




 

ค ำน ำ 
 
  เอกสารแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6 3 ฉบับนี้  เป็นเอกสารแผนที่
จัดท าขึ้นเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดวัตถุประสงค์ ขั้นตอน และประโยชน์ของแผนด าเนินงาน รวมทั้ง
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่แน่นอนที่แสดงถึงการด าเนินงานจริง โดยแต่ละ
โครงการจะอยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาของเทศบาลนครเชียงใหม่ ที่ได้รับ
งบประมาณด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63  เพ่ือมุ่งไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์การพัฒนาของเทศบาล
นครเชียงใหม ่
 
  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารแผนการด าเนินงานฉบับนี้ จะเป็นคู่มือในการปฏิบัติงานของ    
ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติ รวมทั้งเป็นคู่มือในการควบคุม
และตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลเพ่ือน าผลที่ได้            
ไปปรับปรุงการด าเนินงาน ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ต่อไป 
 
 
 
 

กองวิชาการและแผนงาน 
เทศบาลนครเชียงใหม่ 

 



สารบัญ 
    หน้า 

ค าน า 
ส่วนที่ ๑ บทน า  
 ๑ .๑ บทน า            ๑/๑ 
 ๑ .๒ วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน        ๑/๑ 
 ๑ .๓ ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน    ๑/๒ 
 ๑ .๔ ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน                   ๑/๓ 
 
ส่วนที่ ๒ บัญชีจ านวนโครงการและงบประมาณ 
              ๒.๑ บัญชีสรุปจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ                ๒/๑ 

    ๒.๒ บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ                          
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน              ๒/1/1 

-แผนงานสาธารณสุข 2/1/1 
-แผนงานเคหะและชุมชน                                                                  2/1/2 
-แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                                                      2/1/9 
-แผนงานการพาณิชย ์ 2/1/31 
-แผนงานงบกลาง 2/1/33 

 ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม            ๒/2/1 
-แผนงานการศึกษา 2/2/1 
-แผนงานสาธารณสุข 2/2/2 
-แผนงานเคหะและชุมชน                                                                  2/2/4 
-แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                                                      2/2/14 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตส านึกด้านศิลปวัฒนธรรม 2/3/1  
-แผนงานบริหารงานท่ัวไป 2/3/1 
-แผนงานการศึกษา 2/3/6 
-แผนงานสาธารณสุข 2/3/68 
-แผนงานสังคมสงเคราะห ์ 2/3/101 
-แผนงานเคหะและชุมชน                                                                  2/3/102 
-แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                                                      2/3/104 
-แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ 2/3/109 
-แผนงานงบกลาง 2/3/123 
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  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความปลอดภัยและบรรเทาสาธารณภัย 2/4/1  

-แผนงานบริหารงานท่ัวไป 2/4/1 
-แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2/4/2 
-แผนงานสาธารณสุข 2/4/5 
-แผนงานเคหะและชุมชน                                                                  2/4/6 
-แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ 2/4/8 

 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร 2/5/1  
-แผนงานบริหารงานท่ัวไป 2/5/1 
-แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2/5/25 
-แผนงานการศึกษา 2/5/26 
-แผนงานสาธารณสุข 2/5/27 
-แผนงานเคหะและชุมชน                                                                  2/5/36 
-แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                                                      2/5/37 
-แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ 2/5/39 
-แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                                                      2/5/41 
-แผนงานการพาณิชย ์ 2/5/43 

 
ส่วนที่ 3 บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

 ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน        3/1 
 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   3/4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
-ร่าง- 

 
 

 
 
 

แผนการด าเนินงาน  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

 
************************** 

 
กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลนครเชียงใหม่ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



สวนที่ ๑ 
 

๑.๑ บทนํา 
 

  แผนการดําเนินงาน  หมายถึง แผนการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน         
ท่ีแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน โครงการพัฒนา และกิจกรรมท่ีดําเนินการจริงท้ังหมด ในพ้ืนท่ีของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินประจําปงบประมาณ นั้น 
  การจัดทําแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63  เปนการนําโครงการ
พัฒนาในแผนพัฒนาทองถ่ิน  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563  ท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63  รวมท้ังแผนงาน/โครงการพัฒนาของหนวยงานอ่ืนๆ 
ท่ีเขามาดําเนินการในพ้ืนท่ีเขตเทศบาลนครเชียงใหม เพ่ือจัดทําเปนแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563  โดยแสดงรายละเอียดเก่ียวกับการพัฒนา  ในแงของกิจกรรมการดําเนินงานท่ีเปนข้ันตอน มี
การกําหนดระยะเวลาการดําเนินงานท่ีชัดเจน รวมท้ังระบุปริมาณทรัพยากรท่ีจะตองใชในการดําเนินงานให
มีความสอดคลองและชัดเจนเพียงพอท่ีจะนําไปปฏิบัติได  ซ่ึงจะทําใหแนวทางการดําเนินงานใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563  มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน ลดความซํ้าซอนของโครงการ มีการ
ประสานและบูรณาการการทํางานกับหนวยงาน และการจําแนกรายละเอียดตางๆ ของโครงการ ซ่ึงจะเปน
เครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผูบริหาร เพ่ือควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพ  รวมท้ังยังเปนเครื่องมือในการติดตามการดําเนินงาน และการประเมินผลใหมีประสิทธิภาพ 
 

1.2 วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน 
 

  1.2.1 เพ่ือเปนการนําโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาทองถ่ิน ท่ีไดรับการจัดสรร
งบประมาณไปสูการปฏิบัติจริงใหเปนรูปธรรมท่ีชัดเจน 
  1.2.2 เพ่ือแสดงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมท่ีดําเนินการจริง
ท้ังหมดในพ้ืนท่ีเขตเทศบาลนครเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  1.2.3 เพ่ือควบคุมและตรวจสอบการดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ ใหเปนไปอยาง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
  1.2.4 เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการพัฒนา 
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1.3 ข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
พ.ศ. 2548  และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561  หมวด 5 การนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติ      
ขอ 26 ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําแผนการดําเนินงาน  และขอ 27  ใหจัดใหแลวเสร็จ
ภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีประกาศใชงบประมาณรายจายประจําป โดยมีข้ันตอนดังตอไปนี้ 
  1.3.1 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินรวบรวมแผนงาน/โครงการ
พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน หนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหนวยงาน
อ่ืนๆ ท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน แลวจัดทํารางแผนการดําเนินงานเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 
  1.3.2 คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนการดําเนินงาน แลวเสนอให
ผูบริหารทองถ่ินประกาศเปนแผนการดําเนินงาน ท้ังนี้ใหปดประกาศแผนการดําเนินงานภายใน 15 วันนับ
แตวันท่ีประกาศ เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกัน และตองปดประกาศไวอยางนอย 30 วัน 

  โดยจากระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกลาว สามารถสรุปข้ันตอนในการดําเนินการจัดทํา
แผนการดําเนินงานได 3 ข้ันตอน ดังตอไปนี้ 
 

  ข้ันตอนท่ี 1 การเก็บรวบรวมขอมูล 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม เก็บรวบรวมขอมูล
โครงการ/กิจกรรม ท่ีจะมีการดําเนินการจริงในพ้ืนท่ีของเทศบาลนครเชียงใหม ซ่ึงจะประกอบดวย
โครงการ/กิจกรรม ของเทศบาลนครเชียงใหมเอง และโครงการ/กิจกรรมของหนวยงานราชการสวนกลาง 
สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีจะดําเนินการในพ้ืนท่ีของเทศบาลนครเชียงใหม 
 

  ข้ันตอนท่ี 2 การจัดทํารางแผนการดําเนินงาน 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัด ทําแผนพัฒนาเทศบาลนครเชี ยง ใหม  จั ด ทํา 
รางแผนการดําเนินงาน โดยพิจารณาโครงการ/กิจกรรมของเทศบาลนครเชียงใหมและหนวยงานตางๆ  ซ่ึง
ต อ ง มี ค ว า มสอดคล อ ง กั บยุ ท ธ ศ าสต ร ก า ร พัฒนา  แล ะแน ว ทา งก า ร พัฒนาขอ ง เ ทศบา ล 
นครเชียงใหม  โดยเคาโครงแผนการดําเนินงานจะแบงออกเปน 3 สวน คือ สวนท่ี 1 บทนํา  สวนท่ี 2 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม  และสวนท่ี 3 บัญชีครุภัณฑ  จากนั้นจึงนําเสนอตอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
นครเชียงใหม เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบแลว  แลวนําเสนอตอนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติและประกาศใชแผนการดําเนินงาน 
 

  ข้ันตอนท่ี 3 การประกาศใชแผนการดําเนินงาน 
  เม่ือนายกเทศมนตรีใหความเห็นชอบรางแผนการดําเนินงานแลว จึงประกาศใชแผนการ
ดําเนินงาน โดยใหปดประกาศแผนการดําเนินงานภายใน 15 วันนับจากวันท่ีประกาศ เพ่ือใหประชาชนใน
ทองถ่ินรับทราบโดยท่ัวกันและตองปดประกาศไวอยางนอย 30 วัน 
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1.4 ประโยชนของแผนการดําเนินงาน 
 

  1.4.1 แผนการดําเนินงานประจําปทําใหผูบริหาร ผูปฏิบัติงาน และประชาชนท่ัวไปทราบ
ถึงกิจกรรม  การดําเนินงานในการพัฒนาทองถ่ิน และการใชทรัพยากรในการบริหารงานในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562  ไดอยางชัดเจน 
  1.4.2 แผนการดําเนินงานประจําป ทําใหผูมีหนาท่ีรับผิดชอบในการนําแผนพัฒนาไป
ปฏิบัติ สามารถนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติไดอยางเปนระบบมากข้ึน 
  1.4.3 แผนการดําเนินงานประจําปทําใหผูมีหนาท่ีกํากับดูแลโครงการ หรือผูท่ีรับผิดชอบ
โครงการสามารถเขาใจและตรวจสอบโครงการไดงายข้ึน 
  1.4.4 แผนการดําเนินงานประจําปทําใหผูติดตามและประเมินผล สามารถติดตามและ
ตรวจสอบความกาวหนาในการดํ าเนินงาน และประเ มินผลโครงการไดอย างมีประสิทธิภาพ 
มากข้ึน รวมท้ังสามารถนําขอมูลท่ีไดรับ ไปรายงานใหผูบริหารรับทราบถึงความกาวหนารวมท้ังปญหา และ
อุปสรรคในการดําเนินงาน ตอไป  
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ส่วนที่ 2 
บัญชีสรุปจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63  
เทศบาลนครเชียงใหม ่

 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 
จ านวนโครงการ 

ที่ด าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ 
โครงการทั้งหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ 
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน      
- แผนงานสาธารณสุข 3 0.58 55,500 0.01 เทศบาลนครเชียงใหม่ 
- แผนงานเคหะและชุมชน 31 5.96 58,203,600 6.55 เทศบาลนครเชียงใหม่ 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   46 8.85 146,247,000 16.45 เทศบาลนครเชียงใหม่ 
- แผนงานการพาณิชย์ 5 0.96 6,949,840 0.78 เทศบาลนครเชียงใหม่ 
- แผนงานงบกลาง 4 0.77 3,000,000 0.34 เทศบาลนครเชียงใหม่ 

รวม 89 17.12 214,455,940 24.13 เทศบาลนครเชียงใหม่ 
๒. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      

-  แผนงานการศึกษา 1 0.19 10,000 0.00 เทศบาลนครเชียงใหม่ 
-  แผนงานสาธารณสุข   4 0.77 4,091,000 0.46 เทศบาลนครเชียงใหม่ 
-  แผนงานเคหะและชุมชน   26 5.00 253,526,900 28.52 เทศบาลนครเชียงใหม่ 
-  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 6 1.15 8,400,000 0.94 เทศบาลนครเชียงใหม่ 

รวม 37 7.11 266,027,900 29.92 เทศบาลนครเชียงใหม่ 
 
 
 
 

 

 

แบบ ผด.01 
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ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 
จ านวนโครงการ 

ที่ด าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ 
โครงการทั้งหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ 
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตส านึกด้านศิลปวัฒนธรรม      
-  แผนงานบริหารงานทั่วไป   26 5.00 24,983,575 2.81 เทศบาลนครเชียงใหม่ 
-  แผนงานการศึกษา   107 20.58 ๑๐๖,๒๘๗,๐๓๐ 11.96 เทศบาลนครเชียงใหม่ 
-  แผนงานสาธารณสุข   50 9.62 8,528,650 0.96 เทศบาลนครเชียงใหม่ 
-  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 4 0.77 1,147,000 0.13 เทศบาลนครเชียงใหม่ 
-  แผนงานเคหะและชุมชน   3 0.58 3,575,000 0.40 เทศบาลนครเชียงใหม่ 
-  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 15 2.89 2,155,000 0.24 เทศบาลนครเชียงใหม่ 
- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 31 5.96 21,838,230 2.46 เทศบาลนครเชียงใหม่ 
- แผนงานงบกลาง 4 0.77 196,392,600 22.09 เทศบาลนครเชียงใหม่ 

รวม 240 46.17 364,907,085 41.05 เทศบาลนครเชียงใหม่ 
4. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความปลอดภัยและบรรเทาสาธารณภัย      

-  แผนงานบริหารงานทั่วไป   2 0.38 1,471,000 0.16 เทศบาลนครเชียงใหม่ 
     -  แผนงานการรักษาความสงบภายใน   12 2.32 2,204,600 0.25 เทศบาลนครเชียงใหม่ 
     -  แผนงานสาธารณสุข   2 0.38 900,000 0.10 เทศบาลนครเชียงใหม่ 

-  แผนงานเคหะและชุมชน   4 0.77 10,072,000 1.13 เทศบาลนครเชียงใหม่ 
- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 1 0.19 233,600 0.03 เทศบาลนครเชียงใหม่ 

รวม 21 4.04 14,881,200 1.67 เทศบาลนครเชียงใหม่ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แบบ ผด.01 
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ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 
จ านวนโครงการ 

ที่ด าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ 
โครงการทั้งหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ 
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก 

