ส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบ
แขวน ขนาด 24,000 บีทียู
จานวน 2 เครื่อง
เครื่องปรับอากาศ ชนิดติด
ผนัง (มีระบบฟอกอากาศ)
ขนาด 24,000 บีทียู
จานวน 1 เครื่อง

80,400

-

-

-

-

-

-

57,200

-

-

ฝ่ายกิจกรรมเด็กและ
เยาวชน
สานักการศึกษา

-

-

46,000

-

-

ฝ่ายกิจกรรมเด็กและ
เยาวชน
สานักการศึกษา

-

-

64,800

-

-

ฝ่ายกิจกรรมเด็กและ
เยาวชน
สานักการศึกษา

-

28,000

-

-

-

ฝ่ายการศึกษานอก
ระบบและตาม
อัธยาศัย
สานักการศึกษา

ที่

แผนงาน

9

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

ตู้เหล็กเอนกประสงค์
จานวน 2 ตู้

10

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

12

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

13

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

14

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

15

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

11

หมวด

งบประมาณ
2563
(บาท)
13,000

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
ฝ่ายการศึกษานอก
ระบบและตาม
อัธยาศัย
สานักการศึกษา
ฝ่ายการศึกษานอก
ระบบฯ
สานักการศึกษา
ฝ่ายกิจกรรมเด็กและ
เยาวชน
สานักการศึกษา

แบบ ผ.03

-3/8642561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

-

-

14,000

-

-

10,400

-

-

-

-

เก้าอี้สานักงานหุ้มด้วยหนัง
มีล้อเลื่อน มีที่พักแขนและ
พนักพิง จานวน 7 ตัว

-

17,500

-

-

-

ครุภัณฑ์สานักงาน

ชั้นเก็บเอกสาร
จานวน 1 ตัว

-

8,000

-

-

-

ครุภัณฑ์สานักงาน

ผนังกั้นห้องสาเร็จรูป ดังนี้
- ขนาด 80x180 ซม.
จานวน 2 แผ่น
- ขนาด 90x180 ซม.
จานวน 2 แผ่น
- ขนาด 120x180 ซม.
จานวน 1 แผ่น

20,000

-

-

-

-

ที่

แผนงาน

16

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร
จานวน 1 เครื่อง

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร
จานวน 1 เครื่อง

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

โต๊ะทางานเหล็กพร้อม
กระจก จานวน 2 ตัว

19

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

20

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

ค่าครุภัณฑ์

21

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

ค่าครุภัณฑ์

17
18

หมวด

งบประมาณ
2563
(บาท)
13,000

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
ฝ่ายกิจกรรมเด็กและ
เยาวชน
สานักการศึกษา
ฝ่ายกิจกรรมเด็กและ
เยาวชน
สานักการศึกษา
งานพัฒนาและ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว
ฝ่ายอานวยการ
สานักปลัดเทศบาล
งานพัฒนาและ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว
ฝ่ายอานวยการ
สานักปลัดเทศบาล
งานพัฒนาและ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว
ฝ่ายอานวยการ
สานักปลัดเทศบาล
งานพัฒนาและ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว
ฝ่ายอานวยการ
สานักปลัด
เทศบาล

แบบ ผ.03

-3/865หมวด

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
56,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1
ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่
ต่ากว่า 2,400 ซีซี
ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบ
ดับเบิ้ลแคบ จานวน 1 คัน
รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด
4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ากว่า
4,000 ซีซี หรือกาลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ากว่า
105 กิโลวัตต์ จานวน 1 คัน
รถจักรยานยนต์ ขนาด 110
ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา
จานวน 1 คัน

-

-

-

896,000

-

-

-

1,375,000

-

-

ฝ่ายกิจกรรมเด็กและ
เยาวชน
สานักการศึกษา

-

-

40,800

-

-

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

รถจักรยานยนต์ขนาด101 ซีซี
แบบเกียร์ธรรมดา
จานวน 1 คัน

-

-

40,800

-

-

ครุภัณฑ์การเกษตร

รถตัดหญ้าแบบนั่งขับ
จานวน 1 คัน

-

-

-

4,000,000

-

ฝ่ายการศึกษานอก
ระบบและตาม
อัธยาศัย
สานักการศึกษา
งานพัฒนาและ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว
ฝ่ายอานวยการ
สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายกิจกรรมเด็กและ
เยาวชน
สานักการศึกษา

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

ที่

แผนงาน

22

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เครื่องปรับอากาศติดผนัง
ขนาด 24,000 บีทียู
จานวน 2 เครื่อง

23

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

24

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

25

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

26

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

ค่าครุภัณฑ์

27

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

ค่าครุภัณฑ์

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานพัฒนาและ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว
ฝ่ายอานวยการ
สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายกิจกรรมเด็กและ
เยาวชน
สานักการศึกษา

แบบ ผ.03

-3/8662561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

-

-

500,000

-

-

ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์
500,000
วงจรปิด (CCTV) เพิ่มเติม
(16 จุด)
บริเวณสนามกีฬาเทศบาล
นครเชียงใหม่ จานวน 16 จุด/ปี
กล้อง CCTV จานวน 2 จุด
พร้อมอุปกรณ์ทั้งระบบ

-

-

500,000
(16 จุด)

-

-

-

50,000

-

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ

ติดตั้งระบบเครื่องเสียงห้อง
ประชุมอาคารสานักงานการ
ท่องเที่ยวเทศบาลนคร
เชียงใหม่ จานวน 1 ชุด

-

-

-

100,000

-

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ

ลาโพงเสียงตามสาย จานวน
30 ตัว

-

-

60,000

-

-

ที่

แผนงาน

28

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ

29

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ

31

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ

32

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

ค่าครุภัณฑ์

33

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

ค่าครุภัณฑ์

30

หมวด

งบประมาณ
2563
(บาท)
10,000

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
ชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่ แบบ
ลากจูง 15" 2 ทาง แบบ
เคลื่อนที่ พร้อมไมค์ลอย
450 วัตต์ PA Speaker
System 450W จานวน 1 ชุด
เครื่องเสียงพร้อมติดตั้ง
จานวน 1 ชุด

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
ฝ่ายการศึกษานอก
ระบบและตาม
อัธยาศัย
สานักการศึกษา
ฝ่ายกิจกรรมเด็กและ
เยาวชน
สานักการศึกษา
ฝ่ายกิจกรรมเด็กและ
เยาวชน
สานักการศึกษา
ฝ่ายการศึกษานอก
ระบบและตาม
อัธยาศัย
สานักการศึกษา
งานพัฒนาและ
ส่งเสริม
การท่องเที่ยว
ฝ่ายอานวยการ
สานักปลัดเทศบาล
งานพัฒนาและ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว
ฝ่ายอานวยการ
สานักปลัดเทศบาล

แบบ ผ.03

-3/867ที่

แผนงาน

34

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

ค่าครุภัณฑ์

35

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

ค่าครุภัณฑ์

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

36
37
38
39

40

หมวด

ค่าครุภัณฑ์
ค่าครุภัณฑ์

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

โทรทัศน์ LED แบบ Smart
TV ระดับความละเอียด
จอภาพ 1920x1080 พิก
เซล ขนาดไม่ต่ากว่า 40 นิ้ว
จานวน 4 เครื่อง
ครุภัณฑ์โฆษณาและ โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED)
เผยแพร่
แบบ smart TV ขนาด 48
นิ้ว จานวน 1 เครื่อง
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิด
หรือการแพทย์
อัตโนมัติ (AED) จานวน 5
เครื่อง
ครุภัณฑ์งานบ้าน
เตียงเหล็ก 2 ชั้น ขนาด 3.5
งานครัว
ฟุต จานวน 40 หลัง

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์กีฬา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์กีฬา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์กีฬา

เสาประตูฟุตซอล
5 คน เหล็กเหลี่ยม 3 นิ้ว
ขนาด 3x2 ม. จานวน 1 ชุด
เสาวอลเล่ย์บอลเหล็กกลม3
นิ้ว หนา 3 ม.ม. ปรับระดับความ
สูงได้ 4 ระดับ พร้อเส้มนสนาม
วอลเล่ย์บอลชายหาดไนล่อน
ความกว้าง 5-8 ซม.
จานวน 1 ชุด
เสาประตูโกว์ฟุตบอล
จูเนียร์ (7) จานวน 2 ประตู

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

2561
(บาท)
35,400
(2 เครื่อง)

2562
(บาท)
35,400
(2 เครื่อง)

-

-

-

18,700

-

-

650,000

-

-

-

-

-

150,000
(20 หลัง)

150,000
(20 หลัง)

-

-

28,000

-

-

-

-

45,000

-

-

-

-

90,000

-

-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
ฝ่ายกิจกรรมเด็กและ
เยาวชน
สานักการศึกษา
ฝ่ายการศึกษานอก
ระบบฯ
สานักการศึกษา
ฝ่ายกิจกรรมเด็กและ
เยาวชน
สานักการศึกษา
ฝ่ายกิจกรรมเด็กและ
เยาวชน
สานักการศึกษา
ฝ่ายกิจกรรมเด็กและ
เยาวชนสานัก
การศึกษา
ฝ่ายกิจกรรมเด็กและ
เยาวชน
สานักการศึกษา

ฝ่ายกิจกรรมเด็กและ
เยาวชน
สานักการศึกษา

แบบ ผ.03

-3/868ที่

แผนงาน

41

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์กีฬา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์กีฬา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์กีฬา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์กีฬา

46

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

ค่าครุภัณฑ์

47

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

ค่าครุภัณฑ์

42
43
44
45

หมวด

ค่าครุภัณฑ์

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

2561
(บาท)
120,000
(1 ชุด)

2562
(บาท)
120,000
(1 ชุด)

-

-

1,500,000

-

-

-

60,000

-

-

-

-

500,000

-

-

-

58,000

-

-

-

-

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Multifunction
ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี
จานวน 2 เครื่อง

34,000

-

-

-

-

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด
800 VA จานวน 2 เครื่อง

6,400

-

-

-

-

เบาะรองรับกระโดดสูง
(เบาะฟองน้าหุ้มผ้าใบ)
จานวน 2 ชุด
เครื่องออกกาลังกายในร่ม
จานวน 13 รายการ
โต๊ะปิงปองพร้อมเน็ต
จานวน 2 ชุด

กล่องอลูมิเนียมขอบลู่วิ่ง
กรีฑา ความยาวประมาณ
400 ม. จานวน 1 ชุด
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับ
งานประมวลผลแบบที่ 2
จานวน 2 เครื่อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
ฝ่ายกิจกรรมเด็กและ
เยาวชน
สานักการศึกษา
ฝ่ายกิจกรรมเด็กและ
เยาวชน
สานักการศึกษา
ฝ่ายกิจกรรมเด็กและ
เยาวชน
สานักการศึกษา
ฝ่ายกิจกรรมเด็กและ
เยาวชน
สานักการศึกษา
งานพัฒนาและ
ส่งเสริม
การท่องเที่ยว
ฝ่ายอานวยการ
สานักปลัดเทศบาล
งานพัฒนาและ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว
ฝ่ายอานวยการ
สานักปลัดเทศบาล
งานพัฒนาและ
ส่งเสริม
การท่องเที่ยว
ฝ่ายอานวยการ
สานักปลัด
เทศบาล

แบบ ผ.03

-3/8692561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

คอมพิวเตอร์สาหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1
จานวน 4 เครื่อง

-

44,000
(2 เครื่อง)