5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร      
-  แผนงานบริหารงานทั่วไป 79 15.19 20,752,850 2.33 เทศบาลนครเชียงใหม่ 
-  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1 0.19 129,600 0.01 เทศบาลนครเชียงใหม่ 
-  แผนงานการศึกษา 2 0.38 528,000 0.06 เทศบาลนครเชียงใหม่ 
-  แผนงานสาธารณสุข 30 5.77 4,375,700 0.49 เทศบาลนครเชียงใหม่ 
-  แผนงานเคหะและชุมชน 5 0.96 992,000 0.11 เทศบาลนครเชียงใหม่ 
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 5 0.96 159,000 0.02 เทศบาลนครเชียงใหม่ 
-  แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 4 0.77 347,800 0.04 เทศบาลนครเชียงใหม่ 
-  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 6 1.15 1,224,600 0.14 เทศบาลนครเชียงใหม่ 
-  แผนงานการพาณิชย์ 1 0.19 287,000 0.03 เทศบาลนครเชียงใหม่ 

รวม 133 25.56 28,796,550 3.23 เทศบาลนครเชียงใหม่ 
รวมทั้งสิ้น 520 100.00 889,068,675 100.00 เทศบาลนครเชียงใหม่ 

   

แบบ ผด.01 



2/1/1 
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เทศบาลนครเชียงใหม่ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
    แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 จัดซื้อรถเข็น 
ลากพ่วง 2 ล้อ 
แขวงเม็งราย 

จัดซื้อรถเข็นลากพ่วง 2 ล้อ 
ขนาดประมาณ 100x100x50 
ซม. จ านวน 2 คัน 

8,000 ใช้ภายใน
พื้นทีแ่ขวง 
เม็งราย 

งานสุขาภิบาล 
และสิ่งแวดล้อม 
แขวงเม็งราย 

            

2 จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า 
แบบข้อแข็ง 
งานสุขาภิบาล 
และสิ่งแวดล้อม  
แขวงเม็งราย 

จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 
แบบสะพาย เครื่องยนต์ขนาดไม่
น้อยกว่า 1.4 แรงม้า ปริมาตร
กระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี 
พร้อมใบมีด จ านวน 2 เครื่อง 

19,000 ใช้ภายใน
พื้นทีแ่ขวง 
เม็งราย 

งานสุขาภิบาล 
และสิ่งแวดล้อม 
แขวงเม็งราย 

            

3 จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า 
แบบข้อแข็ง 
งานสุขาภิบาล 
และสิ่งแวดล้อม  
แขวงกาวิละ 

จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 
แบบสะพาย เครื่องยนต์ขนาดไม่
น้อยกว่า 1.4 แรงม้า ปริมาตร
กระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี 
พร้อมใบมีด จ านวน 3 เครื่อง 

28,500 ใช้ภายใน
พื้นที่แขวง 

กาวิละ 

งานสุขาภิบาล 
และสิ่งแวดล้อม 

แขวงกาวิละ 

            

รวม 3 โครงการ  55,500               
 
 

 
 

แบบ ผด.02 



2/1/2 
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เทศบาลนครเชียงใหม่ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
    แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ซ่อมบํารุงไฟฟ้า
สาธารณะตามถนน
สายต่างๆ  ภายใน
เขตเทศบาลนคร
เชียงใหม่ 

จ้างเหมาซ่อมบํารุงไฟฟ้า
สาธารณะตามถนนและซอย 
สายต่างๆ ภายในเขตเทศบาล
นครเชียงใหม ่

7,460,000 ถนนและ 
ซอยต่างๆ 
ภายในเขต
เทศบาลฯ 

งานสถานที่และ
ไฟฟ้าสาธารณะ

ฝ่ายสาธารณูปโภค 
ส่วนการโยธา 
สํานักการช่าง 

            

2 ซ่อมแซมบํารุงรักษา
ถนนและสะพานท่ี
ชํารุดเสียหายในเขต
เทศบาลนคร
เชียงใหม่ 

ซ่อมแซมถนนและสะพาน 
ที่ชํารุดภายในเขตเทศบาลนคร
เชียงใหม่ 

5,500,000 สะพานและ
ถนนภายใน
เขตเทศบาลฯ 

งานบํารุงรักษา
ทางและสะพาน 

ฝ่ายสาธารณูปโภค 
ส่วนการโยธา 
สํานักการช่าง 

            

3 จัดซื้อเครื่อง 
ตัดคอนกรีต 

จัดซื้อเครื่องตัดคอนกรีต 
เครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะ 
ปริมาตรกระบอกสูบ 270 ซีซี
ขนาดความยาวบาร ์14 นิ้ว 
พร้อมใบตัด จํานวน 1 เครื่อง 

31,500 ใช้ภายใน
พื้นทีแ่ขวง 
เม็งราย 

งานช่าง 
แขวงนครพิงค์ 

 

            

4 จัดซื้อรถตักหน้าขุด
หลังชนิดขับเคลื่อน 4 
ล้อ 

จัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิด
ขับเคลื่อน 4 ล้อ เครื่องยนต์
ดีเซล 4 จังหวะ มีกําลังไม่น้อย
กว่า 90 แรงม้า ล้อยาง 4 ล้อ
ติดบุ้งกี๋สําหรับตักหน้ารถ และ
บุ้งกี๋ขุดด้านหลังรถ ควบคุมด้วย
ระบบไฮดรอลิก จํานวน 1 คัน 

3,300,000 ใช้ภายใน
พื้นทีแ่ขวง 

กาวิละ 

งานช่าง 
แขวงกาวิละ 

            

แบบ ผด.02 



2/1/3 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 จัดซื้อกรรไกร 
ตัดเหล็ก 

จัดซื้อกรรไกรตัดเหล็ก ขนาด 
42 นิ้ว จํานวน 2 อัน 

13,000 ใช้ภายใน
พื้นทีแ่ขวง 
นครพิงค ์

งานช่าง 
แขวงนครพิงค์ 

 

            

6 จัดซื้อเครื่องตัดเหล็ก
ไฟฟ้า 

จัดซื้อเครื่องตัดเหล็กไฟฟ้า 
ขนาด 14 นิ้ว กําลังไฟฟ้าท่ีใช้ 
2,000 วัตต์ จํานวน 1 เครื่อง 

9,000 ใช้ภายใน
พื้นทีแ่ขวง 
นครพิงค ์

งานช่าง 
แขวงนครพิงค์ 

 

            

7 จัดซื้อเลื่อยยนต ์
งานรักษา 
ความสะอาด  
แขวงศรีวิชัย 

จัดซื้อเลื่อยยนต ์ขนาดเครื่องยนต ์
ไม่น้อยกว่า 31.8 ซีซี ความยาว
บาร์ไม่น้อยกว่า 40 ซม. หรือ 
18 นิ้ว จํานวน 2 เครื่อง 

20,000 ใช้ภายใน
พื้นทีแ่ขวง 
ศรีวิชัย 

งานรักษา 
ความสะอาด 
แขวงศรีวิชัย 

            

8 จัดซื้อเลื่อยยนต ์
งานรักษา 
ความสะอาด  
แขวงนครพิงค์ 

จัดซื้อเลื่อยยนต ์ขนาดเครื่องยนต ์
ไม่น้อยกว่า 31.8 ซีซี ความยาว
บาร์ไม่น้อยกว่า 40 ซม. หรือ 
18 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง 

10,000 ใช้ภายใน
พื้นทีแ่ขวง 
นครพิงค ์

งานรักษา 
ความสะอาด 
แขวงนครพิงค์ 

 

            

9 จัดซื้อเลื่อยยนต ์
งานช่าง 
แขวงเม็งราย 

จัดซื้อเลื่อยยนต ์ขนาดเครื่องยนต ์
ไม่น้อยกว่า 31.8 ซีซี ความยาว
บาร์ไม่น้อยกว่า 40 ซม. หรือ 
18 นิ้วจํานวน 1 เครื่อง 

10,000 ใช้ภายใน
พื้นที่แขวง 
เม็งราย 

งานช่าง 
แขวงเม็งราย 

            

10 จัดซื้อเลื่อยยนต ์
งานรักษา 
ความสะอาด  
แขวงเม็งราย 

จัดซื้อเลื่อยยนต ์ขนาดเครื่องยนต ์
ไม่น้อยกว่า 31.8 ซีซี ความยาว
บาร์ไม่น้อยกว่า 40 ซม. หรือ 
18 นิ้วจํานวน 2 เครื่อง 

20,000 ใช้ภายใน
พื้นที่แขวง 
เม็งราย 

งานรักษา 
ความสะอาด 
แขวงเม็งราย 

            

11 
 

จัดซื้อเลื่อย 
วงเดือนไฟฟ้า 
แบบมือถือ  

จัดซื้อเลื่อยวงเดือนไฟฟ้า 
แบบมือถือ ขนาด 8 นิ้ว ขับด้วย
มอเตอร์ไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 
1,00 วัตต์ จํานวน 1 เครื่อง 

5,600 ใช้ภายใน
พื้นทีแ่ขวง 
ศรีวิชัย 

งานช่าง 
แขวงศรีวิชัย 

            

แบบ ผด.02 



2/1/4 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

12 จัดซื้อสว่านไฟฟ้า 
ไร้สาย 

จัดซื้อสว่านไฟฟ้าไร้สาย ขนาด 
3/8 นิ้ว จํานวน 2 เครื่อง 

14,000 ใช้ภายใน
พื้นทีแ่ขวง 
นครพิงค ์

งานช่าง 
แขวงนครพิงค์ 

 

            

13 จัดซื้อเครื่องเชื่อม
ระบบอินเวอร์เตอร์
งานช่าง แขวงศรีวิชัย 

จัดซื้อเครื่องเชื่อมระบบ 
อินเวอร์เตอร ์กระแสไฟฟ้าเชื่อม 
200 แอมป์ น้ําหนัก 12.5 กก.
ขนาดประมาณ 470x210x 
375 มม. จํานวน 1 เครื่อง  

16,000 ใช้ภายใน
พื้นทีแ่ขวง 
ศรีวิชัย 

งานช่าง 
แขวงศรีวิชัย 

            

14 จัดซื้อเครื่องเจีย/ตัด
แบบมือถือ งานช่าง 
แขวงศรีวิชัย 

จัดซื้อเครื่องเจีย/ตัดแบบมือถือ 
ขนาด 5 นิ้ว ขับด้วยมอเตอร์
ไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 
วัตต์ จํานวน 1 เครื่อง  

5,500 ใช้ภายใน
พื้นทีแ่ขวง 
ศรีวิชัย 

งานช่าง 
แขวงศรีวิชัย 

            

15 จัดซื้อเครื่องวัดระยะ
แบบเลเซอร ์

จัดซื้อเครื่องวัดระยะแบบ
เลเซอร์ วัดระยะทางไดไ้ม่น้อย
กว่า 0.05-80.00 เมตร 
จํานวน 1 เครื่อง 

8,000 ใช้ภายใน
พื้นทีแ่ขวง 
เม็งราย 

งานช่าง 
แขวงเม็งราย 

 

            

16 ดูแลและบํารุงรักษา
ระบบไฟจราจรและ
ระบบควบคุม
การจราจร 

-จ้างเหมาเอกชนดูแลและบํารุง 
รักษาระบบควบคุมการจราจร
และสัญญาณไฟจราจรระบบ 
ATC  
-จ้างเหมาเอกชนดูแลและ
บํารุงรักษาระบบสัญญาณ 
ไฟจราจรทางข้าม  

4,000,000 ศูนย์ฝึกอบรม
และควบคุม
สัญญาณไฟ

จราจร 

ฝ่ายวิศวกรรมจราจร 
ส่วนการโยธา 
สํานักการช่าง 

            

17 ทาสีตีเส้นเครื่อง 
หมายจราจร 

จัดทําเครื่องหมายจราจรบน 
พื้นทางและขอบทางภายใน 
เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ 

1,100,000 ภายในเขต
เทศบาลฯ 

ฝ่ายวิศวกรรมจราจร 
ส่วนการโยธา 
สํานักการช่าง 

            

แบบ ผด.02 



2/1/5 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

18 ติดตั้งป้ายเครื่อง 
หมายจราจร  

ติดตั้งป้ายเครื่องหมายจราจร
ชนิดป้ายเตือน ป้ายบังคับและ
อื่นๆ ที่เกี่ยวกับจราจรตาม 
แบบมาตรฐาน  

250,000 ภายในเขต
เทศบาลฯ 

ฝ่ายวิศวกรรมจราจร 
ส่วนการโยธา 
สํานักการช่าง 

            

19 เช่าพื้นที่เพ่ือติดตั้ง
อุปกรณ์โทรคมนาคม 

เช่าพ้ืนท่ีสําหรับติดตั้งอุปกรณ์
ระบบเช่าคู่สายโทรศัพท์  
บริเวณศูนย์บริการโทรศัพท์ 
ทีโอทีเชียงใหม่ 2, 3 และ 4 
จํานวน 3 ชุมสาย 

100,000 -องค์การ 
โทรศัพท ์
-ศูนย์ฝึกอบรม 
และควบคุม
สัญญาณไฟ
จราจร 

ฝ่ายวิศวกรรมจราจร 
ส่วนการโยธา 
สํานักการช่าง 

            

20 เชื่อมโยงคู่สาย 
สัญญาณโทรศัพท์
ระหว่างศูนย์ควบคุม
สัญญาณไฟจราจรกับ
ตู้ควบคุมบริเวณทาง
แยกต่างๆ 

เช่าคู่สายโทรศัพท์เช่ือมโยงคู่
สายสัญญาณระหว่างศูนย์
ควบคุมสัญญาณไฟจราจรกับ
ตู้ควบคุมระบบสัญญาณไฟ
จราจรบริเวณทางแยกต่างๆ 
ภายในเทศบาลนครเชียงใหม่ 
จํานวน 55 คู่สาย 

750,000 ศูนย์ฝึกอบรม
และควบคุม
สัญญาณไฟ

จราจร 

ฝ่ายวิศวกรรมจราจร 
ส่วนการโยธา 
สํานักการช่าง 

            

21 บํารุงรักษาซ่อมแซม
หม้อแปลงไฟฟ้า 

จ้างเหมาบํารุงรักษาซ่อมแซม
หม้อแปลงไฟฟ้าสําหรับจ่าย
กระแสไฟฟ้าภายในอาคารศูนย์
ควบคุมสัญญาณไฟจราจร 

5,000 ศูนย์ฝึกอบรม
และควบคุม
สัญญาณไฟ

จราจร 

ฝ่ายวิศวกรรมจราจร 
ส่วนการโยธา 
สํานักการช่าง 

            

22 ตกแต่งภูมิทัศน์เมือง จ้างเหมาตกแต่งภูมิทัศน์เมือง
ภายในเขตเทศบาลนคร
เชียงใหม่ 

3,697,500 รอบคูเมือง 
สวนสาธารณะ 
เกาะกลาง ถนน 
ประตูเมือง  
ราวสะพานใน 
เขตเทศบาลฯ 