เครื่องพิมพ์ Multifunction
ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี
จานวน 1 เครื่อง
เครื่องพิมพ์ Multifunction
ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED
ขาวดา จานวน 1เครื่อง
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
(Inkjet Printer) สาหรับ
กระดาษขนาด A3 จานวน
3 เครื่อง
เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด
800 VA จานวน 2 เครื่อง

-

ครุภัณฑ์อื่น

โต๊ะม้านั่งหินอ่อน
จานวน 4 ชุด

ครุภัณฑ์อื่น

อัฒจันทร์พับเก็บได้
ขนาด 6 ม. ความสูง 4 ชั้น
จานวน 8 ชุด
รวม

ที่

แผนงาน

48

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับ
งานประมวลผลแบบที่ 1
จานวน 2 เครื่อง

49

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

50

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

ค่าครุภัณฑ์

ค่าครุภัณฑ์

51
52

53
54

55

หมวด

งบประมาณ
2563
(บาท)
44,000

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

44,000
(2 เครื่อง)

-

-

17,000

-

-

-

-

9,000

-

-

-

-

23,700

-

-

-

-

-

5,000

-

-

-

-

10,000

-

-

2,000,000

-

-

-

-

7,716,300

6,431,600

3987,600

10,791,050

40,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
ฝ่ายกิจกรรมเด็กและ
เยาวชน
สานักการศึกษา
ฝ่ายการศึกษานอก
ระบบและตาม
อัธยาศัย
สานักการศึกษา
ฝ่ายกิจกรรมเด็กและ
เยาวชน
สานักการศึกษา
ฝ่ายกิจกรรมเด็กและ
เยาวชน
สานักการศึกษา
ฝ่ายการศึกษานอก
ระบบ
สานักการศึกษา
ฝ่ายกิจกรรมเด็กและ
เยาวชน
สานักการศึกษา
ฝ่ายการศึกษานอก
ระบบและตามอัธยาศัย
สานักการศึกษา
ฝ่ายกิจกรรมเด็กและ
เยาวชน
สานักการศึกษา
-

-3/870-

แบบ ผ.03

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลนครเชียงใหม่
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

2561
(บาท)
36,000

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-

-

40,620

-

-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

1

แผนงานอุตสาหกรรม ค่าครุภัณฑ์
และการโยธา

ครุภัณฑ์สานักงาน

2

แผนงานอุตสาหกรรม ค่าที่ดินและ
และการโยธา
สิ่งก่อสร้าง

ครุภัณฑ์สานักงาน

เก้าอี้ขาเหล็กสาหรับใช้ใน
ห้องประชุมสานักการช่าง
จานวน 20 ตัว
โต๊ะประชุม จานวน 1 ชุด

3

แผนงานอุตสาหกรรม ค่าที่ดินและ
และการโยธา
สิ่งก่อสร้าง

ครุภัณฑ์สานักงาน

โต๊ะสนาม จานวน 2 ชุด

-

-

4,960

-

-

4

แผนงานอุตสาหกรรม ค่าที่ดินและ
และการโยธา
สิ่งก่อสร้าง

ครุภัณฑ์สานักงาน

โต๊ะเสวนา จานวน 4ชุ ด

-

-

25,360

-

-

5

แผนงานอุตสาหกรรม ค่าที่ดินและ
และการโยธา
สิ่งก่อสร้าง

ครุภัณฑ์สานักงาน

โซฟา จานวน 2 ชุด

-

-

73,480

-

-

6

แผนงานอุตสาหกรรม ค่าครุภัณฑ์
และการโยธา

ครุภัณฑ์สานักงาน

-

-

9,000

-

-

7

แผนงานอุตสาหกรรม ค่าครุภัณฑ์
และการโยธา

ครุภัณฑ์สานักงาน

-

17,500

-

-

-

8

แผนงานอุตสาหกรรม ค่าครุภัณฑ์
และการโยธา

ครุภัณฑ์สานักงาน

เก้าอี้สานักงานแบบมี
พนักพิง ที่พักแขน และ
ล้อเลื่อน ปรับสูง-ต่าได้
จานวน 3 ตัว
เก้าอี้แบบหุ้มด้วยหนังมี
ล้อเลื่อน และที่พักแขน
จานวน 5 ตัว
ชั้นเหล็กวางเอกสาร 5 ชั้น
ขนาดกว้าง0.60 ม. ยาว
2.40 ม. สูง 2.00 ม.
จานวน 33 ชั้น

429,000

-

-

-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานธุรการ
สานักการช่าง
ส่วนออกแบบ
และก่อสร้าง
สานักการช่าง
ส่วนออกแบบ
และก่อสร้าง
สานักการช่าง
ส่วนออกแบบ
และก่อสร้าง
สานักการช่าง
ส่วนออกแบบ
และก่อสร้าง
สานักการช่าง
ส่วนออกแบบ
และก่อสร้าง
สานักการช่าง
ส่วนควบคุมอาคาร
และผังเมือง
สานักการช่าง
ส่วนควบคุมอาคาร
และผังเมือง
สานักการช่าง

แบบ ผ.03

-3/871ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

2561
(บาท)
11,000

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

9

แผนงานอุตสาหกรรม ค่าครุภัณฑ์
และการโยธา

ครุภัณฑ์สานักงาน

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2
บาน จานวน 2 ตู้

10

แผนงานอุตสาหกรรม ค่าครุภัณฑ์
และการโยธา

ครุภัณฑ์สานักงาน

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2
บาน จานวน 4 ตู้

-

-

11,000
(2 ตู)้

-

11,000
(2 ตู)้

11

แผนงานอุตสาหกรรม ค่าที่ดินและ
และการโยธา
สิ่งก่อสร้าง

ครุภัณฑ์สานักงาน

-

-

94,000

-

-

12

แผนงานอุตสาหกรรม ค่าครุภัณฑ์
และการโยธา

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

-

6,450,000
(3 คัน)

6,450,000
(3 คัน)

6,450,000
(3 คัน)

6,450,000
(3 คัน)

13

แผนงานอุตสาหกรรม ค่าครุภัณฑ์
และการโยธา

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

เครื่องปรับอากาศ แบบแยก
ส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบ
แขวน ขนาด 36,000 บีทียู
จานวน 2 เครื่อง
รถโดยสารประจาทางระบบ
เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่
น้อยกว่า 20 ที่นั่ง จานวน
12 คัน
รถเทรลเลอร์ ขนาดไม่น้อย
กว่า 380 แรงม้า 2 เพลา
จานวน 2 คัน

3,960,000
(1 คัน)

3,960,000
(1 คัน)

-

-

-

14

แผนงานอุตสาหกรรม ค่าครุภัณฑ์
และการโยธา

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

-

3,500,000

-

-

-

เรือพอนทูนเหล็กบรรทุกรถ
ขุดไฮดรอลิค แขนยาวพิเศษ
จานวน 1 ลา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
ส่วนออกแบบ
และก่อสร้าง
สานักการช่าง
งานบารุงรักษา
และซ่อมแซม
ระบบระบายน้า
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง
ส่วนออกแบบ
และก่อสร้าง
สานักการช่าง
สานักการช่าง

งานบารุงรักษา
และซ่อมแซม
ระบบระบายน้า
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง
งานบารุงรักษา
และซ่อมแซม
ระบบระบายน้า
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง

แบบ ผ.03

-3/872ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
2,000,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

15

แผนงานอุตสาหกรรม ค่าครุภัณฑ์
และการโยธา

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

เรือพอนทูนขนาดเล็ก
สาหรับบรรทุกรถขุดขนาด
เล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 5 ตัน
จานวน 1 ลา

16

แผนงานอุตสาหกรรม ค่าครุภัณฑ์
และการโยธา

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

เรือพอนทูนขนาดกลาง
สาหรับบรรทุกรถขุดขนาด
กลาง ขนาดไม่น้อยกว่า 7
ตัน จานวน 1 ลา

-

2,500,000

-

-

-

17

แผนงานอุตสาหกรรม ค่าครุภัณฑ์
และการโยธา

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

รถบรรทุกแบบหัวลากพร้อม
หางเทรลเลอร์ลากจูงแบบ
ท้ายลาดชันต่า
จานวน 1 คัน

-

6,750,000

-

-

-

18

แผนงานอุตสาหกรรม ค่าครุภัณฑ์
และการโยธา

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

เรือคว้านพร้อมอุปกรณ์คว้าน
คู คลอง และลาเหมือง
สาธารณะ จานวน 1 ลา

-

3,000,000

-

-

-

19

แผนงานอุตสาหกรรม ค่าครุภัณฑ์
และการโยธา

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

มีเรือท้องแบนท้องแบน
อลูมิเนียม ขนาด 14 ฟุต
จานวน 1 ลา

-

55,000

-

-

-

20

แผนงานอุตสาหกรรม ค่าครุภัณฑ์
และการโยธา

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

มีเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส์
ขนาด 5-7 ที่นั่ง พร้อม
เครื่องยนต์และอุปกรณ์
ประกอบลาเรือ จานวน 2 ลา

-

200,000

-

-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานบารุงรักษา
และซ่อมแซม
ระบบระบายน้า
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง
งานบารุงรักษา
และซ่อมแซม
ระบบระบายน้า
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง
งานบารุงรักษา
และซ่อมแซม
ระบบระบายน้า
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง
งานบารุงรักษา
และซ่อมแซม
ระบบระบายน้า
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง
งานบารุงรักษา
และซ่อมแซม
ระบบระบายน้า
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง
งานบารุงรักษา
และซ่อมแซม
ระบบระบายน้า
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง

แบบ ผ.03

-3/873ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
มีรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1
ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่
ต่ากว่า 2,400 ซีซี
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบ
ธรรมดา จานวน 2 คัน
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด
1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบ
ดับเบิ้ลแค็บ จานวน 1 คัน
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด
1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบ
ดับเบิ้ลแค็บ จานวน 1 คัน
หลังคารถบรรทุกอลูมิเนียม
ขนาด 1 ตัน จานวน 1 หลัง

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
575,000
(1 คัน)

-

814,000

-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

2564
(บาท)
575,000
(1 คัน)

2565
(บาท)
-

-

-

-

-

868,000

-

-

ส่วนออกแบบ
และก่อสร้าง
สานักการช่าง

-

-

16,000

-

-

ส่วนออกแบบ
และก่อสร้าง
สานักการช่าง
งานบารุงรักษา
และซ่อมแซม
ระบบระบายน้า
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง
งานบารุงรักษา
และซ่อมแซม
ระบบระบายน้า
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง

21

แผนงานอุตสาหกรรม ค่าครุภัณฑ์
และการโยธา

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

22

แผนงานอุตสาหกรรม ค่าครุภัณฑ์
และการโยธา

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

23

แผนงานอุตสาหกรรม ค่าครุภัณฑ์
และการโยธา

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

24

แผนงานอุตสาหกรรม ค่าครุภัณฑ์
และการโยธา

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

25

แผนงานอุตสาหกรรม ค่าครุภัณฑ์
และการโยธา

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องสูบน้าหอยโข่งเคลื่อนที่
ขนาดท่อ 8 นิ้ว พร้อม
อุปกรณ์ จานวน 4 เครื่อง

1,500,000
(1 เครื่อง)

1,500,000
(1 เครื่อง)

1,500,000
(1 เครื่อง)

1,500,000
(1 เครื่อง)

-

26

แผนงานอุตสาหกรรม ค่าครุภัณฑ์
และการโยธา

ครุภัณฑ์การเกษตร

ปั๊มดูดตะกอนโคลน ขนาด 3
นิ้ว เครื่องยนต์เบนซิน 4
จังหวะ 6.5 แรงม้า
จานวน 2 เครื่อง

-

64,000

-

-

-

งานบารุงรักษา
และซ่อมแซม
ระบบระบายน้า
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง
ส่วนควบคุมอาคาร
และผังเมือง
สานักการช่าง

แบบ ผ.03

-3/874ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
10,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

27

แผนงานอุตสาหกรรม ค่าครุภัณฑ์
และการโยธา

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

เลื่อยยนต์ จานวน 1 เครื่อง

28

แผนงานอุตสาหกรรม ค่าครุภัณฑ์
และการโยธา

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

รถขุดตีนตะขาบ ขนาดไม่
น้อยกว่า 70 แรงม้า จานวน
2 คัน

-

3,900,000
(1 คัน)

3,900,000
(1 คัน)

-

-

29

แผนงานอุตสาหกรรม ค่าครุภัณฑ์
และการโยธา

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

รถขุดตีนตะขาบ ขนาด150
แรงม้า จานวน 1 คัน

-

-

-

4,500,000

-

30

แผนงานอุตสาหกรรม ค่าครุภัณฑ์
และการโยธา

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

-

4,000,000

-

-

31

แผนงานอุตสาหกรรม ค่าครุภัณฑ์
และการโยธา

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

รถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ
ขนาด 40 แรงม้า จานวน 1
คัน สาหรับใช้ขุดลอก
ลาเหมืองสาธารณะใน
เขตเทศบาลฯ
เครื่องตัดคอนกรีตขนาดใบ
ตัด 14 นิ้ว พร้อมใบตัด
จานวน 1 เครื่อง

-

31,500

-

-

-

32

แผนงานอุตสาหกรรม ค่าครุภัณฑ์
และการโยธา

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

เครื่องตบดิน
จานวน 1 เครื่อง

-

21,000

-

-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานบารุงรักษา
และซ่อมแซม
ระบบระบายน้า
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง
งานบารุงรักษา
และซ่อมแซม
ระบบระบายน้า
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง
งานบารุงรักษา
และซ่อมแซม
ระบบระบายน้า
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง
งานบารุงรักษา
และซ่อมแซม
ระบบระบายน้า
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง
งานบารุงรักษา
และซ่อมแซม
ระบบระบายน้า
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง
งานบารุงรักษา
และซ่อมแซม
ระบบระบายน้า
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง

แบบ ผ.03

-3/875ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
52,000

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

33

แผนงานอุตสาหกรรม ค่าครุภัณฑ์
และการโยธา

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

เครื่องผสมคอนกรีตชนิด
เหล็กเหนียวระบบไฟฟ้า
จานวน 1 เครื่อง

34

แผนงานอุตสาหกรรม ค่าครุภัณฑ์
และการโยธา

ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว

เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง
จานวน 3 เครื่อง

-

28,500

-

-

-

35

แผนงานอุตสาหกรรม ค่าครุภัณฑ์
และการโยธา

ครุภัณฑ์สารวจ

กล้องสารวจประมวลผล
จานวน 1 ตั

-

-

249,000

-

-

36

แผนงานอุตสาหกรรม ค่าครุภัณฑ์
และการโยธา

ครุภัณฑ์สารวจ

เครื่องวัดระยะทางเลเซอร์
จานวน 3 เครื่อง

-

-

23,400

-

-

37

แผนงานอุตสาหกรรม ค่าครุภัณฑ์
และการโยธา

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
แบบที่ 1 จานวน 1 ชุด

-

130,000

-

-

-

38

แผนงานอุตสาหกรรม ค่าครุภัณฑ์
และการโยธา

-

44,000

-

-

-

39

แผนงานอุตสาหกรรม ค่าครุภัณฑ์
และการโยธา

58,000
(2 ชุด)

120,000
(4 ชุด)

120,000
(4 ชุด)

-

-

40

แผนงานอุตสาหกรรม ค่าครุภัณฑ์
และการโยธา

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ มีเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 1
จานวน 2 ชุด
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 2
จานวน 10 ชุด
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ชุดโปรแกรมจัดการ
สานักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
ตามกฎหมาย จานวน 8 ชุด

-

48,000
(4 ชุด)

48,000
(4 ชุด)

-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานบารุงรักษา
และซ่อมแซม
ระบบระบายน้า
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง
งานบารุงรักษา
และซ่อมแซม
ระบบระบายน้า
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง
ส่วนออกแบบ
และก่อสร้าง
สานักการช่าง
ส่วนควบคุมอาคาร
และผังเมือง
สานักการช่าง
งานขออนุญาต
ฝ่ายควบคุมอาคาร
ส่วนควบคุมอาคาร
และผังเมือง
สานักการช่าง
ส่วนควบคุมอาคาร
และผังเมือง
สานักการช่าง
ส่วนออกแบบ
และก่อสร้าง
สานักการช่าง
ส่วนออกแบบ
และก่อสร้าง
สานักการช่าง

แบบ ผ.03

-3/876ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

41

แผนงานอุตสาหกรรม ค่าครุภัณฑ์
และการโยธา

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ชุดโปรแกรมจัดการ
สานักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
ตามกฎหมาย จานวน 2 ชุด

42

แผนงานอุตสาหกรรม ค่าครุภัณฑ์
และการโยธา

43

แผนงานอุตสาหกรรม ค่าครุภัณฑ์
และการโยธา

44

แผนงานอุตสาหกรรม ค่าครุภัณฑ์
และการโยธา

45

แผนงานอุตสาหกรรม ค่าครุภัณฑ์
และการโยธา

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ชุดโปรแกรมระบบ
ปฏิบัติการสาหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ แบบสิทธิการ
ใช้งานประเภทติดตั้งมาจาก
โรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์
ถูกต้องตามกฎหมาย
จานวน 8 ชุด
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ชุดโปรแกรมระบบ
ปฏิบัติการสาหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบ
สิทธิการใช้งานประเภทติดตั้ง
มาจากโรงงาน (OEM) ที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
จานวน 2 ชุด
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
(Inkjet Printer) สาหรับ
กระดาษA3 จานวน 1 เครื่อง
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer)
จานวน 2 เครื่อง

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
24,000
(2 ชุด)

-

15,200
(4 ชุด)

-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

15,200
(4 ชุด)

-

-

7,600

-

-

-

งานบารุงรักษา
และซ่อมแซม
ระบบระบายน้า
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง

-

-

6,300

-

-

-

-

8,600

-

-

ส่วนควบคุมอาคาร
และผังเมือง
สานักการช่าง
ส่วนควบคุมอาคาร
และผังเมือง
สานักการช่าง

งานบารุงรักษา
และซ่อมแซม
ระบบระบายน้า
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง
ส่วนออกแบบ
และก่อสร้าง
สานักการช่าง

แบบ ผ.03

-3/877ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

46

แผนงานอุตสาหกรรม ค่าครุภัณฑ์
และการโยธา

ครุภัณฑ์อื่น

47

แผนงานอุตสาหกรรม ค่าครุภัณฑ์
และการโยธา

ครุภัณฑ์อื่น

48

แผนงานอุตสาหกรรม ค่าครุภัณฑ์
และการโยธา

ค่าบารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
มีเครื่องดูดสิ่งโสโครก ขนาด
ไม่น้อยกว่า 30 แรงม้า มี
อัตราการสูบได้สูงสุดไม่น้อย
กว่า 20,000 ลิตรต่อชั่วโมง
จานวน 2 เครื่อง
มีโป๊ะสเตนเลส ขนาด 3.50
ม.สาหรับบรรทุกเรือคว้าน
จานวน 2 ลา ๆ ละ
2,000,000 บาท
ซ่อมแซมรถขุดตีนตะขาบ
แขนยาว ยี่ห้อ HITACHI EX
220

2561
(บาท)
10,000,000
(1 เครื่อง)

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
10,000,000
(1 เครื่อง)

2564
(บาท)
-

-

4,000,000

-

-

3,000,000

-

-

-

2565
(บาท)
-

-

รวม 18,994,000 43,765,300 23,514,920 13,025,000 6,461,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานบารุงรักษา
และซ่อมแซม
ระบบระบายน้า
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง
งานบารุงรักษา
และซ่อมแซม
ระบบระบายน้า
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง
งานบารุงรักษา
และซ่อมแซม
ระบบระบายน้า
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง
-

-3/878-

แบบ ผ.03

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลนครเชียงใหม่
แผนงานงบกลาง
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

1

แผนงานงบกลาง

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

2

แผนงานงบกลาง

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

3

แผนงานงบกลาง

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

4

แผนงานงบกลาง

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

5

แผนงานงบกลาง

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
เครื่องต้มสีเทอร์โมพลาสติก
ชนิดถังแบบ HOT OIL
กวนสีด้วยระบบเฟือง
จานวน 1 เครื่อง
เครื่องขัดลบสีเทอร์โม
พลาสติกบนพื้นทางพร้อม
หัวขัด จานวน 2 เครื่อง
เครื่องขัดลงเครื่องหมาย
จราจรสีเทอร์โมพลาสติกบน
พื้นทางแบบเข็นทางานด้วย
เครื่องยนต์ จานวน 4 เครื่อง
เครื่องเจาะคอนกรีต
(Coring) ทางานด้วย
เครื่องยนต์ เบนซิน
จานวน 2 เครื่อง
โคมสัญญาณไฟกระพริบ
พลังงานแสงอาทิตย์ขนาด
300 มม. ชนิดกระพริบตลอด
24 ชม. จานวน 250 ชุด

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
500,000

-

-

200,000

-

-

-

-

240,000
(2 เครื่อง)

240,000
(2 เครื่อง)

-

-

-

90,000
(1 เครื่อง)

90,000
(1 เครื่อง)

-

ฝ่ายวิศวกรรมจราจร
ส่วนการโยธา
สานักการช่าง

1,650,000
(50 ชุด)

1,650,000
(50 ชุด)

1,650,000
(50 ชุด)

1,650,000
(50 ชุด)

1,650,000
(50 ชุด)

ฝ่ายวิศวกรรมจราจร
ส่วนการโยธา
สานักการช่าง

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
ฝ่ายวิศวกรรมจราจร
ส่วนการโยธา
สานักการช่าง
ฝ่ายวิศวกรรมจราจร
ส่วนการโยธา
สานักการช่าง
ฝ่ายวิศวกรรมจราจร
ส่วนการโยธา
สานักการช่าง

แบบ ผ.03

-3/879ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

6

แผนงานงบกลาง

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ

7

แผนงานงบกลาง

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ

8

แผนงานงบกลาง

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ

9

แผนงานงบกลาง

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์อื่น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
โคมสัญญาณไฟจราจร ชนิด
LED 300 มม. จานวน
400 ชุด
โคมสัญญาณไฟจราจร
ทางข้าม ชนิด LED 300 มม.
จานวน 250 ชุด
โคมตุ๊กตาคนข้ามสัญญาณไฟ
จราจรทางข้าม ชนิดหลอด
LED จานวน 96 ชุด
เปลี่ยนตู้ควบคุมระบบ
สัญญาณไฟจราจรบริเวณ
ทางแยก จานวน 20 ตู้
รวม

2561
(บาท)
3,400,000
(80 ชุด)

2562
(บาท)
3,400,000
(80 ชุด)