งานตกแต่งเมือง 
และพื้นที่สาธารณะ 
ฝ่ายสวนสาธารณะ 
ส่วนการโยธา 
สํานักการช่าง 

            

แบบ ผด.02 



2/1/6 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

23 ตกแต่งเมืองเพื่อ
ต้อนรับเทศกาล  

ตกแต่งเมืองเพื่อต้อนรับเทศกาล 
ประเพณี และวันสําคัญ ได้แก ่

1,500,000 ภายในเขต
เทศบาลฯ 

งานตกแต่งเมือง 
และพื้นที่สาธารณะ 

            

 ประเพณีและ 
วันสําคัญต่างๆ 

-ตกแต่งเมืองในช่วงประเพณ ี
ยี่เป็ง 

  ฝ่ายสวนสาธารณะ 
ส่วนการโยธา 

            

  -ตกแต่งเมืองในช่วงงานส่งท้ายปี
เก่าต้อนรับปีใหม่ 

  สํานักการช่าง             

  -ตกแต่งเมืองในช่วงประเพณ ี
ปี๋ใหม่เมือง 

               

  -ตกแต่งเมืองในช่วงวันเฉลิม 
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนาง
เจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ 
พระบรมราชิน ี 

               

  -ตกแต่งเมืองในช่วงวันเฉลิม 
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

               

  -ตกแต่งเมืองในช่วงวันเฉลิม 
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

               

  ฯลฯ                
24 จ้างเหมาตัดแต่ง 

ไม้ใหญ ่
จ้างเหมาตัดแต่งก่ิงต้นยางนา
ถนนเชียงใหม่-ลําพูน, ต้นไม้รอบ
คูเมือง, ตน้ไม้ภายในสวนสาธารณะ 
และต้นไมต้ามถนนใหญ่และซอย
ต่างๆ ภายในเขตเทศบาลฯ 

400,000 -ถนน ชม.-
ลําพูน 
-รอบคูเมือง 
-สวนสาธารณะ 
-ถนน/ซอย
ภายในเขต
เทศบาลฯ 

งานตกแต่งเมือง 
และพื้นที่สาธารณะ 
ฝ่ายสวนสาธารณะ

ส่วนการโยธา
สํานักการช่าง 

            

แบบ ผด.02 



2/1/7 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

25 จ้างเหมาแรงงาน
บุคคลภายนอกใน 
การรักษาความ 
สะอาดภายในเขต 
แขวงนครพิงค์ 

จ้างแรงงานบุคคลภายนอก
จํานวน 70 คน เพื่อดําเนินการ
ทําความสะอาดถนนตรอกซอย
และสถานท่ีสาธารณะภายใน
เขตแขวงนครพิงค์ 

7,840,000 ถนน ตรอก 
ซอย และ
สถานท่ี

สาธารณะ 
ภายในเขต

แขวงนครพิงค์ 

งานรักษา 
ความสะอาด 
แขวงนครพิงค์ 

            

26 จ้างเหมาแรงงาน
บุคคลภายนอกใน 
การรักษาความ
สะอาดภายในเขต 
แขวงกาวิละ 

จ้างแรงงานบุคคลภายนอก
จํานวน 58 คน เพื่อดําเนินการ
ทําความสะอาดถนนตรอกซอย
และสถานท่ีสาธารณะภายใน
เขตแขวงกาวิละ 

6,496,000 ถนน ตรอก 
ซอย และ
สถานท่ี

สาธารณะ 
ภายในเขต
แขวงกาวิละ 

งานรักษา 
ความสะอาด 
แขวงกาวิละ 

            

27 จ้างเหมาแรงงาน
บุคคลภายนอกใน 
การรักษาความ
สะอาดภายในเขต 
แขวงเม็งราย 

จ้างแรงงานบุคคลภายนอก 
เพื่อดําเนินการทําความสะอาด
ถนนตรอกซอยและสถานท่ี
สาธารณะภายในเขตแขวง 
เม็งราย 

7,564,000 ถนน ตรอก 
ซอย และ
สถานท่ี

สาธารณะ 
ภายในเขต

แขวงเม็งราย 

งานรักษา 
ความสะอาด 
แขวงม็งราย 

            

28 จ้างเหมาแรงงาน
บุคคลภายนอกใน 
การรักษาความ
สะอาดภายในเขต 
แขวงศรีวิชัย 

จ้างแรงงานบุคคลภายนอก
จํานวน 71 คน เพื่อดําเนินการ
ทําความสะอาดถนนตรอกซอย
และสถานท่ีสาธารณะภายใน
เขตแขวงศรีวิชัย 

7,952,000 ถนน ตรอก 
ซอย และ
สถานท่ี

สาธารณะ 
ภายในเขต
แขวงศรีวิชัย 

งานรักษา 
ความสะอาด 
แขวงศรีวิชัย 

            

 
 
 

แบบ ผด.02 



2/1/8 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

29 จัดซื้อรถเข็นของแบบ
พับได้ 

จัดซื้อรถเข็นของแบบพับได ้4 
ล้อ ขนาดประมาณ 48x40x 
85 ซม. จํานวน 50 คัน 

60,000 ใช้ภายใน
พื้นที่แขวง 
เม็งราย 

งานรักษา 
ความสะอาด 
แขวงเม็งราย 

            

30 จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า
แบบข้อแข็ง 
งานรักษา 
ความสะอาด 
แขวงนครพิงค์  

จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง  
แบบสะพาย เครื่องยนต์ขนาดไม่
น้อยกว่า 1.4 แรงม้า ปริมาตร
กระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี 
พร้อมใบมีด จํานวน 2 เครื่อง 

19,000 ใช้ภายใน
พื้นที่แขวง 
นครพิงค ์

งานรักษา 
ความสะอาด 
แขวงนครพิงค์ 

            

31 จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า
แบบข้อแข็ง 
งานรักษา 
ความสะอาด 
แขวงกาวิละ  

จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 
แบบสะพาย เครื่องยนต์ขนาดไม่
น้อยกว่า 1.4 แรงม้า ปริมาตร
กระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี 
พร้อมใบมีด จํานวน 5 เครื่อง 

47,500 ใช้ภายใน
พื้นที่แขวง 

กาวิละ 

งานรักษา 
ความสะอาด 
แขวงกาวิละ 

            

รวม 31 โครงการ  58,203,600               
 
 

 
 

แบบ ผด.02 



2/1/9 
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เทศบาลนครเชียงใหม่ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ปรับปรุงผิวจราจร
ถนนอารักษ์  
(แอสฟัลท์คอนกรีต
ผสมยางพาราทับผิว
ทางเดิม) 

ปูแอสฟัลท์คอนกรีตผสม
ยางพารา (PARA-ASPHALT 
CONCRETE) ทับผิวทางเดิม 
ความหนาเฉลี่ย 0.05 ม. ความ
กว้างประมาณ 6.00-11.90 
ม.ความยาวประมาณ 1,490 
ม.หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อย
กว่า 15,000 ตร.ม.ตามแบบ
แปลนของเทศบาลฯ 

7,574,000 ถนนอารักษ์  
 

ส่วนออกแบบ 
และก่อสร้าง 
ส านักการช่าง 

            

2 ก่อสร้างถนนพร้อม
ระบบระบายน้ า          
ถนนท่าแพ ซอย 2 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ความหนา
เฉลี่ย 0.20 เมตร ความกว้าง
ประมาณ 1.90-5.00 เมตร 
ความยาวประมาณ 184.00 
เมตร หรือมีพื้นที่ด าเนินการไม่
น้อยกว่า 570.00 ตารางเมตร 
พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. 
ขนาดปากรางกว้าง 0.25 เมตร 
ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 
362.00 เมตร ตามแบบแปลน
ของเทศบาลฯ 

1,444,000 ถนนท่าแพ 
ซอย 2 

ส่วนออกแบบ 
และก่อสร้าง 
ส านักการช่าง 

            

 

 

แบบ ผด.02 



2/1/10 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 ก่อสร้างปรับปรุงผิว
จราจรพร้อมระบบ
ระบายน้ า คสล. ถนน
สายหลักการเคหะ
เชียงใหม่ (ตั้งแต่ถนน
ใจแก้วถึงถนนมหิดล) 

ก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตทับผิวทางเดิมหนา 
0.05 เมตร กว้างประมาณ 
9.00 เมตร ความยาวประมาณ 
555 เมตร หรือพ้ืนท่ีด าเนินการ
ไม่น้อยกว่า 4,879 ตารางเมตร
(ไม่รวมพื้นที่ฝาบ่อพัก) พร้อม
ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ขนาด ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อ
พักความยาวรวมประมาณ 
1,169 เมตร และก่อสร้างราง
รับน้ าฝนพร้อมบ่อรับน้ า ความ
ยาวรวมประมาณ 1,125 เมตร 
ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ 

8,100,000 ถนนสายหลัก 
การเคหะ
เชียงใหม่ 
ตั้งแต่ถนน
ใจแก้วถึง

ถนนมหิดล 

ส่วนออกแบบ 
และก่อสร้าง 
ส านักการช่าง 

            

4 ก่อสร้างปรับปรุง 
ถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตพร้อม 
ฝาบ่อพักถนน 
ศรีปิงเมืองเริ่มตั้งแต่
ถนนมหิดลจนถึงทาง
แยกถนนเวียงพิงค์ 

ก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต หนา 0.05 เมตร ทับผิว
ทางเดิมกว้างประมาณ 3.50-
7.00 เมตร ความยาวประมาณ 
425 เมตร หรือมีพื้นที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า (ไม่รวม
พื้นที่ฝาบ่อพัก) 2,050 ตาราง  
เมตร พร้อมปรับปรุงยกระดับฝา
บ่อพัก จ านวน 27 ฝา ตามแบบ
แปลนของเทศบาลฯ 

1,210,000 ถนนศรีปิงเมือง 
เริ่มตั้งแต่

ถนนมหิดล
จนถึงทาง
แยกถนน
เวียงพิงค ์

ส่วนออกแบบ 
และก่อสร้าง 
ส านักการช่าง 

            

 

 

 

 

แบบ ผด.02 



2/1/11 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 ก่อสร้างผิวจราจร
พร้อมระบบระบาย
น้ าถนนโสตศึกษา 

ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิว
จราจรเดิม ความหนาเฉลี่ย 
0.05 เมตร ความกว้าง
ประมาณ 4.50-6.20 เมตร 
ความยาวประมาณ 372 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อย
กว่า 1,840.00 ตรารางเมตร 
พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. 
ขนาดปากรางกว้าง 0.25 ม. 
ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 740 
เมตร ตามแบบแปลนของ
เทศบาลฯ 

2,582,000 ถนน 
โสตศึกษา 

ส่วนออกแบบ 
และก่อสร้าง 
ส านักการช่าง 

            

6 ก่อสร้างถนนพร้อม
ระบบระบายน้ า  
ถนนป่าตัน ซอย 4 

ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิว
จราจรเดิม ความหนาเฉลี่ย 0.05 
เมตร ความกว้างประมาณ 2.30-
5.00 เมตร ความยาวประมาณ  
324.00 เมตร หรือมีพื้นที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 1,170.00 
ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างต่อ
ปากรางระบายน้ า ค.ส.ล.ขนาด
ปากรางกว้าง 0.25 เมตรความ
ยาวรวมไม่น้อยกว่า 190.00 
เมตร และก่อสร้างรางระบายน้ า
ค.ส.ล.ขนาดปาก รางกว้าง 0.25 
เมตรความยาวรวมไม่น้อยกว่า 
450.00 เมตร ตามแบบแปลน
ของเทศบาลฯ 

1,953,000 ถนนป่าตัน 
ซอย 4 

ส่วนออกแบบ 
และก่อสร้าง 
ส านักการช่าง 

            

แบบ ผด.02 



2/1/12 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7 ก่อสร้างปรับปรุงราง
ระบายน้ า ค.ส.ล. 
บริเวณชุมชน 
ท่าสะต๋อย เขต 3 

ก่อสร้างปรับปรุงฝารางระบาย
น้ าเดิมเป็นฝา ค.ส.ล.ความยาว
ประมาณ 232 เมตรพร้อมปรับ
ระดับท้องรางเดิม ตามแบบ
แปลนของเทศบาลฯ 

590,000 ชุมชน 
ท่าสะต๋อย 

เขต 3 

ส่วนออกแบบ 
และก่อสร้าง 
ส านักการช่าง 

            

8 ก่อสร้างถนนพร้อม
ระบบระบายน้ า  
ค.ส.ล. ถนน
พระปกเกล้า ซอย 6 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 
เมตร กว้างประมาณ 1.50-
2.50 เมตร ความยาวประมาณ 
1 93 เมตรหรือมีพ้ืนท่ี
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 460 
ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างราง
ระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาดปากราง
กว้าง 0.25 เมตร ความยาว
ประมาณ 193 เมตร ตามแบบ
แปลนของเทศบาลฯ 

1,020,000 ถนน
พระปกเกล้า 

ซอย 6 

ส่วนออกแบบ 
และก่อสร้าง 
ส านักการช่าง 

            

9 ก่อสร้างถนนพร้อม
ระบบระบายน้ าถนน
มณีนพรัตน์ ซอย 2 

ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิว
จราจรเดิม ความหนาเฉลี่ย 
0.05 เมตร ความกว้าง
ประมาณ 4.00-5.80 เมตร 
ความยาวประมาณ 295.00 
เมตร หรือมีพื้นที่ด าเนินการไม่
น้อยกว่า 1,300.00 ตารางเมตร 
พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ า
ค.ส.ล.ขนาดปากรางกว้าง 0.50 
เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 
568.00 เมตร ตามแบบแปลน
ของเทศบาลฯ 

2,672,000 ถนน 
มณีนพรัตน์ 

ซอย 2 

ส่วนออกแบบ 
และก่อสร้าง 
ส านักการช่าง 

            

แบบ ผด.02 



2/1/13 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

10 ก่อสร้างถนนพร้อม
ระบบระบายน้ า 
ถนนพระปกเกล้า 
ซอย 12 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ความหนา
เฉลี่ย 0.20 เมตร ความกว้าง
ประมาณ 2.50-4.10 เมตร 
ความยาวประมาณ 269.00 
เมตร หรือมีพื้นที่ด าเนินการไม่
น้อยกว่า 8 10.00 ตารางเมตร 
พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ า  
ค.ส.ล.  ขนาดปากรางกว้าง  
0.25 เมตร ความยาวรวมไม่
น้อยกว่า 530.00 เมตร ตาม
แบบแปลนของเทศบาลฯ 