งบประมาณ
2563
(บาท)
3,400,000
(80 ชุด)

2,125,200
(50 ชุด)

2,125,200
(50 ชุด)

2,125,200
(50 ชุด)

2,125,200
(50 ชุด)

2,125,200
(50 ชุด)

-

2,000,000
(50 ชุด)

800,000
(20 ชุด)

800,000
(20 ชุด)

240,000
(6 ชุด)

1,679,000
(4 ตู)้

1,679,000
(4 ตู)้

1,679,000
(4 ตู)้

1,679,000
(4 ตู)้

1,679,000
(4 ตู)้

8,854,200 10,854,200 10,684,200

9,984,200

9,094,200

2564
(บาท)
3,400,000
(80 ชุด)

2565
(บาท)
3,400,000
(80 ชุด)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
ฝ่ายวิศวกรรมจราจร
ส่วนการโยธา
สานักการช่าง
ฝ่ายวิศวกรรมจราจร
ส่วนการโยธา
สานักการช่าง
ฝ่ายวิศวกรรมจราจร
ส่วนการโยธา
สานักการช่าง
ฝ่ายวิศวกรรมจราจร
ส่วนการโยธา
สานักการช่าง
-

-3/880บัญชีครุภัณฑ์

แบบ ผ.03

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลนครเชียงใหม่
แผนงานการพาณิชย์
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

1

แผนงานการพาณิชย์ ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ครุภัณฑ์สานักงาน

2

แผนงานการพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

3

แผนงานการพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

4

แผนงานการพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

5

แผนงานการพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
เครื่องปรับอากาศแบบแยก
ส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบ
ฟอกอากาศ) ขนาด
24,000 บีทียู
จานวน 4 เครื่อง
(ปรับปรุงอาคารสถานธนานุ
บาลเทศบาลนครเชียงใหม่2 )
เครื่องปรับอากาศติดผนัง
ขนาด 18,000 บีทียู
จานวน 2 เครื่อง
เครื่องปรับอากาศแบบแยก
ส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบ
ฟอกอากาศ) ขนาด
18,000 บีทียู. จานวน 1
เครื่อง
เครื่องปรับอากาศติดผนัง
ขนาด 12,000 บีทียู
จานวน 2 เครื่อง
เครื่องปรับอากาศแบบแยก
ส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบ
ฟอกอากาศ) ขนาด
12,000 บีทียู
จานวน 1 เครื่อง

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
112,000

26,000
(1 เครื่อง)

28,600
( 1 เครื่อง)

-

-

-

-

21,000

-

-

-

34,000

-

-

-

-

-

17,000

-

-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สถานธนานุบาล
เทศบาลนคร
เชียงใหม่ 2

งานสถานีขนส่ง
แห่งที่ 1
กลุ่มงานขนส่ง
สานักการช่าง
สถานธนานุบาล
เทศบาลนคร
เชียงใหม่ 5
งานสถานีขนส่ง
แห่งที่ 2
กลุ่มงานขนส่ง
สานักการช่าง
สถานธนานุบาล
เทศบาลนคร
เชียงใหม่ 5

แบบ ผ.03

-3/881ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

2561
(บาท)
16,000

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

6

แผนงานการพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

พัดลมอุตสาหกรรม 3 ขาตั้ง
พื้น จานวน 4 ตัว

7

แผนงานการพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เก้าอี้พลาสติก ชนิดขาคู่
(1 ชุดมี 4 ที่นั่ง) จานวน
55 ชุด

73,500
(15 ชุด)

49,000
(10 ชุด)

49,000
(10 ชุด)

49,000
(10 ชุด)

49,000
(10 ชุด)

8

แผนงานการพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

98,000
(20 ชุด)

49,000
(10 ชุด)

49,000
(10 ชุด)

49,000
(10 ชุด)

49,000
(10 ชุด)

9

แผนงานการพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เก้าอี้พลาสติก ชนิดขาคู่
(1 ชุดมี 4 ที่นั่ง)
จานวน
60 ชุด
เก้าอี้พลาสติก ชนิดขาคู่
(1 ชุดมี 4 ที่นั่ง) จานวน
120 ชุด

73,500
(40 ชุด)

98,000
(20 ชุด)

98,000
(20 ชุด)

98,000
(20 ชุด)

98,000
(20 ชุด)

10

แผนงานการพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เก้าอี้นั่งพักคอยแบบ 4 ที่นั่ง
มีพนักพิง จานวน 6 ชุด

-

-

-

15,000
(3 ชุด)

15,000
(3 ชุด)

11

แผนงานการพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เก้าอี้พลาสติกแบบไม่มี
พนักพิง จานวน 30 ตัว

3,750
(15 ตัว)

-

-

3,750
(15 ตัว)

-

12

แผนงานการพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

4,000

-

-

-

-

13

แผนงานการพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เก้าอี้ทางานแบบหุ้มด้วยหนัง
มีล้อเลื่อน พนักพิงทรงสูง
จานวน 2 ตัว
เก้าอี้ทางานแบบหุ้มด้วยหนัง
มีล้อเลื่อน พนักพิงทรงต่า
จานวน 10 ตัว

-

25,000

-

-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานสถานีขนส่ง
แห่งที่ 2
กลุ่มงานขนส่ง
สานักการช่าง
งานสถานีขนส่ง
แห่งที่ 1
กลุ่มงานขนส่ง
สานักการช่าง
งานสถานีขนส่ง
แห่งที่ 2
กลุ่มงานขนส่ง
สานักการช่าง
งานสถานีขนส่ง
แห่งที่ 3
กลุ่มงานขนส่ง
สานักการช่าง
สถานธนานุบาล
เทศบาลนคร
เชียงใหม่ 2
สถานธนานุบาล
เทศบาลนคร
เชียงใหม่ 1
สถานธนานุบาล
เทศบาลนคร
เชียงใหม่ 1
สถานธนานุบาล
เทศบาลนคร
เชียงใหม่ 1

แบบ ผ.03

-3/882ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

14

แผนงานการพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

ตู้เก็บเอกสารชนิด 2 บาน
เปิด จานวน 4 ตู้

2561
(บาท)
9,800
(2 ตู)้

15

แผนงานการพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

ตู้เก็บเอกสารชนิด 2 บาน
เปิด จานวน 4 ตู้

9,800
(2 ตู)้

-

9,800
(2 ตู)้

-

-

16

แผนงานการพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

ตู้เก็บเอกสารชนิด 2 บาน
เปิด จานวน 4 ตู้

9,800
(2 ตู)้

-

9,800
(2 ตู)้

-

-

17

แผนงานการพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว

-

-

-

26,000

-

18

แผนงานการพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

-

44,000

-

-

-

19

แผนงานการพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

44,000
(2 เครื่อง)

22,000
(1 เครื่อง)

-

-

-

20

แผนงานการพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

9,600

-

-

-

-

21

แผนงานการพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องทาน้าร้อน-น้าเย็น
แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก
จานวน 1 เครื่อง
เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับ
สานักงานประมวลผลแบบที่
1 จานวน 2 เครื่อง
เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับ
สานักงานประมวลผล
แบบที่ 1 จานวน 3 เครื่อง
เครื่องพิมพ์ Multifunction
ชนิดเลเซอร์/ชนิดLED ขาว
ดา จานวน 1 เครื่อง
เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix
Printer แบบแคร่สั้น จานวน
2 เครื่อง

44,000

-

-

-

-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
9,800
(2 ตู)้

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานสถานีขนส่ง
แห่งที่ 1
กลุ่มงานขนส่ง
สานักการช่าง
งานสถานีขนส่ง
แห่งที่ 2
กลุ่มงานขนส่ง
สานักการช่าง
งานสถานีขนส่ง
แห่งที่ 3
กลุ่มงานขนส่ง
สานักการช่าง
สถานธนานุบาล
เทศบาลนคร
เชียงใหม่ 2
สถานธนานุบาล
เทศบาลนคร
เชียงใหม่ 1
สถานธนานุบาล
เทศบาลนคร
เชียงใหม่ 2
สถานธนานุบาล
เทศบาลนคร
เชียงใหม่ 1
สถานธนานุบาล
เทศบาลนคร
เชียงใหม่ 2

แบบ ผ.03

-3/883ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด
LED ขาวดา (30หน้า/นาที)
จานวน 1 เครื่อง
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด
800 VA จานวน 2 เครื่อง

2561
(บาท)
7,900

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-

6,400

-

-

-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

22

แผนงานการพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์

23

แผนงานการพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์

24

แผนงานการพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด
800 VA จานวน 4 เครื่อง

-

12,800

-

-

-

25

แผนงานการพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 1
kVA จานวน 3 เครื่อง

11,600
(2 เครื่อง)

5,800
(1 เครื่อง)

-

-

-

26

แผนงานการพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 1
kVA จานวน 1 เครื่อง

5,800

-

-

-

-

437,050

534,600

225,400

240,750

211,000

รวม

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สถานธนานุบาล
เทศบาลนคร
เชียงใหม่ 3
สถานธนานุบาล
เทศบาลนคร
เชียงใหม่ 1
สถานธนานุบาล
เทศบาลนคร
เชียงใหม่ 4
สถานธนานุบาล
เทศบาลนคร
เชียงใหม่ 2
สถานธนานุบาล
เทศบาลนคร
เชียงใหม่ 4
-

ส่วนที่ ๔
การติดตามและประเมินผล
๔.๑ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอานาจและหน้าที่ในการจัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของตนเอง โดยในการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะต้องดาเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้งนี้ แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบล
แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกาหนดรายละเอียดแผนงาน ดังนั้น จึงต้องมีการ
กาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจาก
ประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ร่วมกันจัดทา
ทบทวน หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพื่อให้การ
จัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยนายุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้
ต่อไป และเพื่อให้สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด
แผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะนาไปสู้การจัดทางบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้อย่าง
แท้จริง เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น
ดังนั้น เทศบาลนครเชียงใหม่จึงต้องกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพื่อนาไปสู่การ
บูรณาการร่วมกันให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ไทยแลนด์
๔.๐ และในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) จะต้องมีการติดตามและติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดาเนินการให้
คะแนนตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดาเนินการให้
แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้
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แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วย
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคะแนน
๑๐
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๕ คะแนน
3. ยุทธศาสตร์ ๖๕ คะแนน ประกอบด้วย
(๑) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๐ คะแนน
(๒) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๑๐ คะแนน
(๓) ยุทธศาสตร์จังหวัด ๑๐ คะแนน
(๔) วิสัยทัศน์ ๕ คะแนน
(๕) กลยุทธ์ ๕ คะแนน
(๖) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ ๕ คะแนน
(๗) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ ๕ คะแนน
(๘) แผนงาน ๕ คะแนน
(๙) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ๕ คะแนน
(๑๐) ผลผลิต/โครงการ ๕ คะแนน
คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ
พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน)
ในส่วนของเทศบาลนครเชียงใหม่ พบว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้ทาการประเมิน ผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรียบร้อยแล้ว และ ได้คะแนนรวมทั้งสิ้น 90
คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยมีรายละเอียดตามตารางที่ 4.1

- 4/3 ตารางที่ 4.1 แสดงผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเด็นการพิจารณา
รายละเอียดหลักเกณฑ์
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้
1.ข้อมูลสภาพทั่วไป
ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
20
20
และข้อมูลพื้นฐานของ (1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของ
(3)
3
องค์กรปกครองส่วน
หมู่บ้าน/ชุมชน/ตาบล ลักษณะภูมิประเทศ
ท้องถิ่น
ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของ
แหล่งน้า ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/
การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง
ฯลฯ
(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น
(2)
2
เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น
ข้อมูลเกี่ยวกับจานวนประชากรและช่วงอายุและ
จานวนประชากร ฯลฯ
(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา
สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคม
สงเคราะห์ ฯลฯ
(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การ
คมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์
ฯลฯ
(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร
การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว
อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ
และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้า)
(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น
การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจาปี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่
ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ
(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้า ป่า
ไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ
(8) การสารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ.
(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ
และการดาเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้
กระบวนการ่วมคิด ร่วมทา ร่วมตัดสินใจ ร่วม
ตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา

(2)

2

(2)

2

(2)

2

(2)

2

(2)

2

(2)

2

(3)

3
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2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ

รายละเอียดหลักเกณฑ์
คะแนนเต็ม
ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหา
สาหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอานาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
15
(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความ
(2)
สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยง
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติและ Thailand 4.0
(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมือง
(1)
เฉพาะและการบังคับใช้ผลของการบังคับใช้
สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น
(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน
(2)
การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม
ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีตประเพณี
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น
(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้
(2)
ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทาง
สังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทาง
เศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น
(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว
(2)
ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือ
สิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและ
การพัฒนา
(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมิน
(2)
สถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการ
พัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT
Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดาเนินงานได้แก่ SStrength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) OOpportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค)
(7) สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของ
(2)
ประชาชนเชิงพื้นที่ มีการนาเสนอปัญหา ค้นหา
สาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐานของปัญหา แนว
ทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการแก้ไขปัญหา การ
กาหนดวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหา

คะแนนที่ได้

13
2

1
1

2

2

1

2
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3. ยุทธศาสตร์
3.1 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

3.2 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด
3.3 ยุทธศาสตร์
จังหวัด
3.4 วิสัยทัศน์

3.5 กลยุทธ์

รายละเอียดหลักเกณฑ์
คะแนนเต็ม
(8) สรุปผลการดาเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ
(1)
และการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.
2557-2560 เช่น สรุปสถานการณ์การพัฒนา
การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ การ
ประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติใน
เชิงปริมาณ และการประเมินประสิทธิผลของ
แผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ
(9) ผลที่ได้รับจากการดาเนินงานในปีงบประมาณ
(1)
พ.ศ.2557-2560 เช่น ผลที่ได้รับ/ผลที่สาคัญ
ผลกระทบ และสรุปปัญหาอุปสรรคการดาเนินงาน
ที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ.
2557-2560
ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้.
65
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
(10)
ท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติและThailand 4.0
สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ
(10)
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด
และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ
Thailand 4.0
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (10)
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช.
และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี และThailand 4.0
วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครอง (5)
ส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่าง
ชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็น
ลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสัมพันธ์
กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แสดงให้เป็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้อง
ทาตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่จะนาไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้

(5)

คะแนนที่ได้
1

1

53
9

9

9

4

4
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3.6 เป้าประสงค์ของ
แต่ละประเด็นกลยุทธ์
3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning)
3.8 แผนงาน

3.9 ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม

3.10 ผลผลิต/
โครงการ

รายละเอียดหลักเกณฑ์
คะแนนเต็ม
เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดาเนินการให้บรรลุ
วิสัยทัศน์นั้น
เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความ
(5)
สอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่ง
หมายสิ่งใดที่ชัดเจน
ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
(5)
เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะ
นาไปสู่ผลสาเร็จทางยุทธศาสตร์
แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต
(5)
กาหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงาน
ที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์
จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นาไปสู่การ
จัดทาโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น
โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว
ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นาไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่
(5)
เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20
ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่
12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็น
(5)
โครงการที่เป็นชุด กลุ่มหรือันหนึ่งอันเดียวกัน
ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพื่อนาไปสู่การจัดทา
โครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น
อย่างถูกต้องและครบถ้วน
รวมคะแนน
100

คะแนนที่ได้
4
4

4

4

4

90
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๔.๒ การติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จะต้องมีการติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
จะต้องดาเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
โดยดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย รายละเอียดแนวทาง
การพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม
๒๕๖๒ เรื่องซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ดังนี้
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา ๑๐ คะแนน
2. การประเมินผลการนแผนพั
า ฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณคะแนน
๑๐
3. การประเมินผลการ
นาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพคะแนน
๑๐
4. ยุทธศาสตร์และแผนงาน ๑๐ คะแนน
5. โครงการพัฒนา ๖๐ คะแนน ประกอบด้วย
(๑) ความชัดเจนของชื่อโครงการ ๕ คะแนน
(๒) กาหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ ๕ คะแนน
(๓) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน้าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง
๕ คะแนน
(๔) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ปี ๕ คะแนน
(๕) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ๕ คะแนน
(๖) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐ ๕ คะแนน
(๗) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด ๕ คะแนน
(๘) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ ๕ คะแนน
(๙) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ๕ คะแนน
(๑๐) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ
คะแนน
๕
(๑๑) มีการกาหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ ๕ คะแนน
(๑๒) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ๕ คะแนน
คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ
พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน)

- 4/8 ในส่วนของเทศบาลนครเชียงใหม่ พบว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้ทาการประเมิน ผลการติดตามและประเมินผล โครงการ เพื่อความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรียบร้อยแล้ว และได้ คะแนนรวมทั้งสิ้น 86
คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยมีรายละเอียดตามตารางที่ 4.2
ตารางที่ 4.2 ผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเด็นการพิจารณา
รายละเอียดหลักเกณฑ์
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้
1.การสรุปสถานการณ์ เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทายุทธศาสตร์ของ
10
10
การพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global
Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนาอย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ,
ด้านสังคม,ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
2.การประเมินผลการ 1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อนามาใช้วัดผล 10
9
นาแผนพัฒนาท้องถิ่น ในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจานวนโครงการ กิจกรรม งาน
ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ต่าง ๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมาย
เอาไว้หรือไม่จานวนที่ดาเนินการจริงตามที่ได้กาหนดไว้
เท่าไหร่ จานวนที่ไม่สามารถดาเนินการได้มีจานวน
เท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ
(Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอานาจหน้าที่ที่ได้
กาหนดไว้
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบImpact)
( โครงการที่
ดาเนินการในเชิงปริมาณQuantitative)
(
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รายละเอียดหลักเกณฑ์
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้
3.การประเมินผลการ 1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิง
10
9
นาแผนพัฒนาท้องถิ่น คุณภาพคือการนาเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่า
ไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ที่ดาเนินการ
ในพื้นที่นั้น ๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชน
หรือไม่และเป็นไปตามอานาจหน้าที่หรือไม่
ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การ
ดาเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน
ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่ง
เป็นไปตามหลัก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการ
ที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการ
ปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดาเนินการ
รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือ
หน่วยงาน
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact)
โครงการที่ดาเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)
4.แผนงานและ
1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ มี
10
10
ยุทธศาสตร์
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในมิติต่าง ๆ จนนาไปสู่การจัดทา
โครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global
Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ
(Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
พื้นที่ติดต่อกัน
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ ที่
สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลัก
ประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
โดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้าน
การเกษตรและแหล่งน้า) (Local Sufficiency
Economy Plan : LSEP)
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รายละเอียดหลักเกณฑ์
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้
5.โครงการพัฒนา
ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้.
60
5.1 ความชัดเจนของ เป็นโครงการทีม่ ีวัตถุประสงค์สนองต่อแผน
(5)
4
ชื่อโครงการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและดาเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กาหนดไว้
ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต
5.2 กาหนด
มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการ
(5)
4
วัตถุประสงค์สอดคล้อง ต้องกาหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมา
กับโครงการ
ของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล
วิธีการดาเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี
ความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิต สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้อง
(5)
4
ของโครงการ) มีความ ไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจานวน
ชัดเจนนาไปสู่การตั้ง เท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต อย่างไร
งบประมาณได้ถูกต้อง กลุ่มเป้าหมายพื้นที่ดาเนินงานและระยะเวลาดาเนินงาน
อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทาที่ไหน เริ่มต้นในช่วง
เวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของ
โครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่มให้บอกชัดลงไป
ว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง
5.4 โครงการมีความ โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การ
(5)
4
สอดคล้องกับแผน
สร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ 20 ปี
และเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การ
สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน
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5.5 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ

รายละเอียดหลักเกณฑ์
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้
โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
(5)
4
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็น
ศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคต
ประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการนาไปสู่การ
ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปี ที่ต่อ
ยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้
แนวทางการพัฒนา (1)การยกระดับศักยภาพการ
แข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่
รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและ
การปฏิรูประบบเพื่อ
สร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ(3) การลดความ
เหลื่อมล้าทางสังคม (4) การรองรับการเชื่อมโยง
ภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้างความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ประสิทธิภาพ

5.6 โครงการมีความ
สอดคล้องกับ
Thailand 4.0

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy
หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทาน้อย ได้
มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์
ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการ
ขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การ
ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิต
สินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึง
โครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการวิจัยและ
พัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ
เช่น การเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข
วัฒนธรรม ฯลฯ

(5)