2,073,000 ถนน
พระปกเกล้า 

ซอย 12 

ส่วนออกแบบ 
และก่อสร้าง 
ส านักการช่าง 

            

11 ก่อสร้างถนนพร้อม
ระบบระบายน้ า  
ค.ส.ล. ถนนบ้านแพะ 
ซอย 1 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 
เมตร กว้างประมาณ 1.80-
2.30 เมตร ความยาวประมาณ 
95 เมตร หรือคิดเป็นพื้นท่ี
ด าเนินการประมาณ 215 
ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างราง
ระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาดปากราง
กว้าง 0.25 เมตร ความยาว
ประมาณ 160 เมตร ตามแบบ
แปลนของเทศบาลฯ 

720,000 ถนน 
บ้านแพะ 
ซอย 1 

ส่วนออกแบบ 
และก่อสร้าง 
ส านักการช่าง 

            

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02 



2/1/14 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

12 ก่อสร้างปรับปรุงถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
พร้อมระบบระบายน้ า 
ค.ส.ล. ถนนชุมชน
ทิพย์รัตน์ ซอย 9 
เชื่อม ซอย 12 

ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก  
คอนกรีต หนา 0.05 เมตร ทับ
ผิวทางเดิมกว้างประมาณ 
3.00-3.80 เมตร ความยาว
ประมาณ 245 เมตร หรือมี
พื้นที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 
800 ตารางเมตร พร้อม
ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. 
ขนาดปากรางกว้าง 0.25 เมตร 
ทั้งสองฝั่ง ความยาวรวม
ประมาณ 490 เมตร ตามแบบ
แปลนของเทศบาลฯ 
 

1,865,000 ถนนชุมชน 
ทิพย์รัตน์ 

ซอย 9 เชื่อม 
ซอย 12 

ส่วนออกแบบ 
และก่อสร้าง 
ส านักการช่าง 

            

13 ก่อสร้างรางระบายน้ า 
ค.ส.ล. ถนนบ ารุงบุรี   
ซอย 2 

ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล.
ขนาดปากรางกว้าง 0.25 เมตร 
ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 
230.00 เมตร พร้อมซ่อมแซม
ผิวทางด้านข้าง ตามแบบแปลน
ของเทศบาลฯ 
 

682,000 ถนนบ ารุงบุร ี  
ซอย 2 

ส่วนออกแบบ 
และก่อสร้าง 
ส านักการช่าง 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02 



2/1/15 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

14 ก่อสร้างถนนพร้อม
ระบบระบายน้ า  
ถนนมหาโชค  
ซอย 22 

ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิว
จราจรเดิม ความหนาเฉลี่ย 
0.05 เมตร ความกว้าง
ประมาณ 3.20-4.70 เมตร 
ความยาวประมาณ 37 0.00 
เมตร หรือมีพื้นที่ด าเนินการไม่
น้อยกว่า 1, 480.00 ตาราง
เมตร พร้อมก่อสร้างรางระบาย
น้ าค.ส.ล.ขนาดปากรางกว้าง 
0.50 เมตร ความยาวรวมไม่
น้อยกว่า 630.00 เมตร ตาม
แบบแปลนของเทศบาลฯ 

2,980,000 
 

ถนนมหาโชค  
ซอย 22 

ส่วนออกแบบ 
และก่อสร้าง 
ส านักการช่าง 

            

15 ก่อสร้างท่อระบายน้ า 
ค.ส.ล. ถนนป่าพร้าว 
ตั้งแต่ถนนช้างคลาน
เข้าไปจนถึงถนน 
ป่าพร้าว 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล. 
ขนาด Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อ
พัก ความยาวประมาณ 385 
เมตร พร้อมก่อสร้างรางรับ
ระบายน้ าฝนท้ังสองฝั่ง ความ
ยาวประมาณ 750 เมตร และ
ซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ทั้งสองฝั่งตามแบบแปลนของ
เทศบาลฯ 

2,810,000 ถนนป่าพร้าว 
ตั้งแต่ถนน
ช้างคลาน

เข้าไปจนถึง
ถนนป่าพร้าว 

ส่วนออกแบบ 
และก่อสร้าง 
ส านักการช่าง 

            

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02 



2/1/16 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

16 ก่อสร้างปรับปรุงถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
พร้อมระบบระบายน้ า 
ค.ส.ล. ถนน 
ราษฎร์อุทิศ 

ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก  
คอนกรีตหนา 0.05 เมตร ทับ
ผิวทางเดิมกว้างประมาณ 4.00-
8.00 เมตร ความยาวประมาณ 
363  เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
ด าเนินการไม่น้อยกว่า (ไม่รวม
พื้นที่ฝาบ่อพัก) 2,320 ตาราง
เมตร พร้อมก่อสร้าง รางระบาย
น้ า ค.ส.ล.ขนาดปากรางกว้าง 
0.25 เมตร ความยาวรวม
ประมาณ 145 เมตร และ
ก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล.  
ขนาด Ø 0.60 เมตร พร้อม บ่อ
พักความยาวรวมประมาณ 304 
เมตร และก่อสร้างรางรับระบาย
น้ าฝน พร้อมบ่อรับน้ าฝนความ
ยาวรวมประมาณ 280 เมตร 
ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ  

3,080,000 ถนน 
ราษฎร์อุทิศ 

ส่วนออกแบบ 
และก่อสร้าง 
ส านักการช่าง 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02 



2/1/17 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

17 ก่อสร้างถนนพร้อม
ระบบระบายน้ า       
ถนนราชมรรคา  
ซอย 7 ข 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ความหนา
เฉลี่ย 0.20 เมตร ความกว้าง
ประมาณ 1.70-3.00  เมตร 
ความยาวประมาณ 117.00 
เมตร หรือมีพื้นที่ด าเนินการไม่
น้อยกว่า 250.00 ตารางเมตร 
พร้อมก่อสร้างต่อปากรางระบาย
น้ า ค.ส.ล. ขนาดปากรางกว้าง 
0.25 เมตร ความยาวรวมไม่
น้อยกว่า 230.00 เมตร  ตาม
แบบแปลนของเทศบาลฯ 

654,000 ถนน 
ราชมรรคา 
ซอย 7 ข 

ส่วนออกแบบ 
และก่อสร้าง 
ส านักการช่าง 

            

18 ก่อสร้างถนนพร้อม
ระบบระบายน้ า  
ถนนศรีลานนา  
ซอย 2 

ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิว
จราจรเดิม ความหนาเฉลี่ย 
0.05 เมตร ความกว้าง
ประมาณ 4.20-5.70 เมตร 
ความยาวประมาณ 215.00 
เมตร หรือมีพื้นที่ด าเนินการไม่
น้อยกว่า 1,080.00 ตราราง
เมตร พร้อมก่อสร้างรางระบาย
น้ า ค.ส.ล. ขนาดปากรางกว้าง 
0.50 เมตร ความยาวรวมไม่
น้อยกว่า 430.00 เมตร ตาม
แบบแปลนของเทศบาลฯ 

2,058,000 ถนนศรีลานนา 
ซอย 2 

ส่วนออกแบบ 
และก่อสร้าง 
ส านักการช่าง 

            

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02 



2/1/18 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

19 ก่อสร้างราวกันตก
ถนนอนุวิถีตั้งแต่
หอพักซีแมนช่ัน 
ถึงถนนซุปเปอร์
ไฮเวย์เชียงใหม่-
ล าปาง 

ก่อสร้างราวเหล็กกันตก ความ
สูงประมาณ 0.80 เมตร ความ
ยาวประมาณ 88 เมตร ตาม
แบบแปลนของเทศบาลฯ 

320,000 ถนนอนุวิถี
ตั้งแต่หอพัก
ซีแมนช่ันถึง
ถนนซุปเปอร์

ไฮเวย์
เชียงใหม-่
ล าปาง 

ส่วนออกแบบ 
และก่อสร้าง 
ส านักการช่าง 

            

20 ก่อสร้างปรับปรุง 
ถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตพร้อมระบบ
ระบายน้ า ค.ส.ล. 
ซอยฟาติมาคอร์ท  
(สายลมจอย) 

ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก  
คอนกรีต หนา 0.05 เมตร ทับ
ผิวทางเดิม กว้างประมาณ 
2.00-4.00 เมตร ความยาว
ประมาณ 258 เมตร หรือมี
พื้นที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 
700 ตารางเมตร พร้อม
ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล.
ขนาดปากรางกว้าง 0.25 เมตร 
ความยาวประมาณ 330 เมตร 
ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ 

1,420,000 ซอย 
ฟาติมาคอร์ท 
(สายลมจอย) 

ส่วนออกแบบ 
และก่อสร้าง 
ส านักการช่าง 

            

แบบ ผด.02 



2/1/19 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

21 ก่อสร้างถนนพร้อม
ระบบระบายน้ า  
ถนนเมืองสมุทร      
(หน้าวัดป่าแพ่ง) 

ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิว
จราจรเดิม ความหนาเฉลี่ย 
0.05 เมตร ความกว้าง
ประมาณ 5.00-7.00 เมตร 
ความยาวประมาณ 99.00เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่ น้อย
กว่า 580.00 ตารางเมตร พร้อม
ก่อสร้างต่อปากรางระบายน้ า
ค.ส.ล.ขนาดปากรางกว้าง 0.25 
เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 
70.00 เมตร และก่อสร้างราง
ระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาดปากราง
กว้าง 0.25 เมตร ความยาวรวม
ไม่น้อยกว่า 105.00 เมตร 
ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ 

604,000 ถนน 
เมืองสมุทร      
(หน้าวัด 
ป่าแพ่ง) 

ส่วนออกแบบ 
และก่อสร้าง 
ส านักการช่าง 

            

22 ก่อสร้างถนนพร้อม
ระบบระบายน้ า  
ค.ส.ล. ถนนเข้า 
ชุมชน 12 สิงหา        
(ข้างศรีประเสริฐ) 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 
เมตร กว้างประมาณ 1.80-
4.20 เมตร ความยาวประมาณ 
122 เมตร หรือคิดเป็นพื้นท่ี
ด าเนินการประมาณ 282 
ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างราง
ระบายน้ า ค.ส.ล.ขนาดปากราง
กว้าง 0.25 เมตร ความยาว
ประมาณ 126 เมตร ตามแบบ
แปลนของเทศบาลฯ 

690,000 ถนนเข้า 
ชุมชน 12 

สิงหา 
(ข้าง 

ศรีประเสริฐ) 

ส่วนออกแบบ 
และก่อสร้าง 
ส านักการช่าง 

            

แบบ ผด.02 



2/1/20 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

23 ก่อสร้างปรับปรุง 
ถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตพร้อม 
ฝาบ่อพักถนน 
ราชเชียงแสน  
ซอย 2 

ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนก
รีต หนา 0.05 เมตร ทับผิวทาง
เดิม กว้างประมาณ 4.00-
7.00 เมตร ความยาวประมาณ 
269 เมตร หรือมีพื้นที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า(ไม่รวม
พื้นที่ฝาบ่อพัก) 1,515 ตาราง
เมตร พร้อมปรับปรุงฝาบ่อพัก ค.
ส.ล. และฝาเหล็กหล่อ  จ านวน 
10 ชุด ตามแบบแปลนของ
เทศบาลฯ 

670,000 ถนน 
ราชเชียงแสน 

ซอย 2 

ส่วนออกแบบ 
และก่อสร้าง 
ส านักการช่าง 

            

24 ก่อสร้างถนนพร้อม
ระบบระบายน้ า       
ถนนอารักษ์ ซอย 4 

ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิว
จราจรเดิม ความหนาเฉลี่ย 
0.05 เมตร ความกว้าง
ประมาณ 3. 00-6.00 เมตร 
ความยาวประมาณ 317.00 
เมตร หรือมีพื้นที่ด าเนินการไม่
น้อยกว่า 1,330.00 ตารางเมตร 
พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ า  ค.
ส.ล. ขนาดปากราง กว้าง 0.25 
เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 
630.00 เมตร ตามแบบแปลน
ของเทศบาลฯ 

2,117,000 ถนนอารักษ์ 
ซอย 4 

ส่วนออกแบบ 
และก่อสร้าง 
ส านักการช่าง 

            

แบบ ผด.02 



2/1/21 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

25 ก่อสร้างถนนพร้อม
ระบบระบายน้ า        
ถนนสิทธิวงศ์ 

ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิว
จราจรเดิม ความหนาเฉลี่ย 
0.05 เมตร ความกว้าง
ประมาณ 5.00-6.90 เมตร 
ความยาวประมาณ 320.00 
เมตร หรือมีพื้นที่ด าเนินการไม่
น้อยกว่า 1,850.00 ตาราง
เมตร พร้อมก่อสร้างรางระบาย
น้ า ค.ส.ล. ขนาดปากรางกว้าง 
0.50 เมตร ความยาวรวมไม่
น้อยกว่า 135.00 เมตร พร้อม
ปรับปรุงฝาบ่อพัก ค.ส.ล. จ านวน 
11 ชุด ตามแบบแปลนของ
เทศบาลฯ  
 

1,285,000 ถนนสิทธิวงศ ์ ส่วนออกแบบ 
และก่อสร้าง 
ส านักการช่าง 

            

26 ก่อสร้างระบบระบาย
น้ า ค.ส.ล. ถนน
ชุมชน 5 ธันวา 

ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. 
ขนาดปากรางกว้าง 0.50 เมตร 
ความยาวประมาณ 380 เมตร 
พร้อมซ่อมแซมคอนกรีตข้างราง 
ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ 
 

1,770,000 ถนนชุมชน 
5 ธันวา 

ส่วนออกแบบ 
และก่อสร้าง 
ส านักการช่าง 

            

แบบ ผด.02 



2/1/22 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

27 ก่อสร้างถนนพร้อม
ระบบระบายน้ า  
ค.ส.ล. ถนน
รัตนโกสินทร์  
ซอย 1 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.20 
เมตร กว้างประมาณ 2.00-
5.00 เมตร ความยาวประมาณ 
385 เมตร หรือมีพื้นที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า(ไม่รวม
พื้นที่ฝาบ่อพัก) 1,240 ตาราง
เมตร พร้อมก่อสร้างท่อระบาย
น้ า ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 เมตร 
พร้อมบ่อพัก ความยาวประมาณ 
186 เมตร และก่อสร้างรางรับ
ระบายน้ าฝนความยาวประมาณ 
176 เมตร พร้อมก่อสร้างราง
ระบายน้ า ค.ส.ล.ขนาดปากราง
กว้าง 0.25 เมตร ความยาวรวม
ประมาณ 590 เมตร ตามแบบ
แปลนของเทศบาลฯ 
 

4,260,000 ถนน
รัตนโกสินทร ์

ซอย 1 

ส่วนออกแบบ 
และก่อสร้าง 
ส านักการช่าง 

            

แบบ ผด.02 



2/1/23 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

28 ก่อสร้างถนนพร้อม
ระบบระบายน้ า       
ถนนช้างเผือก  
ซอย 4 ข 

ก่อสร้างถนน  ค.ส.ล.ความหนา
เฉลี่ย 0.20 เมตร ความกว้าง
ประมาณ 2.50-7.30 เมตร  
ความยาวประมาณ 213.00 
เมตร หรือมีพื้นที่ด าเนินการไม่
น้อยกว่า 770.00 ตารางเมตร 
พร้อมก่อสร้าง ต่อรางระบาย
น้ า  ค.ส.ล. ขนาดปากรางกว้าง 
0.50 เมตร ความยาวรวมไม่
น้อยกว่า 270.00 เมตร และ
ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. 
ขนาดปากรางกว้าง 0.25 เมตร 
ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 
113.00 เมตร ตามแบบแปลน
ของเทศบาลฯ 

1,510,000 ถนน
ช้างเผือก 
ซอย 4 ข 

ส่วนออกแบบ 
และก่อสร้าง 
ส านักการช่าง 

            

29 ก่อสร้างถนนพร้อม
ระบบระบายน้ า        
ถนนมูลเมือง ซอย 9 

ก่อสร้างถนน  ค.ส.ล.ความหนา
เฉลี่ย 0.20 เมตร ความกว้าง
ประมาณ 3.50-4.70 เมตร 
ความยาวประมาณ 253.00 
เมตร หรือมีพื้นที่ด าเนินการไม่
น้อยกว่า 615.00 ตารางเมตร  
พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ า
ค.ส.ล.ขนาดปากรางกว้าง 0.25 
เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 
500.00 เมตร ตามแบบแปลน
ของเทศบาลฯ  

1,866,000 ถนน 
มูลเมือง 
ซอย 9 

ส่วนออกแบบ 
และก่อสร้าง 
ส านักการช่าง 

            

แบบ ผด.02 



2/1/24 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

30 ปรับปรุงทางเดิน 
ถนนห้วยแก้ว 

-ปรับปรุงทางเดินเท้าด้วยผิว
คอนกรีตพิมพ์ลาย ความยาว
รวม 3,425 ม. หรือพ้ืนท่ี
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 12,900 
ตร.ม. 
-ปรับปรุงเสาไฟฟ้าและโคมไฟ
ถนนโดยติดตั้งชุดตกแต่งเสา
ไฟฟ้า จ านวน 78 ชุดเปลี่ยน
หลอดไฟ ถนนเป็นหลอด LED 
จ านวน 156 ชุด 
-ปรับปรุงเกาะกลางถนนติดตั้ง
ป้ายแสดงจุดจอดรถประจ าทาง 
และติดตั้งท่ีจอดรถจักรยาน 
จ านวน 20 ชุด 

35,000,000 ถนน 
ห้วยแก้ว

ตั้งแตบ่ริเวณ
สี่แยก 

แจ่งหัวลิน
จนถึง
บริเวณ

จุดสิ้นสุด
เขตเทศบาล
บริเวณสวน
รุกขชาติ 

ส่วนออกแบบ 
และก่อสร้าง 
ส านักการช่าง 

            

31 ปรับปรุงทางเท้าถนน
ราชวงศ์ 

ก่อสร้างทางเท้าทั้งสองข้างถนน
ความยาวประมาณ 300 ม.โดย
มีพื้นท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 
960 ตร.ม. พร้อมก่อสร้างคัน
หินและปรับปรุงฝาบ่อพักบน
ทางเดินเท้า ตามแบบแปลนของ
เทศบาลฯ 

2,412,000 ถนนราชวงศ ์ ส่วนออกแบบ 
และก่อสร้าง 
ส านักการช่าง 

            

แบบ ผด.02 



2/1/25 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

32 ปรับปรุงทางเดินเท้า
ถนนราชมรรคา 
ตลอดสาย 

ปรับปรุงทางเดินเท้า ถนนราช
มรรคา ตลอดสาย กว้างเฉลี่ย 
1.20 เมตร ความยาวไม่น้อย
กว่า 2,000 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 1,800 ตารางเมตร
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

3,500,000 ถนน 
ราชมรรคา 
ตลอดสาย 

ส่วนออกแบบ 
และก่อสร้าง 
ส านักการช่าง 

            

33 ปรับปรุงทางเดินเท้า
ถนนสนามกีฬา  
ตั้งแต่หน้าขนส่ง
ช้างเผือกถึงหน้า 
สนามกีฬาเทศบาล 

ปรับปรุงทางเดินเท้า ค.ส.ล.ถนน
สนามกีฬา ตั้งแต่หน้าขนส่ง
ช้างเผือกหน้าสนามกีฬาเทศบาล 
กว้างเฉลี่ย 1.70 เมตร ความ
ยาวไม่น้อยกว่า 580 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200 ตาราง
เมตร ตามแบบแปลนของ
เทศบาล 

1,995,000 ถนนสนามกีฬา 
ตั้งแต่หน้า

ขนส่ง
ช้างเผือก 
ถึงหน้า 

สนามกีฬา
เทศบาล 

ส่วนออกแบบ 
และก่อสร้าง 
ส านักการช่าง 

            

34 ปรับปรุงทางเดินเท้า
ถนนหัสดิเสวีตั้งแต่
สุสานช้างเผือกถึง
ถนนหลังตลาด
ธานินทร์ 

ปรับปรุงทางเดินเท้า ค.ส.ล. 
ถนนหัสดิเสวี ตั้งแต่สุสาน
ช้างเผือกถึงถนนหลังตลาด
ธานินทร์ กว้างเฉลี่ย 1.30 
เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 
900 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า 1,200 ตารางเมตร ตาม
แบบแปลนของเทศบาลฯ 

2,634,000 ถนนหัสดิเสว ี
ตั้งแต่สุสาน
ช้างเผือก 
ถึงถนน 

หลังตลาด
ธานินทร์ 

ส่วนออกแบบ 
และก่อสร้าง 
ส านักการช่าง 

            

แบบ ผด.02 



2/1/26 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

35 ปรับปรุงทางเดินเท้า
ถนนวิชยานนท์ตั้งแต่
สะพานนครพิงค์ถึง
ตลาดวโรรส 
(ฝั่งกาชาด) 

ปรับปรุงทางเดินเท้า ค.ส.ล. 
ถนนวิชยานนท์ ตั้งแต่ สะพาน
นครพิงค์ถึงตลาด วโรรส (ฝั่ง
กาชาด) กว้างเฉลี่ย 1.20 เมตร 
ความยาวไม่น้อยกว่า 550 
เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
650 ตารางเมตร ตามแบบ
แปลนของเทศบาลฯ 

993,000 ถนนวิชยา
นนท์ตั้งแต่

สะพานนครพิงค์ 
ถึงตลาด 
วโรรส 

(ฝั่งกาชาด) 

ส่วนออกแบบ 
และก่อสร้าง 
ส านักการช่าง 

            

36 ปรับปรุงผิวจราจร 
ถนนพระปกเกล้า
(ตั้งแต่แยกกลางเวียง
ถึงประตูเชียงใหม่) 

ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิว
ทางเดิม ความหนาเฉลี่ย 0.05 
เมตร ความกว้างประมาณ 
8.00-10.00 ม. ความยาว
ประมาณ 745 ม. หรือมีพ้ืนท่ี
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 6,780 
ตร.ม. ตามแบบแปลนของ
เทศบาลฯ 

2,309,000 ถนน
พระปกเกล้า
ตั้งแต่แยก
กลางเวียง 
ถึงประตู
เชียงใหม ่

ส่วนออกแบบ 
และก่อสร้าง 
ส านักการช่าง 

            

37 ปรับปรุงผิวจราจร 
ถนนราชภาคินัย 
(ตั้งแต่ถนนศรีภูมิถึง
ถนนบ ารุงบุรี) 

แอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวทาง
เดิม ความหนาเฉลี่ย 0.05 
เมตร ความกว้างประมาณ 
5.30-9.20 ม. ความยาว
ประมาณ 1,548 ม. หรือมี
พื้นที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 
11,200 ตร.ม. ตามแบบแปลน
ของเทศบาลฯ 

4,256,000 ถนนราชภาคินัย 
ตั้งแต่ถนน 
ศรีภูมิถึง 

ถนนบ ารุงบุร ี

ส่วนออกแบบ 
และก่อสร้าง 
ส านักการช่าง 

            

แบบ ผด.02 



2/1/27 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

38 ปรับปรุงผิวจราจร 
ถนนวัวลาย  
(ตั้งแต่ถนนราช 
เชียงแสนถึงถนน
ทิพย์เนตร) 

ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิว
ทางเดิม ความหนาเฉลี่ย 0.05 
ม.ความกว้างประมาณ 6.70-
9.50 ม. ความยาวประมาณ 
1,050 ม. หรือมีพ้ืนท่ี
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 8,200 
ตร.ม. ตามแบบแปลนของ
เทศบาลฯ 

2,792,000 ถนนวัวลาย 
ตั้งแต่ถนน 
ราชเชียง

แสนถึงถนน 
ทิพย์เนตร 

ส่วนออกแบบ 
และก่อสร้าง 
ส านักการช่าง 

            

39 ปรับปรุงผิวจราจร 
ถนนบ ารุงบุร ี
(ตั้งแต่แจ่งกู่เฮือง
ถึงแจ่งขะต๊ า) 

ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิว
ทางเดิม ความหนาเฉลี่ย 0.05 
ม.ความกว้างประมาณ 6.70-
12.20 ม. ความยาวประมาณ 
1,600 ม. หรือมีพ้ืนท่ี
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 15,500 
ตร.ม. ตามแบบแปลนของ
เทศบาลฯ 

5,279,000 ถนนบ ารุงบุร ี
ตั้งแต ่

แจ่งกู่เฮือง
ถึงแจ่งขะต๊ า 

ส่วนออกแบบ 
และก่อสร้าง 
ส านักการช่าง 

            

40 ปรับปรุงผิวจราจร 
ถนนช้างม่อย  
(ตั้งแต่ถนนชัยภูมิถึง
ถนนวิชยานนท์) 

ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิว
ทางเดิม ความหนาเฉลี่ย 0.05 
ม.ความกว้างประมาณ 8.30-
13.00 ม. ความยาวประมาณ 
830 ม. หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการ
ไม่น้อยกว่า 7,840 ตร.ม. ตาม
แบบแปลนของเทศบาลฯ 

2,670,000 ถนนช้างม่อย 
ตั้งแต่ถนน

ชัยภูมิถึงถนน
วิชยานนท์ 

ส่วนออกแบบ 
และก่อสร้าง 
ส านักการช่าง 

            

แบบ ผด.02 



2/1/28 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

41 ปรับปรุงผิวจราจร 
ถนนช้างม่อยตัดใหม่ 
(ตั้งแต่ถนนท่าแพถึง
ถนนช้างม่อย) 

ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิว
ทางเดิม ความหนาเฉลี่ย 0.05 
ม.ความกว้างประมาณ 11.20-
11.40 ม. ความยาวประมาณ 
252 ม. หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการ
ไม่น้อยกว่า 2,850 ตร.ม. ตาม
แบบแปลนของเทศบาลฯ 

970,000 ถนนช้าง
ม่อยตัดใหม่
ตั้งแต่ถนน
ท่าแพถึง

ถนนช้างม่อย 

ส่วนออกแบบ 
และก่อสร้าง 
ส านักการช่าง 

            

42 ปรับปรุงผิวจราจร 
ถนนตรัสวงค์  
(ตั้งแต่สุสาน 
สันกู่เหล็กถึงถนน
ซุปเปอร์ไฮเวย์ 
เชียงใหม่-ล าปาง) 

ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิว
ทางเดิม ความหนาเฉลี่ย 0.05 
ม.ความกว้างประมาณ 4.00-
10.00 ม. ความยาวประมาณ 
750 ม. หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการ
ไม่น้อยกว่า 5,360 ตร.ม. ตาม
แบบแปลนของเทศบาลฯ 

1,825,000 ถนนตรัสวงค ์
ตั้งแต่สุสาน 
สันกู่เหล็กถึง

ถนน
ซุปเปอร์
ไฮเวย์ 

เชียงใหม-่
ล าปาง 

ส่วนออกแบบ 
และก่อสร้าง 
ส านักการช่าง 

            

43 ปรับปรุงผิวจราจร 
ถนนช้างคลาน  
(ตั้งแต่โรงแรม 
รติลานนาถึง 
ทางลอดสะพาน 
แม่น้ าปิง) 

ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิว
ทางเดิม ความหนาเฉลี่ย 0.05 
ม.ความกว้างประมาณ 5.70-
12.10 ม. ความยาวประมาณ 
555 ม. หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการ
ไม่น้อยกว่า 4,400 ตร.ม. ตาม
แบบแปลนของเทศบาลฯ 

1,498,000 ถนนช้างคลาน 
ตั้งแต่

โรงแรม 
รติลานนาถึง 

ทางลอด
สะพาน 
แม่น้ าปิง 

ส่วนออกแบบ 
และก่อสร้าง 
ส านักการช่าง 

            

แบบ ผด.02 



2/1/29 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

44 ปรับปรุงผิวจราจร 
ถนนแก้วนวรัฐ  
(ตั้งแต่สี่แยกโรงเรียน
ปรินสถ์ึงสะพาน 
นครพิงค์) 

ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิว
ทางเดิม ความหนาเฉลี่ย 0.05 
ม. ความกว้างประมาณ  9.10-
11.90 ม. ความยาวประมาณ 
825 ม. หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการ
ไม่น้อยกว่า 8,950 ตร.ม . ตาม
แบบแปลนของเทศบาลฯ 

3,048,000 ถนนแก้วนวรัฐ 
ตั้งแต่สี่แยก
โรงเรียน
ปรินสถ์ึง
สะพาน 
นครพิงค ์

ส่วนออกแบบ 
และก่อสร้าง 
ส านักการช่าง 

            

45 ปรับปรุงผิวทาง 
แอสฟัลท์คอนกรีต 
เดิมน ากลับมา 
ใช้ใหม่ถนน 
บุญเรืองฤทธิ์ 

ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์
คอนกรีตเดิมน ากลับมาใช้ใหม่ 
ASPHALT HOT MIX IN-
PLACE RECYCLING แบบ RE-
Paving 7 cm. (Reclycling 3 
cm+ AC 4 cm.) ความกว้าง
ประมาณ 9.30-22.00 ม. 
ความยาวประมาณ 1,575 ม. 
หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อย
กว่า 18,750 ตร.ม. ตามแบบ
แปลนเทศบาลฯ 