4
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รายละเอียดหลักเกณฑ์
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้
5.7 โครงการ
โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วยระยะเวลา (5)
4
สอดคล้องกับ
ของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กาหนดขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการ
ยุทธศาสตร์จังหวัด
พัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด
ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้
โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือ
เดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กาหนดขึ้นที่
เป็นปัจจุบัน
5.8 โครงการแก้ไข
เป็นโครงการที่ดาเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ (5)
4
ปัญหาความยากจน
ประชาชนดาเนินการเองหรือร่วมดาเนินการ เป็น
หรือการเสริมสร้างให้ โครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชน
ประเทศชาติมั่นคง มั่ง ต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้
คั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลัก ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนา
ประชารัฐ
แล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้า)
(LSEP)
5.9 งบประมาณมี
งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคานึงถึงหลัก
(5)
4
ความสอดคล้องกับ
สาคัญ 5 ประกอบการในการจัดทาโครงการได้แก่
เป้าหมาย (ผลผลิตของ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมี
โครงการ)
ประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล
(Effectiveness) (4) ความยุติธรรม (Equity) (5)
ความโปร่งใส (Transparency)
5.10 มีการประมาณ การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้
(5)
4
การราคาถูกต้องตาม สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทาง
หลักวิธีการงบประมาณ ช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่นมีความ
โปร่งใสในการกาหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิง
ประจักษ์ มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่า
กว่าร้อยละห้าของการนาไปตั้งงบประมาณรายจ่าย
ในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือรายจ่ายพัฒนา
ที่ปรากฏในรูปแบบอื่น ๆ
5.11 มีการกาหนด
มีการกาหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key performance
(5)
4
ตัวชี้วัด (KPI) และ
Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้
สอดคล้องกับ
บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอก
วัตถุประสงค์และผลที่ ประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกาหนด
คาดว่าจะได้รับ
ความพึงพอใจ การกาหนดร้อยละ การกาหนดอัน
เกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การ
คาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ)
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รายละเอียดหลักเกณฑ์
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้
5.12 ผลที่คาดว่าจะ ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดาเนินการ
(5)
4
ได้รับสอดคล้องกับ
ตามโครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับ
วัตถุประสงค์ หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียน
วัตถุประสงค์ควรคานึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมี
ความเฉพาะเจาะจงในการดาเนินงานตามโครงการ
(2) วัดและประเมินผลระดับของความสาเร็จได้ (3)
ระบุสิ่งที่ต้องการดาเนินงานอย่างชัดเจนและ
เฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (4)
เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5)
ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาให้
รวมคะแนน
100
86
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๔.๓ สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น
ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ของ เทศบาลนครเชียงใหม่ ก็เพื่อใช้
เป็นเครื่องมือในการพัฒนา เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถ
ตอบสนองความต้องการพัฒนาของประชาชน ซึง่ พิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม โดยจะต้องมีการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นการสรุปผลในภารวมของท้องถิ่น เป็นการ
ติดตามผลการนายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าเกิดผลทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ
อย่างไร ซึ่งสามารถวัดผลได้ทั้งเชิงสถิติต่างๆ ตาราง กราฟ และการพรรณนา โดย เทศบาลนครเชียงใหม่ได้ใ ช้
การติดตามและประเมิ นผลแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน ( Performance Indicators) ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ดังนี้
๑. ลักษณะของแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน
ตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน ( Performance Indicators) เป็นเครื่องมือ ที่ใช้้วัดผลการ
ปฏิบัติงานหรือประเมินผลการดาเนินงานในด้านต่างๆ ซึ่งสามารถแสดงผลการวัดหรือประเมินผลการวัดในรูป
ข้อมูลเชิงปริมาณ เพื่อสะท้อนประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถ เป็นเครื่องมือที่ใช้ใน
การติดตามและประเมินผลในการพัฒนากิจกรรม โครงการ ตลอดจนกลยุทธ์/แผนงาน ซึ่งตัวบ่งชี้การ
ปฏิบัติงานจะเป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยนาเข้า (
Input) กระบวนการ ( processes) ผลผลิต
(output) และผลกระทบ (impact) อันจะช่วยในการวิเคราะห์การดาเนินงานที่เกิดขึ้น ตลอดจนใช้เป็นข้อมูล
ในการปรับปรุงการทางานต่อไปเงื่อนไขสาคัญของตัวแบบบ่งชี้การปฏิบัติก็คือ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ( stakeholders) ในการกาหนดตัวบ่งชี้ เพราะจะเป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกัน ตลอดจนการใช้
ตัวบ่งชี้เหล่านั้นในการดาเนินการช่วยในการตัดสินใจได้ต่อไป การใช้ตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานจะเริ่มจาการ
กาหนดเป้าหมายในการปฏิบัติและแนวทางการประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ที่กาหนดไว้ในบางแผนงานอาจ
มีการกาหนดระบบเตือนภัยล่วงหน้า( early warning system) เพื่อให้ทราบข้อผิดพลาดจากการดาเนินการที่
เกิดขึ้นว่าเป็นไปตามแนวทางที่ได้วางไว้หรือไม่ หรืออาจมีการประเมินแนวลึก (
in–depth evaluation)
เพื่อให้ทราบรายละเอียดของข้อมูลที่จาเป็น
๒. ความสาคัญของการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน
๒.๑ ทาให้ทราบได้ว่าสิ่งที่ได้ดาเนินการไปนั้นมีความก้าวหน้ามากน้อยเพียงใด สาเร็จ
หรือไม่ สาเร็จเพราะเหตุใดประชาชนที่มาขอรับบริการพอใจหรือไม่
๒.๒ สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ต่อไปในอนาคตผู้ที่ควบคุมดูแล
กิจกรรมเหล่านั้นจะหาวิธีการแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้ทันต่อ เหตุการณ์ หรือแม้ว่าเหตุการณ์จะสิ้นสุดแล้วก็
ตาม ผลการประเมินตัวชี้วัดที่ได้จะเป็นประโยชน์ในการวางแผนการ
ปฏิบัติงานในอนาคต เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานต่อไปประสบผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
๒.๓ เพื่อนาไปสู่การพัฒนาวิธีการปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดีขึ้น

- 4/15 ๒.๔ เป็นเครื่องมือ ในการ ประเมิน ประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคาด หวังว่า จะเป็ นเครื่องมือกระ ตุ้นให้ ้ข้าราชการ ทางานอย่างมีประสิทธิภาพ มาก
ยิ่งขึ้น
๓. วัตถุประสงค์ในการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน
๓.๑ เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพของการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
๓.๒ เพื่อให้ทราบถึงผลการนาแผนพัฒนาไปปฏิบัติ
๓.๓ เพื่อให้ทราบถึงผลกระทบของการดาเนินโครงการ
(๑) การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
(๑.๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity)
เมื่อพิจารณาผลการดาเนินงานตามแผนการดาเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ
และการเบิกจ่าย งบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม่
จานวน 415 โครงการ พบว่า พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีโครงการที่ดาเนินการแล้วเสร็จ จานวน
344 โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ 82.89 โครงการที่ดาเนินการแล้วเสร็จไม่ทันในปีงบประมาณ จานวน 26
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 6.27 และโครงการที่ยังไม่ได้ดาเนินการ จานวน 45 โครงการ คิดเป็นร้อยละ
10.84 โดยมีรายละเอียดตามตารางที่ 4.3
ตารางที่ 4.3 แสดงภาพรวมการดาเนินงานตามแผนการดาเนินการประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการที่บรรจุ โครงการที่ ร้อยละ โครงการที่แล้ว ร้อยละ โครงการที่
ยุทธศาสตร์
เสร็จไม่ทันใน
ตามแผนพัฒนา ดาเนินการ
ยังไม่ได้
ปี
ง
บประมาณ
เทศบาลฯ
แล้วเสร็จ
ดาเนินการ
1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
43
28
65.12
11
25.58
4
2. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
37
29
78.38
3
8.11
5
สิ่งแวดล้อม
3. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
202
180
89.11
8
3.96
14
จิตสานึกด้านศิลปวัฒนธรรม
4. การเสริมสร้างความปลอดภัยและ
16
13
81.25
1
6.25
2
บรรเทาสาธารณภัย
5. การบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร
117
94
83.04
3
2.56
20
รวม
415
344
82.89
26
6.27
45

ร้อยละ
9.30
13.51
6.93
12.50
17.09
10.84

- 4/16 แผนภูมิที่ 4.1 แสดงภาพรวมการดาเนินงานตามแผนการดาเนินการประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561

โครงการที่แล้วเสร็จไม่
ทันในปีงบประมาณ
26 โครงการ
คิดเป็น 6.27%
โคงการทีด่ าเนินการ
แล้วเสร็จ
344 โครงการ
คิดเป็น 82.89 %

โครงการที่ไม่ได้
ดาเนินการ
45 โครงการ
คิดเป็น 10.84 %

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
จากการเปรียบเทียบการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดาเนินงาน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 พบว่า เทศบาลฯ มีที่ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 788,891,889.00 บาท และ
มีการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 675,973,450.71 บาท คิดเป็นร้อยละ 85.69 โดยมีรายละเอียดตาม
ตารางที่ 4.4
ตารางที่ 4.4 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ยุทธศาสตร์

จานวนงบประมาณ จานวนงบประมาณที่
ที่ได้รับจัดสรร (บาท)
เบิกจ่าย (บาท)

ร้อยละของ
งบประมาณ
รายยุทธศาสตร์

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

105,705,169.00

69,377,632.64

65.63

2. การจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

250,740,800.00

250,376,208.69

99.85

3. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตสานึกด้านศิลปวัฒนธรรม

328,017,080.00

306,692,680.79

93.50

4. การเสริมสร้างความปลอดภัยและบรรเทาสาธารณภัย

11,366,840.00

8,961,097.00

78.84

5. การบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร

93,062,000.00

40,565,831.59

43.59

788,891,889.00

675,973,450.71

85.69

รวมทั้งสิ้น

- 4/17 แผนภูมิที่ 4.2 เปรียบเทียบการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนดาเนินงาน ประจาปี 2561
หน่วย : บาท
350,000,000
300,000,000
250,000,000
200,000,000
150,000,000
100,000,000
50,000,000
0
ยุทธศาสตร์ที่
ยุทธศาสตร์ที่
ยุทธศาสตร์ที่
1
2
3
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 105,705,169 250,740,800 328,017,080
งบประมาณที่เบิกจ่าย
69,377,632 250,376,208 306,692,680

ยุทธศาสตร์ที่
4
11,366,840

ยุทธศาสตร์ที่
5
93,062,000

8,961,097

40,565,831

(๑.๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ (
Quality)
การจัดผลเชิงคุณภาพ ใช้การสารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดย
ภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทาให้ทราบถึง ผลการประเมินผล
ความพึงพอใจของประชาชนต่อการดาเนินงานของเทศบาลนครเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6 1
ในภาพรวม ดังนี้
1.2.1 ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดาเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของเทศบาลนครเชียงใหม่
จากการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดาเนินงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลนครเชียงใหม่ ซึ่งจากแบบสอบถามฯ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีความ
พึงพอใจผลการดาเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลนครเชียงใหม่ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก คิดเป็น
ร้อยละ ๗๔.๗๐ โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ที่ ๓.๗๓ โดยมีรายละเอียดตามตารางที่ 4.5

- 4/18 ตารางที่ 4.5 ความพึงพอใจในภาพรวมของประชาชนต่อผลการดาเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
เทศบาลนครเชียงใหม่
การดาเนินงานตาม
หลักธรรมาภิบาล
มากที่สุด
- การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน ๒๒.๘๓
โครงการ/กิจกรรม
- การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้
๒๑.๘๔
ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
- ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการ
๒๑.๗๐
ดาเนินโครงการ/กิจกรรม
- เทศบาลฯ ดาเนินงานด้วยความโปร่งใส/ ๒๐.๗๕
ตรวจสอบได้
- การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความ ๒๐.๗๐
คิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
- การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่
๑๘.๖๔
กาหนด
- มีการนาผลการติดตามไปสู่การแก้ไข
๒๐.๙๐
ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
- การดาเนินงานในโครงการ/กิจกรรมของ ๑๘.๓๐
เทศบาลฯ มีความคุ้มค่ากับงบประมาณ ที่
ได้รับจัดสรร
- การรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/ ๑๕.๘๘
กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
- การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
๑๗.๐๔
ตรวจสอบการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
ภาพรวม
๑๙.๘๖

ร้อยละของความพึงพอใจ
ร้อยละความ ค่า ระดับความ
มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด พึงพอใจ เฉลี่ย พึงพอใจ
๔๖.๔๐ ๒๔.๕๗ ๕.๔๖ ๐.๗๔
๗๗.๐๒
๓.๘๕
มาก
๔๔.๙๑