7,291,000 ถนน 
บุญเรืองฤทธิ ์

ส่วนออกแบบ 
และก่อสร้าง 
ส านักการช่าง 

            

 

แบบ ผด.02 



2/1/30 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

46 ปรับปรุงผิวทาง 
แอสฟัลท์คอนกรีต 
เดิมน ากลับมา 
ใช้ใหม่ถนน 
ถนนรัตนโกสนิทร์  
(ตั้งแต่สะพาน ร.9 ถึง
ถนนแก้วนวรัฐ) 

ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์
คอนกรีตเดิมน ากลับมาใช้ใหม่ 
ASPHALT HOT MIX IN-
PLACE RECYCLING แบบ RE-
Paving 7 cm. (Reclycling 3 
cm+ AC 4 cm.) ความกว้าง
ประมาณ 8.90-23.40ม. 
ความยาวประมาณ 1,120 ม. 
หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อย
กว่า 18,500 ตร.ม. ตามแบบ
แปลนเทศบาลฯ 

7,196,000 ถนน
รัตนโกสนิทร ์
ตั้งแต่สะพาน 
ร.9 ถึงถนน
แก้วนวรัฐ 

ส่วนออกแบบ 
และก่อสร้าง 
ส านักการช่าง 

            

รวม 46 โครงการ  146,247,000               
 

แบบ ผด.02 



2/1/31 
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เทศบาลนครเชียงใหม่ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
    แผนงานการพาณิชย์ 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 จ้างเหมาแรงงานใน
กิจการเดินรถโดยสาร
ประจ าทางเทศบาล
นครเชียงใหม่ 

จ้างเหมาแรงงานในกิจการเดิน
รถโดยสารประจ าทางเทศบาล
นครเชียงใหม่จ านวน 48 คน 
ประกอบด้วย 
- พนักงานขับรถโดยสาร 
  ประจ าทาง จ านวน 18 คน 
- พนักงานเก็บค่าโดยสาร 
  ประจ าทาง จ านวน 18 คน 
- พนักงานประจ าออฟฟิศและ 
  นายตรวจ จ านวน 12 คน 

5,553,840 ปฏิบัติงาน 
ภายในเขต
เทศบาลฯ 

งานระบบขนส่ง
สาธารณะ 

กลุ่มงานขนส่ง
ส านักการช่าง 

            

2 จ้างเหมาท าความ
สะอาดสถานีขนส่ง
ผู้โดยสารแห่งที่ 1 
(ช้างเผือก) 

จ้างเหมาพนักงานท าความ
สะอาดสถานีขนส่งผู้โดยสาร 
แห่งที่ 1 (ช้างเผือก) จ านวน  
3 คน 

240,000 สถานีขนส่ง
ผู้โดยสาร
แห่งที่ 1 

(ช้างเผือก) 

งานสถานีขนส่ง
แห่งที่ 1 

กลุ่มงานขนส่ง
ส านักการช่าง 

            

3 จ้างเหมาท าความ
สะอาดสถานีขนส่ง
ผู้โดยสารแห่งที่ 2 
(อาเขต) 

จ้างเหมาพนักงานท าความ
สะอาดสถานีขนส่งผู้โดยสาร 
แห่งที่ 2 (อาเขต) จ านวน  
6 คน 

480,000 สถานีขนส่ง
ผู้โดยสาร
แห่งที่ 2 
(อาเขต) 

งานสถานีขนส่ง
แห่งที่ 2 

กลุ่มงานขนส่ง
ส านักการช่าง 

            

แบบ ผด.02 



2/1/32 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 จ้างเหมาท าความ
สะอาดสถานีขนส่ง
ผู้โดยสารแห่งที่ 3 

จ้างเหมาพนักงานท าความ
สะอาดสถานีขนส่งผู้โดยสาร 
แห่งที่ 3 จ านวน 6 คน 

480,000 สถานีขนส่ง
ผู้โดยสาร
แห่งที่ 3 

งานสถานีขนส่ง
แห่งที่ 3 

กลุ่มงานขนส่ง
ส านักการช่าง 

            

5 จัดซื้อเก้าอ้ีพลาสติก  
ชนิดขาคู่  
(1 ชุดมี 4 ที่น่ัง) 

-จัดซื้อเก้าอี้พลาสติก ชนิดขาคู่  
(1 ชุดมี 4 ที่น่ัง) จ านวน 10 
ชุด 

49,000 ติดตั้งภายใน
สถานีขนส่ง
ผู้โดยสาร
แห่งที่ 1 

(ช้างเผือก) 

งานสถานีขนส่ง
แห่งที่ 1 

กลุ่มงานขนส่ง
ส านักการช่าง 

            

  -จัดซื้อเก้าอี้พลาสติก ชนิดขาคู่  
(1 ชุดมี 4 ที่น่ัง) จ านวน 10 
ชุด 

49,000 ติดตั้งภายใน
สถานีขนส่ง
ผู้โดยสาร
แห่งที่ 2 
(อาเขต) 

งานสถานีขนส่ง
แห่งที่ 2 

กลุ่มงานขนส่ง
ส านักการช่าง 

            

  -จัดซื้อเก้าอี้พลาสติก ชนิดขาคู่  
(1 ชุดมี 4 ที่น่ัง) จ านวน 20 
ชุด 

98,000 ติดตั้งภายใน
สถานีขนส่ง
ผู้โดยสาร
แห่งที่ 3 

งานสถานีขนส่ง
แห่งที่ 3 

กลุ่มงานขนส่ง
ส านักการช่าง 

            

รวม 5 โครงการ  6,949,840               
 

แบบ ผด.02 



2/1/33 
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เทศบาลนครเชียงใหม่ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
    แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ติดตั้งโคมสัญญาณไฟ
กระพริบพลังงาน
แสงอาทิตย์  

ติดตั้งโคมสัญญาณไฟกระพริบ
พลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 300 
มม. ชนิดกระพริบตลอด 24 
ชม. สีแดง สีเหลือง และเสา
พร้อมฐานบริเวณทางร่วมทาง
แยกและจุดวิกฤตบนถนน 
จ านวน 20 ชุด 

683,000 
 

ภายในเขต 
เทศบาลฯ 

ฝ่ายวิศวกรรมจราจร 
ส่วนการโยธา 
ส านักการช่าง 

            

2 ติดตั้งโคมตุ๊กตา 
คนข้ามสัญญาณไฟ
จราจรทางข้าม 

ติดตั้งโคมตุ๊กตาคนข้ามสัญญาณ
ไฟจราจรทางข้าม ชนิดหลอด 
LED จ านวน 20 ชุด 

800,000 ภายในเขต 
เทศบาลฯ 

ฝ่ายวิศวกรรมจราจร 
ส่วนการโยธา 
ส านักการช่าง 

            

3 เปลี่ยนตู้ควบคุม
ระบบสัญญาณไฟ
จราจร 

เปลี่ยนตู้ควบคุมระบบสัญญาณ
ไฟจราจรบริเวณทางแยก 
จ านวน 1 ตู้ 

417,000 
 

สามแยกหลัง  
โรงเรียน
ปรินส์ฯ 

ฝ่ายวิศวกรรมจราจร 
ส่วนการโยธา 
ส านักการช่าง 

            

4 ติดตั้งอุปกรณ ์
เก็บข้อมูลรถ 
แบบไร้สาย 

ติดตั้งอุปกรณ์เก็บข้อมูลรถแบบ
ไร้สาย บริเวณทางแยกสัญญาณ
ไฟจราจรภายในเขตเทศบาล
นครเชียงใหม่ จ านวน 5 แห่ง 

1,100,000 
 

ภายในเขต 
เทศบาลฯ 

ฝ่ายวิศวกรรมจราจร 
ส่วนการโยธา 
ส านักการช่าง 

            

รวม 4 โครงการ  3,000,000               
 

แบบ ผด.02 



2/2/1 
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เทศบาลนครเชียงใหม่ 

2. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 คัดแยกขยะใน ด าเนินกิจกรรม ดังน้ี 10,000 ร.ร.ท. ร.ร.ท.ศรีสุพรรณ             
 โรงเรียน 

(สนับสนุน 
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา) 

-จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมนักเรียน
ให้มีความรู้ในการคัดแยกขยะ
และน ามาใช้ใหม่ให้ถูกวิธี 
รวมทั้งประดิษฐ์ของใช้จากเศษ
วัสดุเหลือใช้ จ านวนประมาณ 
110 คน  
-จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการ
จัดเก็บและคัดแยกขยะ 
ได้แก่ ตะกร้าคัดแยกขยะ  
ถังขยะแบบแยกพร้อมฐาน  
ถังขยะในห้องเรียน 

 ศรีสุพรรณ 
 

ฝ่ายกิจการโรงเรียน 
ส านักการศึกษา 

            

 รวม 1 โครงการ  10,000               
 

แบบ ผด.02 



2/2/2 
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เทศบาลนครเชียงใหม่ 

2. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ปรับปรุงระบบ 
เตาเผาไร้มลพิษ 
สุสานป่าตัน 

ปรับปรุงระบบเตาเผาศพ  
โดยติดตั้งเตาเผาศพไร้มลพิษ 
จ านวน 1 เตา ตามรายละเอียด
และคุณลักษณะที่เทศบาลฯ 
ก าหนด 

2,200,000 สุสานป่าตัน งานสุขาภิบาล 
และสิ่งแวดล้อม 
แขวงนครพิงค์ 

 

           

2 ก่อสร้างเตาเผาซาก
สัตว์ไร้มลพิษ 

ก่อสร้างเตาเผาซากสัตว์ไร้มลพิษ 
จ านวน 1 เตา โดย 
-ก่อสร้างอาคารขนาดประมาณ 
4.5x6.0 ม. จ านวน 1 หลัง 
-ติดตั้งเตาเผาซากสัตว์ไร้มลพิษ 
จ านวน 1 เตา  
ตามแบบแปลนเทศบาลฯ  

1,795,000 สุสาน 
ช้างคลาน 

 

งานสุขาภิบาล 
และสิ่งแวดล้อม 
แขวงเม็งราย 

            

3 รวมใจรักษ์ - จัดท าน้ าจุลินทรีย์ชีวภาพ 85,000 ศูนย์บริการ งานบริการ             
 สิ่งแวดล้อม    อี.เอ็ม. จ านวน 15,000  สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม             
     ลิตร/ปี และแจกจ่ายให้แก่  บ้านเด่น ฝ่ายบริการ             
     ประชาชนในเขตเทศบาลฯ   สิ่งแวดล้อม             
  - จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการ  ส านักงาน ส านักการ             
     อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ  เทศบาลฯ สาธารณสุขและ             
     และสิ่งแวดล้อม แก่ นักเรียน   สิ่งแวดล้อม             
     นักศึกษา และผู้น าชุมชน                
     จ านวน 100 คน                

 

แบบ ผด.02 



2/2/3 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 จัดซื้อถังเก็บน้ า 
ส าหรับบรรจุน้ า 
จุลินทรีย์ชีวภาพ  
อี.เอ็ม. 

จัดซื้อถังเก็บน้ า  
ขนาด 1,000 ลิตร  
จ านวน 2 ใบ 

11,000 
 

ใช้ส าหรับ
จัดเก็บน้ า 
จุลินทรีย์
ชีวภาพ 
อี.เอ็ม. 
ภายใน

ศูนย์บริการ
สาธารณสุข
บ้านเด่น 

งานบริการ
สิ่งแวดล้อม 
ฝ่ายบริการ
สิ่งแวดล้อม 
ส านักการ

สาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 

 

            

รวม 4 โครงการ  4,091,000               
 

แบบ ผด.02 



2/2/4 
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เทศบาลนครเชียงใหม่ 

2. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 รณรงค์วัน
สิ่งแวดล้อม 

-จัดกิจกรรมรณรงค ์
วันสิ่งแวดล้อมไทย (4 ธ.ค.
2562) จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม ประมาณ 500 คน 

100,000 ภายในเขต
เทศบาลฯ 

กลุ่มงานจัดการ
คุณภาพอากาศ

และเสียง 
ส่วนช่างสุขาภิบาล 

            

  -จัดกิจกรรมรณรงค ์
วันสิ่งแวดล้อมโลก (5 มิ.ย.
2563) จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม ประมาณ 500 คน    

  ส านักการช่าง             

2 ส่งเสริมการเกษตร 
ในเขตเมือง 

จัดอบรมให้ความรู้ด้านวิถีชีวิต
กับการเกษตรในเมืองที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม แก ่เยาวชน และ
ประชาชนท่ัวไป จ านวน
ประมาณ 100 คน 

40,000 ภายในเขต
เทศบาลฯ 

กลุ่มงานจัดการ
คุณภาพอากาศ

และเสียง 
ส่วนช่างสุขาภิบาล 

ส านักการช่าง 

            

3 ส่งเสริมการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม
เมืองอย่างยั่งยืน 

-จัดตรวจประเมินโรงแรม สถาน
ประกอบการ และที่พักในเขต
เทศบาลฯ ที่เข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมเมืองอย่างยั่งยืน 

70,000 โรงแรมสถาน
ประกอบการ 
และที่พักใน
เขตเทศบาลฯ 

กลุ่มงานจัดการ
คุณภาพอากาศ

และเสียง 
ส่วนช่างสุขาภิบาล 

ส านักการช่าง 

            

แบบ ผด.02 



2/2/5 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 ส่งเสริมการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม
เมืองอย่างยั่งยืน(ต่อ) 

-จัดอบรมให้ความรู้วิถีชีวิต 
และการบริโภคที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม แกป่ระชาชน 
จ านวนประมาณ 150 คน    

 ภายในเขต
เทศบาลฯ 

             

  -จัดท าจัดท าโปสเตอรก์าร
บริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
จ านวน ประมาณ 1,000 แผ่น 
และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
แก่ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชนโรงเรียน ชุมชน และ
สถาบันการศึกษาในเขตเทศบาล
นครเชียงใหม ่

 ภายในเขต
เทศบาลฯ 

             

4 รณรงค์รักษาสภาพ
ภูมิอากาศเพื่อเมือง 
น่าอยู่ 

-จัดฝึกอบรมใหค้วามรู้ด้านการ
อนุรักษแ์ละเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้พลังงาน แก่ เยาวชน 
ชุมชน ประชาชนทั่วไป จ านวน
ประมาณ 150 คน 