๒๖.๕๕

๕.๙๖

๐.๗๔

๗๖.๒๓

๓.๘๑

มาก

๔๑.๔๐

๒๙.๔๓

๖.๔๘

๑.๐๐

๗๕.๒๖

๓.๗๖

มาก

๔๒.๕๐

๒๙.๒๕

๖.๐๐

๑.๕๐

๗๕.๐๐

๓.๗๕

มาก

๔๑.๑๕

๓๐.๙๒

๖.๗๓

๐.๕๐

๗๔.๙๖

๓.๗๕

มาก

๔๔.๕๘

๒๘.๒๑

๗.๕๖

๑.๐๑

๗๔.๔๖

๓.๗๒

มาก

๓๙.๐๕

๓๒.๕๙

๖.๒๒

๑.๒๔

๗๔.๔๓

๓.๗๒

มาก

๔๐.๘๕

๓๓.๐๘

๖.๕๒

๑.๒๕

๗๓.๖๘

๓.๖๘

มาก

๔๓.๙๒

๓๒.๕๑

๖.๔๕

๑.๒๔

๗๓.๓๕

๓.๖๗

มาก

๔๐.๓๕

๓๒.๓๓

๘.๗๗

๑.๕๐

๗๒.๕๓

๓.๖๓

มาก

๔๒.๕๑

๒๙.๙๔

๖.๖๑

๑.๐๗

๗๔.๗๐

๓.๗๓

มาก

แผนภูมิที่ 4.3 ภาพรวมความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดาเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลนครเชียงใหม่
ร้อยละ

t78.00
t77.00
t76.00
t75.00
t74.00
t73.00
t72.00
t71.00
t70.00

t77.02 t76.23

t75.26 t75.00 t74.96
t74.46 t74.43

t73.68 t73.35

t72.53

- 4/19 1.2.2 ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวมของเทศบาลนครเชียงใหม่
ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวมของเทศบาลนครเชียงใหม่ พบว่า ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ
69.79 โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.49 และเมื่อพิจารณาเป็นรายยุทธศาสตร์ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ มีความ
พึงพอใจในยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเสริมสร้างความปลอดภัยและบรรเทาสาธารณภัยมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ
76.44 และมีความพึงพอใจยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการและพัฒนาองค์กรน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ
66.93 โดยมีรายละเอียดตามตารางที่ 4.6
ตารางที่ 4.6 ภาพรวมความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ของเทศบาล
นครเชียงใหม่
การดาเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์

แขวง
นครพิงค์
- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนา ๗๓.๓๐
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การจัดการ ๗๒.๙๖
ทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
- ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนา 75.77
คุณภาพชีวิตและจิตสานึก
ด้านศิลปวัฒนธรรม
๗๗.๐๗
- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การ
เสริมสร้างความปลอดภัย
และบรรเทาสาธารณภัย
- ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหาร ๗๔.๐๐
จัดการและพัฒนาองค์กร
ภาพรวม
๗๔.๖๒

ร้อยละของความพึงพอใจ
ร้อยละ
ค่า
แขวง
แขวง
แขวง หน่วยงาน ความพึงพอใจ เฉลี่ย
กาวิละ เม็งราย ศรีวิชัย ที่เกีย่ วข้อง ในภาพรวม
๗๗.๖๖ ๖๔.๔๙ ๕๖.๒๗ ๕๘.๘๙
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๓.๔๑
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๗๓.๙๔
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๗๘.๐๕

๖๕.๙๓

๕๒.๒๔

๖๕.๕๗

๖๖.๙๓

๓.๓๕

ปานกลาง

๗๘.๔๒

๖๖.๐๙

๖๐.๑๙

๖๗.๘๑

๖๙.๗๙

๓.๔๙
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ร้อยละ
t78.00

t76.44

t76.00
t74.00
t72.00
t70.00
t68.00

t69.63
t67.78

t68.20
t66.93

t66.00
t64.00
t62.00
ยุทธศาสตร์ที่ 1

ยุทธศาสตร์ที่ 2

ยุทธศาสตร์ที่ 3

ยุทธศาสตร์ที่ 4

ยุทธศาสตร์ที่ 5

๔.๔ ข้อเสนอแนะในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต
1. ผลกระทบนาไปสู่อนาคต (เช่น จะทา สนับสนุน ส่งเสริม ป้องกัน อย่างไร เป็นต้น)
ความสาเร็จของการขับเคลื่อนแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่การปฏิบัติขึ้นอยู่กับปัจจัยสาคัญหลาย
ประการ ประกอบด้วย ความชัดเจนของแผนพัฒนาฯ การรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักถึงภารกิจและความ
รับผิดชอบร่วมกันของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในท้องถิ่นที่มีต่อการพัฒนาภายใต้
ทิศทางที่ได้ร่วมกันกาหนดขึ้น โดยมีระบบและกลไกในการบริหารจัดการท้องถิ่นโดยเริ่มต้นจากแผนสู่การ
ปฏิบัติที่มีการเชื่อมโยงกันในระดับต่างๆ ตั้งแต่การจัดทาแผนชุมชน เพื่อใช้เป็นแนวทางไปสู่ยุทธศาสตร์การ
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนระบบการจัดสรรงบประมาณในเทศบัญญัติงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ
ภายใต้ยุทธศาสตร์การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลนครเชียงใหม่ นอกจากจะ
ดาเนินการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ตามแนวทางการขับเคลื่อนที่ได้กาหนดในแผนพัฒนาฯ ไว้อย่างเป็นระบบ
แล้ว จะต้องมีการผลักดันให้ระบบการจัดสรรงบประมาณแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง มีการ
ดาเนินงานร่วมกันของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในท้องถิ่น รวมทั้งมีการปรับปรุง
ระบบการติดตามและประเมินผลแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ การดาเนินโครงการมีความสอดคล้องกับ
เป้าหมายและตัวชี้วัดในระดับผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบของการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีแนวทางในการ
ขับเคลื่อนแผนพัฒนาท้องถิ่น สู่การปฏิบัติ ดังนี้
1) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงความสาคัญและพร้อมเข้า
มามีส่วนร่วมในการผลักดันแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปสู่การปฏิบัติ
2) การสร้างความเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
เชียงใหม่ และนโยบายรัฐบาล เพื่อนาไปสู่การกาหนดแผนงานโครงการ การระดมทรัพยากร และแนวทางใน
การมีส่วนร่วมดาเนินการของภาคส่วนต่างๆ รวมทั้งสามารถตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ของคณะกรรมการ หรือคณะทางานเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆ ตลอดจนสร้างช่องทางให้ประชาชนได้มี
โอกาสแสดงความคิดเห็นและเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาอย่างกว้างขวาง โดยเปิดพื้นที่สาธารณะให้ทุกภาคีใช้
ประโยชน์ในการจัดเวทีระดมความคิดเห็นในรูปแบบต่างๆ อาทิ การจัดเวทีประชาคม การสานเสวนา รวมถึง
ช่องทางเครือข่ายออนไลน์ สาหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมดาเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นต่อไป
4) สนับสนุนให้กลไกประชารัฐมีส่วนร่วมขับเคลื่อนแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่การปฏิบัติ ซึ่งการ
แปลงแผนพัฒนาฯ สู่การปฏิบัติจาเป็นต้องมีการสร้างการทางานร่วมกันระหว่างภาคส่วนต่างๆ ในรูปของ
เครือข่ายการพัฒนาทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา สมาคมวิชาชีพ รวมถึงองค์กรอิสระต่างๆ โดย
ผ่านกระบวนการเครือข่ายในระดับพื้นที่ เพื่อสร้างพันธมิตรในการกาหนดและขับเคลื่อนแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไปสู่การปฏิบัติร่วมกัน
5) การส่งเสริมความเข้มแข็งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดาเนินงานตามภารกิจ
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แข็งแกร่ง มีการบริหารจัดการ
ที่คล่องตัว ยืดหยุ่น ลดขั้นตอน และกาหนดกฎระเบียบที่เอื้อให้การดาเนินงานเป็นไปได้รวดเร็วและจัดการ
ตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ สามารถคิดและตัดสินใจได้อย่างเต็มที่ในการพัฒนาท้องถิ่น ถ่ายโอนภารกิจและ
บุคลากรจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคไปสู่ท้องถิ่น และสร้างความชัดเจนในบทบาทภารกิจที่ท้องถิ่นต้อง
รับผิดชอบ เพิ่มขีดความสามารถให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถปฏิบัติหน้าที่ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนในพื้นที่ ทั้งด้านการบริหารจัดการ ด้านการเงินการคลังท้องถิ่น การแก้ไขปัญหาทุจริตคอรัปชั่น
และการสร้างธรรมาภิบาลในระดับท้องถิ่น
2. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา (รวมถึงองค์ประกอบสาคัญของข้อมูลเพื่อ
นาไปสู่ข้อเสนอแนะ เป็นต้น)
ทิศทางและข้อเสนอแนะในการพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม่ ภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ที่
มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และมีแนวโน้มที่มีความรุนแรงยิ่งขึ้นนั้น เทศบาลฯ และประชาชนในพื้นที่
จาเป็นต้องร่วมมือกันในการสร้างความแข็งแกร่งของระบบและโครงสร้างต่างๆ ของท้องถิ่นให้สามารถพึ่งพา
ตนเองได้มากขึ้น รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีของท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้ความสาคัญ
ต่อการนาทุนทางสังคม ทุนทางเศรษฐกิจ และทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาใช้ประโยชน์ใน
รูปแบบการบูรณาการและการเกื้อกูลกัน พร้อมทั้งเสริมสร้างให้ท้องถิ่นมีความแข็งแกร่งโดยการเสริมสร้าง
ทุนทางสังคมที่มุ่งพัฒนาศักยภาพท้องถิ่นในทุกมิติเพื่อชุมชนมีความเข้มแข็ง และรวมพลังเป็นเครือข่ายในการ
พัฒนา สาหรับการเสริมสร้างทุนเศรษฐกิจ ควรมีการมุ่งพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้มีการขยายตัวอย่างมี
เสถียรภาพ มีคุณภาพและมีการพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจและการลงทุน ควบคู่ไป
กับการเสริมสร้างศักยภาพและภูมิคุ้มกันของเศรษฐกิจฐานราก หรือเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการกระจาย
ผลประโยชน์จากการพัฒนาให้กับชุมชนอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน ในส่วนของการเสริมสร้างทุน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ควรมีการส่งเสริมสิทธิชุมชนในการเข้าถึงและจัดการทรัพยากรเพื่อสงวน
รักษาให้ทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคงความอุดมสมบูรณ์เป็นรากฐานที่มั่นคงของท้องถิ่น และเป็น
รากฐานการดารงชีวิตของคนในชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน ขณะเดียวกันเทศบาลฯ จาเป็นต้องเสริมสร้าง
การบริหารจัดการองค์กรให้อยู่บนหลักธรรมาภิบาลและประชาธิปไตย โดยมีการบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้เกิดความสมดุล อย่างเป็นธรรมและยั่งยืน พร้อมทั้งปรับระบบการ
บริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และกระจายอานาจให้กับประชาชนในท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริม
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ท้องถิ่นอย่างทั่วถึงเป็นธรรม และยั่งยืนต่อไป นอกจากนี้ เทศบาลนครเชียงใหม่จาเป็นต้องมีการปรับตัวให้เข้า
กับการเปลี่ยนแปลงในมิติต่างๆ ดังนี้
1) การปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจในอนาคต
เทศบาลนครเชียงใหม่ควรมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่นโดยการพัฒนาให้มี
แหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ เพิ่มเติม รวมทั้งมีการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิมให้มีความสวยงาม
ตลอดจนเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในด้านต่างๆ อาทิเช่น การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
และการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่อาศัยความร่วมมือของประชาชนในการนาเสนอจุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจใน
รูปแบบการให้บริการทางด้านวัฒนธรรมและประเพณีของท้องถิ่น ผนวกกับการสร้างความเข้มแข็งและความ
โดดเด่นของเศรษฐกิจชุมชน ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมสินค้าในท้องถิ่นให้มีการเพิ่มมูลค่าที่สูงขึ้น
รวมทั้งการสร้างบรรยากาศการลงทุนที่ดีเพื่อดึงดูดการค้าการลงทุนจากต่างประเทศและส่งเสริมการลงทุนไทย
ในต่างประเทศ นอกจากนี้ เทศบาลนครเชียงใหม่ควรให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานอย่างมีระบบ
โดยการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชน สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมท้องถิ่นให้เกิดความ
สร้างสรรค์คุณค่าของสินค้าและบริการ ส่งเสริมและสร้างความร่วมมือกับเอกชนในการสร้างอาชีพและรายได้
ให้แก่ชุมชน รวมทั้งส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างเครือข่ายองค์กรชุมชนและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ควบคู่กับ
การพัฒนาความรู้การจัดการการตลาด และเทศบาลนครเชียงใหม่ควรมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบ
โลจิสติกส์ พร้อมทั้งกระจายอานาจการจัดเก็บภาษีและการเบิกจ่ายงบประมาณภายใต้กรอบการรักษาวินัย
ทางการคลังของเทศบาลฯ อย่างเป็นระบบ ตลอดจนจัดตั้งสถานธนานุบาลเพิ่มขึ้นเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่มี
รายได้น้อย และไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่มีดอกเบี้ยต่าเพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาหนี้นอกระบบของ
ประชาชน รวมทั้งสร้างองค์ความรู้อย่างเป็นระบบรวมถึงการประยุกต์เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อสร้างคุณค่าใน
การพัฒนาความเข้มแข็งและความเชื่อมโยงเทคโนโลยีกับวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อมุ่งเน้นการจัดทา
แผนยุทธศาสตร์การขนส่งอย่างยั่งยืนและบูรณการการใช้ประโยชน์ที่ดินของเมืองเชียงใหม่กับกระบวนการมี
ส่วนร่วมภาคประชาชน เพื่อส่งเสริมให้เมืองเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว การค้าและการลงทุนใน
อนาคต
2) การปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมในอนาคต
เทศบาลนครเชียงใหม่ต้องมีการพัฒนาเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนในท้องถิ่นให้มี
สุขภาพที่แข็งแรงทั้งกายและใจ ได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ โดยเน้นการพัฒนาระบบสุขภาพอย่างครบ
วงจร มุ่งดูแลสุขภาพเชิงป้องกันและการฟื้นฟูร่างกายและจิตใจเสริมสร้างให้ประชาชนในพื้นที่มีความมั่นคง
ทางด้านโภชนาการและการบริโภคอาหารที่มีความปลอดภัย ลดและเลิกพฤติกรรมที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพ
และส่งเสริมการดารงชีวิตที่มีความปลอดภัยน่าอยู่บนพื้นฐานของความยุติธรรมในสังคม ตลอดจนเสริมสร้าง
กระบวนการยุติธรรมแบบบูรณาการในการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง อีกทั้งมีการส่งเสริมความเข้มแข็งของ
ชุมชนในการรวมตัวกันเพื่อร่วมกันคิด ร่วมกันทาในกิจกรรมต่างๆอย่างต่อเนื่องตามความพร้อมของชุมชน
รวมทั้งมีการส่งเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนและองค์กร (เทศบาลนครเชียงใหม่) ให้สามารถพัฒนาต่อยอดให้
เกิดประโยชน์แก่ชุมชนในการนาไปสู่การพึ่งตนเองรวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันให้ชุมชนพร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลง
ได้ในอนาคต ในส่วนของการพัฒนาด้านการศึกษา เทศบาลนครเชียงใหม่ได้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
ขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ผู้เรียนให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดจนส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้โดยเน้น
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อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น
3) การปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงด้านทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในอนาคต
เทศบาลนครเชียงใหม่ควรมีการส่งเสริมและรักษาความสมดุลของทรัพยากรที่มีความ
หลากหลายในพื้นที่ ตลอดจนรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมต่อการดารงคุณภาพชีวิตที่ดี
และไม่เป็นภัยคุกคามต่อระบบนิเวศน์ของท้องถิ่น
โดยการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มมากขึ้น เพื่อใช้ในการ
นันทนาการและพักผ่อนให้กับประชาชนได้อย่างเพียงพอและเหมาะสมกับความต้องการ นอกจากนี้ควรมีการ
ดาเนินการรักษาคุณภาพน้าในแหล่งน้าธรรมชาติต่างๆ ให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม รวมทั้งมีการควบคุมคุณภาพ
อากาศให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานโดยเฉพาะฝุ่นละอองขนาดเล็ก ( PM) ต้องมีค่าเฉลี่ยไม่เกิน 120 มก./ลบ.ม.
และอัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยลดลงให้ได้ร้อยละ 20 – 25 จากเดิมร้อยละ 15 ภายในปี
พ.ศ.2573 เพื่อให้เป็นไปตามมติประชุมภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ครั้งที่ 21 เดือนธันวาคม 2558 ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยมุ่งเน้นการลดการปล่อยก๊าชเรือนกระจก
ซึ่งจะเป็นกลไกสาคัญที่ช่วยในการส่งเสริมให้เมืองเชียงใหม่เป็นเมืองที่น่าอยู่ น่าท่องเที่ยว รวมทั้งส่งเสริมให้มี
การควบคุมและลดปริมาณขยะในเขตเมือง ตลอดจนการควบคุมของเสียอันตรายจากชุมชน สถาน
ประกอบการ และโรงงานอุตสาหกรรมที่จะต้องได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง โดยจะต้องจัดให้ทั้งมีระบบ
ฐานข้อมูลทางด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาและรักษาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืน
ต่อไปในอนาคต
4) การปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารจัดการตามนโยบายของรัฐบาล
ในอนาคต
การพัฒนาท้องถิ่นถือเป็นรากฐานสาคัญในการพัฒนาประชาธิปไตยในปัจจุบัน
จากการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและนโยบายของรัฐบาลที่ผ่านมา ส่งผลให้ท้องถิ่นเกิดปรากฏการณ์ที่ทาให้
เห็นถึงการเสริมสร้างนวัตกรรมการบริหารเพื่อการพัฒนาตนเองโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานและความสอดคล้องกับ
บริบทของท้องถิ่นในมิติต่างๆ อาทิเช่น มิติทางด้านชุมชน มิติทางด้านเศรษฐกิจ มิติทางด้านสังคม มิติทางด้าน
สิ่งแวดล้อม และมิติอื่นๆ ซึ่งนโยบายต่างๆ ที่ออกโดยภาครัฐ เช่น นโยบายด้านการสาธารณสุข นโยบายด้าน
ประกันสุขภาพ นโยบายเรื่องการปรับค่าจ้างแรงงาน นโยบายการส่งเสริมภาคเศรษฐกิจ และนโยบายด้าน
การศึกษา ถือเป็นนโยบายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับภาคประชาชนในท้องถิ่น เทศบาลนครเชียงใหม่จึงควรมี
แนวทางในการบริหารจัดการ โดยการส่งเสริมสร้างความเสมอภาคแก่ทุกกลุ่มคนในท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นคน
พิการ คนยากจน ชนชั้นแรงงาน ฯลฯ ซึ่งบุคคลเหล่านี้ควรได้รับสิทธิในการอานวยความสะดวกด้านสวัสดิการ
และการบริการสาธารณะของเทศบาลนครเชียงใหม่ ตลอดจนสร้างความเท่าเทียมกันโดยไม่ถูกกีดกันฐานะทาง
สังคม รวมทั้งสิทธิในการแสดงความคิดเห็นทาการเมืองโดยการส่งเสริมประชาธิปไตยท้องถิ่น โดยการส่งเสริม
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาแผนชุมชน แผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม่ ตลอดจนการติดตาม
และประเมินผลการดาเนินงานของเทศบาลฯ และกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาลนครเชียงใหม่ รวมทั้งมีการ
ส่งเสริมและริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่นเพื่อพัฒนาตนเอง โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของทรัพยากรและ
สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
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ASEAN
ยนEconomi
(
c Community: AEC)
เพื่อเป็นการรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เทศบาลนครเชียงใหม่ในฐานะ
หน่วยงานที่ใกล้ชิดประชาชนในท้องถิ่นมากที่สุดจาเป็นต้องเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากร และประชาชนใน
ท้องถิ่นได้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ จากการรวมตัว
ของชาติสมาชิกอาเซียน เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ดังนี้
- การปรับตัวด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารกันระหว่างประชาชนใน
ชาติอาเซียน เพื่อการค้า การท่องเที่ยว การทางานในต่างประเทศ และการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
โดยเทศบาลนครเชียงใหม่ควรมีการพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากร รวมทั้งจัดตั้งศูนย์อบรมการใช้
ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่น
- การปรับตัวด้านการค้าและการลงทุน เทศบาลนครเชียงใหม่ควรสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การค้าและการลงทุนของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแก่ประชาชนในท้องถิ่น ตลอดจน
สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับสินค้าและบริการประเภทต่างๆ ที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้มีมาตรฐาน
มากขึ้น
- การปรับตัวด้านการท่องเที่ยว เนื่องจากเส้นพรมแดนระหว่างประเทศที่ติดต่อกันการ
เดินทางไม่ว่าจะเป็นทางบกหรือทางอากาศจะง่ายและมีเส้นทางเลือกมากยิ่งขึ้น ดังนั้น สิ่งเหล่านี้ย่อมส่งผลให้
การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวในประเทศอาเซียนเกิดการขยายตัวเพิ่มขึ้นไปด้วย ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่
ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากมาย ทั้งแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และ
แหล่งท่องเที่ยวที่มีลักษณะความเป็นเมือง เทศบาลนครเชียงใหม่จึงควรบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
การปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่นให้มีความน่าสนใจ รวมทั้งจะต้องสร้างและปรับปรุงสิ่งอานวยความ
สะดวกต่างๆ ให้กับนักท่องเที่ยว อาทิเช่น ห้องน้าที่สะอาด แหล่งรับประทานอาหารที่ถูกสุขอนามัย ป้ายบอก
ทางไปแหล่งท่องเที่ยวที่ชัดเจน การประชาสัมพันธ์ข้อมูลหรือสาระความรู้ประกอบการท่องเที่ยว เป็นต้น
- การปรับตัวด้านความเชื่อมโยงของโครงสร้างพื้นฐาน ไม่ว่าจะเป็นด้านการขนส่ง ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และด้านพลังงาน ทั้งนี้เพื่ออานวยความสะดวกทางการค้า การลงทุน
ตลอดจนช่วยลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องทางการค้าและการอานวยความสะดวกในการติดต่อระหว่างประชาชนใน
อาเซียน โดยเทศบาลนครเชียงใหม่ควรต้องดูแลและปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมขนส่งให้มีคุณภาพมากขึ้น
กว่าปัจจุบัน รวมทั้งปรับปรุงสัญลักษณ์จราจรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกับชาติอาเซียนอื่นๆ และจัดการอบรม
ให้ความรู้แก่ประชาชนในท้องถิ่นเกี่ยวกับสัญลักษณ์จราจรรูปแบบใหม่ๆ เพื่อสร้างความคุ้นเคยและความเข้าใจ
อันนาไปสู่การปฏิบัติตามกฎจราจรที่ถูกต้องต่อไป
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