100,000 ภายในเขต
เทศบาลฯ 

กลุ่มงานจัดการ
คุณภาพอากาศ

และเสียง 
ส่วนช่างสุขาภิบาล 

ส านักการช่าง 

            

  -จัดฝึกอบรมใหค้วามรู้ด้านการ
อนุรักษแ์ละเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว 
ในเมือง แก่ โรงเรียน วัด ชุมชน 
ประชาชนท่ัวไป จ านวน
ประมาณ 150 คน    

 ภายในเขต
เทศบาลฯ 

             

  -ส ารวจและจัดท าข้อมูลปริมาณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก   
  

 ภายในเขต
เทศบาลฯ 

             

แบบ ผด.02 



2/2/6 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 รณรงค์รักษาสภาพ
ภูมิอากาศเพื่อเมือง 
น่าอยู่(ต่อ) 

-การจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์  
การรักษาสภาพภูมิอากาศ 
และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
แก่ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชนโรงเรียน ชุมชน และ
สถาบันการศึกษาในเขตเทศบาล
นครเชียงใหม ่

 ภายในเขต
เทศบาลฯ 

             

5 เฝ้าระวังและแก้ไข
ปัญหาหมอกควัน
เทศบาลนคร 

-จัดกิจกรรมรณรงค์เติมรักให้
อากาศ จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมประมาณ 500 คน 

150,000 ภายในเขต
เทศบาลฯ 

กลุ่มงานจัดการ
คุณภาพอากาศ

และเสียง 

            

 เชียงใหม่ -รณรงค์กวาดล้างถนนและไหล่
ทางเพิ่มความชุ่มช้ืน 

  ส่วนช่างสุขาภิบาล
ส านักการช่าง 

            

  -จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์การ 
ป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควัน
และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
แก่ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชนโรงเรียน ชุมชน และ
สถาบันการศึกษาในเขตเทศบาล
นครเชียงใหม่ 

 ภายในเขต
เทศบาลฯ 

             

  -จัดกิจกรรมอบรมขยาย
เครือข่ายการท าปุ๋ยจากกิ่งไม้
ใบไม้เพื่อลดการเผาในที่โล่ง
ประมาณ 100 คน 

 ภายในเขต
เทศบาลฯ 

             

แบบ ผด.02 



2/2/7 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

6 เมืองเชียงใหม่อากาศ
สะอาด 

-จัดกิจกรรมถนนปลอดมลพิษ 
โดยการตรวจสอบและตรวจจับ
รถยนต์ควันด า 

145,000 ภายในเขต
เทศบาลฯ 

กลุ่มงานจัดการ
คุณภาพอากาศ

และเสียง 

            

  -จัดอบรมเครือข่ายอากาศสะอาด 
แก่ ครูและแกนน านักเรียน
เครือข่ายอากาศสะอาดในเขต
เทศบาลฯ จ านวนประมาณ 
200 คน 

 ภายในเขต
เทศบาลฯ 

ส่วนช่างสุขาภิบาล 
ส านักการช่าง 

            

  -จัดฝึกอบรมเรื่องการส่งเสริม
การเดินทางแบบไร้เครื่องยนต์ 
แก่ประชาชน จ านวนประมาณ 
300 คน 

 ภายในเขต
เทศบาลฯ 

             

7 สอบเทียบเครื่อง 
วัดควันด า 

จ้างเหมาสอบเทียบเครื่องมือ
ตรวจวัดควันด า จ านวน 1 
เครื่อง 

20,000 ใช้ภายใน 
เขตเทศบาลฯ 

กลุ่มงานจัดการ
คุณภาพอากาศ

และเสียง 
ส่วนช่างสุขาภิบาล 

ส านักการช่าง 

            

8 ป้องกันและแก้ไข
ปัญหามลพิษ 

-ตรวจประเมินเสียงจากสถาน
บริการที่ได้รับเรื่องร้องเรียน 

35,000 สถานบริการ 
ภายในเขต 

กลุ่มงานจัดการ
คุณภาพอากาศ 

            

 ทางเสียง -จัดอบรมการป้องกันมลพิษ 
ทางเสียง แกผู่้ประกอบการ
ร้านอาหารและสถานประกอบการ
ตามเทศบัญญัติกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพประเภทการ
แสดงดนตรี จ านวนประมาณ 
100 คน 

 เทศบาลฯ
ภายในเขต
เทศบาลฯ 

และเสียง 
ส่วนช่างสุขาภิบาล 

ส านักการช่าง 

            

แบบ ผด.02 



2/2/8 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

8 ป้องกันและแก้ไข
ปัญหามลพิษทาง
เสียง(ต่อ) 

-การจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์การ
ป้องกันแก้ไขปัญหามลพิษทาง
เสียงและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
แก่ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชนโรงเรียน ชุมชน และ
สถาบันการศึกษาในเขตเทศบาล
นครเชียงใหม ่

 ภายในเขต
เทศบาลฯ 

             

9 สอบเทียบเครื่องมือ
ตรวจวัดเสียง 

จ้างเหมาสอบเทียบเครื่องมือ
ตรวจวัดเสียง จ านวน 1 เครื่อง 

10,000 ใช้ภายใน 
เขตเทศบาลฯ 

กลุ่มงานจัดการ
คุณภาพอากาศ

และเสียง 
ส่วนช่างสุขาภิบาล 

ส านักการช่าง 

            

10 รณรงค์การคัดแยก
ขยะจากชุมชน  

จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์การ
รณรงค์คัดแยกขยะ อาทิ  
แผ่นพับ, คู่มือการคัดแยกขยะ
มูลฝอย และคู่มือการใช้
ประโยชน์จากการคัดแยกขยะ 
รวมทั้งเผยแพร่ไปยังชุมชนต่างๆ 
ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม ่

100,000 ภายในเขต
เทศบาลฯ 

งานก าจัดมูลฝอย 
และสิ่งปฏิกูล 
ฝ่ายจัดการ

สภาพแวดล้อม
ด้านวัสดุใช้แล้ว 

ส่วนช่างสุขาภิบาล 
ส านักการช่าง 

            

11 จ้างเหมาเอกชน
ด าเนินการจัดเก็บ 
ขยะในเขตเทศบาล
นครเชียงใหม ่

จ้างเหมาเอกชนจัดเก็บขยะ 
ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ 
(โดยผูกพันงบประมาณรายจ่าย
เป็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ 1 
ก.ค. 2558 - 30 มิ.ย. 2563 
ตามสัญญาที่ จ. 70/2558) 

121,064,500 ภายในเขต
เทศบาลฯ 

งานก าจัดมูลฝอย 
และสิ่งปฏิกูล 
ฝ่ายจัดการ

สภาพแวดล้อม
ด้านวัสดุใช้แล้ว 

ส่วนช่างสุขาภิบาล 
ส านักการช่าง 

            

แบบ ผด.02 



2/2/9 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

12 จ้างเหมาเอกชน
ด าเนินการก าจัดขยะ 

จ้างเหมาเอกชนก าจัดขยะมูล
ฝอยภายภายในเขตเทศบาล 
นครเชียงใหม่ได้ไม่น้อยกว่า 
350 ตันต่อวัน 

108,945,000 อ าเภอฮอด งานก าจัดมูลฝอย 
และสิ่งปฏิกูล 
ฝ่ายจัดการ

สภาพแวดล้อม
ด้านวัสดุใช้แล้ว 

ส่วนช่างสุขาภิบาล 
ส านักการช่าง 

            

13 จ้างเหมาเอกชน
ด าเนินการก าจัด 
ขยะอันตราย 

จ้างเหมาเอกชนก าจัดขยะ
อันตรายภายในเขตเทศบาล 
นครเชียงใหม่ได้ไม่น้อยกว่า 
30 ตันต่อปี 

480,000 ภายในเขต
เทศบาลฯ 

งานก าจัดมูลฝอย 
และสิ่งปฏิกูล 
ฝ่ายจัดการ

สภาพแวดล้อม
ด้านวัสดุใช้แล้ว 

ส่วนช่างสุขาภิบาล 
ส านักการช่าง 

            

14 ผลิตปุ๋ยหมักและ
เกษตรอินทรีย ์

-คัดแยกเศษใบไม้ส าหรับใช้ใน
การผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย ์
-ผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์ไม่น้อยกว่า 
300 ตัน/ปี 
-แจกจ่ายปุ๋ยหมักอินทรีย์ใหก้ับ
ประชาชนในเขตเทศบาลฯ 

500,000 สวนสาธารณะ
ล้านนา ร.9 

งานก าจัดมูลฝอย 
และสิ่งปฏิกูล 
ฝ่ายจัดการ

สภาพแวดล้อม
ด้านวัสดุใช้แล้ว 

ส่วนช่างสุขาภิบาล 
ส านักการช่าง 

            

15 ดูดฉีดล้างท่อระบาย
น้ าและท่อรวบรวมน้ า
เสียฝั่งตะวันตกของ
แม่น้ าปิงในเขต
เทศบาลนคร
เชียงใหม่ 

ดูดฉีดล้างท่อระบายน้ าและท่อ
รวบรวมน้ าเสีย (ซึ่งมีขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 0.60 
เมตรถึง 1.20 เมตร) รวม
ระยะทางไม่น้อยกว่า 20 
กิโลเมตร โดย 

5,000,000 ถนนฝั่ง
ตะวันตก
ของแม่น้ า
ปิงในเขต

เทศบาลนคร
เชียงใหม ่

งานควบคุมและ
ตรวจสอบการ
บ าบัดน้ าเสีย 

ฝ่ายจัดการคุณภาพน้ า 
ส่วนช่างสุขาภิบาล 

ส านักการช่าง 

            

แบบ ผด.02 



2/2/10 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

15 ดูดฉีดล้างท่อระบาย
น้ าและท่อรวบรวมน้ า
เสียฝั่งตะวันตกของ
แม่น้ าปิงในเขต
เทศบาลนคร
เชียงใหม่ (ต่อ) 

-ดูดฉีดล้างท่อขนาด 0.60 เมตร 
บนถนนระยะทางไม่น้อยกว่า 
4,825 เมตร 
-ดูดฉีดล้างท่อขนาด 0.80 เมตร 
บนถนนระยะทางไม่น้อยกว่า 
5,730 เมตร 
-ดูดฉีดล้างท่อขนาด 1.00 เมตร 
บนถนนระยะทางไม่น้อยกว่า 
1,885 เมตร 
-ดูดฉีดล้างท่อขนาด 1.20 เมตร 
บนถนนระยะทางไม่น้อยกว่า 
7,560 เมตร  

               

16 จ้างเหมาสอบเทียบ
กล้องระดับและกล้อง
วัดมุม 

จ้างเหมาสอบเทียบกล้องระดับ 
จ านวน 1 ชุด และกล้อง 
วัดมุม จ านวน 1 ชุด 

20,000 ใช้ภายใน 
เขตเทศบาลฯ 

งานควบคุมและ
ตรวจสอบการ
บ าบัดน้ าเสีย 

ฝ่ายจัดการคุณภาพน้ า 
ส่วนช่างสุขาภิบาล 

ส านักการช่าง 

            

17 จัดซื้อป๊ัมแช่ 
ดูดโคลน 

จัดซื้อปั๊มแช่ดูดโคลน ขนาด 2 
นิ้ว ก าลัง 0.75 กิโลวัตต์ แรงดัน 
220 โวลต์ จ านวน 1 เครื่อง 

9,000 ใช้ภายใน
พื้นทีแ่ขวง 
ศรีวิชัย 

งานช่าง 
แขวงศรีวิชัย 

            

18 ตรวจวิเคราะห ์
คุณภาพน้ า 

เก็บและตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
น้ าเพื่อหาดัชนีวัดคุณภาพน้ า 
ได้แก่ อุณหภูมิ,  pH, DO, BOD, 
COD, SS, TCB, FCB ในแต่ละ
เดือน 

130,000 แม่น้ าปิง, 
คลองแม่ข่า, 

คูเมือง
เชียงใหม,่  
ล าเหมือง
พญาค า, 

งานวิเคราะห ์
คุณภาพน้ า 

ส่วนช่างสุขาภิบาล 
ส านักการช่าง 

            

แบบ ผด.02 



2/2/11 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

18 ตรวจวิเคราะห ์
คุณภาพน้ า (ต่อ) 

  ล าคูไหว, 
สถานีบ าบัด 

น้ าเสีย, 
สถาน ี

สูบน้ าเสีย 

             

19 ตรวจวิเคราะห์
คุณภาพน้ ากรณี
ประชาชนร้องเรียน 

จ้างเหมาตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
น้ ากรณีที่ประชาชนร้องเรียน 
ซึ่งห้องปฏิบัติการของเทศบาลฯ 
ไม่สามารถตรวจวิเคราะห์ได ้
เพื่อหาค่าดัชนีความสกปรก
ได้แก่ สารพิษ โลหะหนักชนิด
ต่างๆ ท่ีเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต  

25,000 ห้องปฏิบัติการ
(ผู้รับจ้าง) 

งานวิเคราะห ์
คุณภาพน้ า 

ส่วนช่างสุขาภิบาล 
ส านักการช่าง 

            

20 จ้างเหมาดูแลรักษา
สวนสาธารณะ 
ล้านนา ร.9 

จ้างเหมาดูแลรักษา ตัดแต่งต้นไม้ 
ตัดหญ้า ใส่ปุ๋ย พรวนดิน ไม้พุ่ม 
ไม้ดอก ไม้ประดับ รดน้ าไม้ดอก 
ไม้ประดับ รักษาความสะอาด 
ในพื้นที่ 169 ไร ่พร้อมดูแล
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

3,739,000 สวนสาธารณะ 
ล้านนา ร.9 

งานเรือนเพาะช า 
และขยายพันธุ ์

ฝ่ายสวนสาธารณะ 
ส่วนการโยธา 
ส านักการช่าง 

 

            

21 จ้างเหมาดูแลรักษา
สวนสาธารณะ 
หนองบวกหาด 

จ้างเหมาดูแลรักษา ตัดแต่งต้นไม้  
ตัดหญ้า ใส่ปุ๋ย พรวนดิน ไม้พุ่ม 
ไม้ดอก ไม้ประดับ รดน้ าไม้ดอก 
ไม้ประดับ รักษาความสะอาด 
ในพื้นที่ 13 ไร ่พร้อมดูแล 
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

3,135,000 สวนสาธารณะ 
หนองบวกหาด 

งานตกแต่งเมือง 
และพื้นที่สาธารณะ 
ฝ่ายสวนสาธารณะ 

ส่วนการโยธา 
ส านักการช่าง 

            

แบบ ผด.02 



2/2/12 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

22 จ้างเหมาดูแลรักษา
สวนกาญจนาภิเษก 

จ้างเหมาดูแลรักษา ตัดแต่งต้นไม้ 
ตัดหญ้า ใส่ปุ๋ย พรวนดิน ไม้พุ่ม 
ไม้ดอก ไม้ประดับ รดน้ าไม้ดอก 
ไม้ประดับ รักษาความสะอาด 
ในพื้นที่ 11 ไร ่พร้อมดูแล 
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

1,848,000 สวน
กาญจนา

ภิเษก 

งานตกแต่งเมือง 
และพื้นที่สาธารณะ 
ฝ่ายสวนสาธารณะ 

ส่วนการโยธา 
ส านักการช่าง 

            

23 จ้างเหมาดูแลรักษา
สวนสุขภาพบ้านเด่น 

จ้างเหมาเดูแลรักษา ตัดแต่ง
ต้นไม้ ตัดหญ้า ใส่ปุ๋ย พรวนดิน 
ไม้พุ่ม ไม้ดอก ไม้ประดับ รดน้ า
ไม้ดอก ไม้ประดับ รักษาความ
สะอาด ในพ้ืนท่ี 5 ไร ่พร้อมดูแล
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

1,295,000 สวนสุขภาพ
บ้านเด่น 

งานบ ารุงรักษา
สวนสาธารณะ 

ฝ่ายสวนสาธารณะ 
ส่วนการโยธา 
ส านักการช่าง 

 

            

24 จ้างเหมาดูแลรักษา
สวนสาธารณะ 
เจริญประเทศและ
สวนสัตตมังคละ 

จ้างเหมาดูแลรักษา ตัดแต่งต้นไม้ 
ตัดหญ้า ใส่ปุ๋ย พรวนดิน ไม้พุ่ม 
ไม้ดอก ไม้ประดับ รดน้ าไม้ดอก 
ไม้ประดับ รักษาความสะอาด 
ในสวน สาธารณะเจริญประเทศ 
พื้นที่ 9 ไร่ 3 งาน 33 ตร.ว. 
และสวนสัตตมังคละ พ้ืนท่ี 
1,200 ตร.ม. พร้อมดูแล 
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

2,488,400 สวนสาธารณะ 
เจริญประเทศ

และสวน
สัตตมังคละ 

งานบ ารุงรักษา
สวนสาธารณะ 

ฝ่ายสวนสาธารณะ 
ส่วนการโยธา 
ส านักการช่าง 

 

            

แบบ ผด.02 



2/2/13 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

25 จ้างเหมาดูแลรักษา
สนามหญ้า ต้นไม้
ใหญ่และระบบ 
สปริงเกอร์รอบ 
คูเมืองเชียงใหม่ 

จ้างเหมาดูแลรักษา ตัดแต่งหญ้า
สนามบนไหล่ทาง เกาะกลาง 
สวนหย่อม ตัดแต่งต้นไม้ ใส่ปุ๋ย 
พรวนดิน รดน้ าไม้ดอก ไม้
ประดับ รักษาความสะอาด 
พื้นที่ 47,000 ตร.ม.  
พร้อมดูแลรักษา ซ่อมแซม 
หัวสปริงเกอร์ ปั๊มน้ าที่ช ารุด
เสียหาย 

3,998,000 รอบคูเมือง
เชียงใหม่ 

งานตกแต่งเมือง 
และพื้นที่สาธารณะ 
ฝ่ายสวนสาธารณะ 

ส่วนการโยธา 
ส านักการช่าง 

 

            

26 วันต้นไม้ประจ าปี
แห่งชาติ 

จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ใน 
วันต้นไม้ประจ าปีแห่งชาต ิ
จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ประมาณ 300 คน 

80,000 สวนสาธารณะ
ในเขต 

เทศบาลฯ 

งานเรือนเพาะช า 
และขยายพันธุ ์

ฝ่ายสวนสาธารณะ 
ส่วนการโยธา 
ส านักการช่าง 

            

รวม 26 โครงการ  253,526,900               
 

แบบ ผด.02 



2/2/14 
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เทศบาลนครเชียงใหม่ 

2. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ขุดลอกล าเหมือง
สาธารณะในพ้ืนท่ี
แขวงกาวิละ 

ขุดลอกล าเหมืองสาธารณะ 
ประโยชน์ในพื้นที่แขวงกาวิละ 
ระยะทางรวมไม่น้อยกว่า  
2,000 เมตร หรือมีจ านวน
ตะกอนรวมไม่น้อยกว่า 2,400  
ลูกบาศก์เมตร ตามแบบแปลน
เทศบาลฯ 

800,000 ล าเหมือง
สาธารณะ

ประโยชน์ใน
พื้นที่แขวง

กาวิละ 

งานบ ารุงรักษา 
และซ่อมแซม 

ระบบระบายน้ า 
ฝ่ายจัดการ
คุณภาพน้ า 

ส่วนช่างสุขาภิบาล 
ส านักการช่าง 

            

2 ขุดลอกล าเหมือง
สาธารณะในพ้ืนท่ี
แขวงนครพิงค์ 

ขุดลอกล าเหมืองสาธารณะ 
ประโยชน์ในพื้นที่แขวงนครพิงค ์
ระยะทางรวมไม่น้อยกว่า  
2,000 เมตร หรือมีจ านวน
ตะกอนรวมไม่น้อยกว่า 2,400  
ลูกบาศก์เมตร ตามแบบแปลน
เทศบาลฯ 

800,000 ล าเหมือง
สาธารณะ

ประโยชน์ใน
พื้นที่แขวง
นครพิงค ์

งานบ ารุงรักษา 
และซ่อมแซม 

ระบบระบายน้ า 
ฝ่ายจัดการ
คุณภาพน้ า 

ส่วนช่างสุขาภิบาล 
ส านักการช่าง 

            

3 ขุดลอกล าเหมือง
สาธารณะในพ้ืนท่ี
แขวงเม็งราย 

ขุดลอกล าเหมืองสาธารณะ 
ประโยชน์ในพื้นที่แขวงเม็งราย 
ระยะทางรวมไม่น้อยกว่า  
1,500 เมตร หรือมีจ านวน
ตะกอนรวมไม่น้อยกว่า 1,800  
ลูกบาศก์เมตร ตามแบบแปลน
เทศบาลฯ 

600,000 ล าเหมือง
สาธารณะ

ประโยชน์ใน
พื้นที่แขวง
เม็งราย 

งานบ ารุงรักษา 
และซ่อมแซม 

ระบบระบายน้ า 
ฝ่ายจัดการ
คุณภาพน้ า 

ส่วนช่างสุขาภิบาล 
ส านักการช่าง 

            

แบบ ผด.02 



2/2/15 
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 ขุดลอกล าเหมือง
สาธารณะในพ้ืนท่ี
แขวงศรีวิชัย 

ขุดลอกล าเหมืองสาธารณะ 
ประโยชน์ในพื้นที่แขวงศรีวิชัย 
ระยะทางรวมไม่น้อยกว่า  
2,000 เมตร หรือมีจ านวน
ตะกอนรวมไม่น้อยกว่า 2,400  
ลูกบาศก์เมตร ตามแบบแปลน
เทศบาลฯ 

800,000 ล าเหมือง
สาธารณะ

ประโยชน์ใน
พื้นที่แขวง

ศรีวิชัย 

งานบ ารุงรักษา 
และซ่อมแซม 

ระบบระบายน้ า 
ฝ่ายจัดการ
คุณภาพน้ า 

ส่วนช่างสุขาภิบาล 
ส านักการช่าง 

            

5 ปรับปรุงประตูน้ า 
คูเมืองตั้งแต ่
แจ่งก๊ะต๊ าถึง 
แจ่งกู่เฮือง  

ก่อสร้างต่อเติมประตูระบายน้ า 
ค.ส.ล ของเดิมพร้อม ติดตั้ง
ประตูปรับระดับน้ า ตามแบบ
แปลนเทศบาลฯ 

4,400,000 ตั้งแต ่
แจ่งก๊ะต๊ าถึง 
แจ่งกู่เฮือง 

งานบ ารุงรักษา 
และซ่อมแซม 

ระบบระบายน้ า 
ฝ่ายจัดการ
คุณภาพน้ า 

ส่วนช่างสุขาภิบาล 
ส านักการช่าง 

            

6 ปรับปรุงตลิ่ง 
ล าเหมืองสาธารณะ
ด้านหลังศูนย์การค้า 
กาดสวนแก้ว 

ก่อสร้างปรับปรุงตลิ่งล าเหมือง
สาธารณะบริเวณด้านหลัง
ศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว โดย
การเรียงหินยาแนวความยาว
รวมไม่น้อยกว่า 300 ม. ตาม
แบบแปลนของเทศบาลฯ 

1,000,000 ล าเหมือง
สาธารณะ
ด้านหลัง

ศูนย์การค้า 
กาดสวนแก้ว 

งานบ ารุงรักษา 
และซ่อมแซม 

ระบบระบายน้ า 
ฝ่ายจัดการ
คุณภาพน้ า 

ส่วนช่างสุขาภิบาล 
ส านักการช่าง 

            

รวม 6 โครงการ  8,400,000               
 
 
 

แบบ ผด.02 



2/3/1 
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เทศบาลนครเชียงใหม่ 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตส านึกด้านศิลปวัฒนธรรม 
    แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 บริหารเครือข่าย -จัดนิทรรศการหมุนเวียน 1-3 900,000 เครือข่าย กลุ่มงานส่งเสริม             
 พิพิธภัณฑ์กลางเวียง -จัดการอบรม/สัมมนา ครั้งท่ี 1-6  พิพิธภัณฑ์ การพัฒนาเมือง             
 เชียงใหม่ -จัดกิจกรรมวันเด็ก  กลางเวียงฯ กองวิชาการ             
  -กิจกรรมท าบุญประจ าปีเครือข่าย

พิพิธภัณฑ์กลางเวียงเชียงใหม่ 
และบวงสรวงหอบรรพกษัตริย์ 

  และแผนงาน             

  -อบรมพนักงานและพนักงาน
จ้างของกลุ่มงานฯ 

               

  -ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย
พิพิธภัณฑ์กลางเวียงเชียงใหม่ 

               

2 ส่งเสริมประเพณ ี 1.ประสานรายช่ือผู้สูงอายุในชุมชน 100,000 ภายในเขต งานธุรการ             
 รดน้ าด าหัวผู้สูงอาย ุ 2.รดน้ าด าหัวตามประเพณี  เทศบาลฯ ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป             
 ในชุมชน    จ านวนประมาณ 3,000 คน   ส านักปลัดเทศบาล             
3 ประชาสัมพันธ์เพื่อ ด าเนินการจ้างเหมาเอกชนจัดท า 300,000 ภายในเขต งานบริการและ             
 การท่องเที่ยวอย่าง สื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ  เทศบาลฯ เผยแพร่วิชาการ             
 ปลอดภัย เพื่อโฆษณาเผยแพร่ข่าวสารการ   ฝ่ายบริการและ             

  ท่องเที่ยวอย่างปลอดภัยทุก   เผยแพร่วิชาการ             
  รูปแบบทั้งในและนอกสถานท่ี    กองวิชาการ             
  เช่น ถุงผ้าสติกเกอร์ข้อความ    และแผนงาน             

  แผ่นพับ ใบปลิวโปสเตอร์ ป้าย
ประชาสัมพันธ์สปอตต่างๆ 

               

  และสื่ออ่ืนๆ ตามความเหมาะสม                

แบบ ผด.02 



2/3/2 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 รณรงค์เพื่อการม ี -ประชุมคณะกรรมการฯ 500,000 เครือข่าย กลุ่มงานส่งเสริม             
 ส่วนร่วมของ -จัดประชุม อบรม สัมมนา  พิพิธภัณฑ์ การพัฒนาเมือง             
 ประชาชนในการ -จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ  กลางเวียงฯ กองวิชาการ             
 พัฒนาและอนุรักษ์ -จัดการอภิปรายเรื่องเมือง   และแผนงาน             
 เมืองประวัติศาสตร์

เชียงใหม่ 
-จัดท าเอกสารเผยแพร่                

5 จ้างเหมาดูแลและ จ้างเหมาดูแล 66,000 เครือข่าย กลุ่มงานส่งเสริม             
 บริการก าจัดปลวก และบริการก าจัดปลวก  พิพิธภัณฑ์ การพัฒนาเมือง             
 บริเวณพื้นท่ีเครือข่าย บริเวณพื้นท่ีเครือข่ายพิพิธภัณฑ์  กลางเวียงฯ กองวิชาการ             
 พิพิธภัณฑ์กลางเวียง

เชียงใหม่ 
กลางเวียงเชียงใหม่   และแผนงาน             

6 จ้างเหมาบริการท า จ้างเหมาพนักงานท าความ 1,180,000 เครือข่าย กลุ่มงานส่งเสริม             
 ความสะอาดอาคาร สะอาด จ านวน 8 คน  พิพิธภัณฑ์ การพัฒนาเมือง             
 บริเวณพื้นท่ีเครือข่าย บริเวณพื้นท่ีเครือข่ายพิพิธภัณฑ์  กลางเวียงฯ กองวิชาการ             
 พิพิธภัณฑ์กลางเวียงฯ กลางเวียงเชียงใหม่   และแผนงาน             

7 จ้างเหมาดูแลสวน จ้างเหมาดูแลสวนไม้ดอกไม้ 226,000 เครือข่าย กลุ่มงานส่งเสริม             
 ไม้ดอกไม้ประดับ ประดับบริเวณพื้นที่เครือข่าย  พิพิธภัณฑ์ การพัฒนาเมือง             
 บริเวณพื้นท่ีเครือข่าย พิพิธภัณฑ์กลางเวียง  กลางเวียงฯ กองวิชาการ             
 พิพิธภัณฑ์กลางเวียง

เชียงใหม่ 
เชียงใหม่   และแผนงาน             

8 จ้างเหมาบริการท า จ้างเหมาท าความสะอาดพรม 66,000 หอศิลป กลุ่มงานส่งเสริม             
 ความสะอาดพรม บริเวณหอศิลปวัฒนธรรม  วัฒนธรรมฯ การพัฒนาเมือง             
 บริเวณหอ เมืองเชียงใหม่   กองวิชาการ             
 ศิลปวัฒนธรรมเมือง

เชียงใหม่ 
   และแผนงาน             

 

 

 

แบบ ผด.02 



2/3/3 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

9 ก่อสร้างเวทีบริเวณ ก่อสร้างเวทีบริเวณ 500,000 พิพิธภัณฑ ์ กลุ่มงานส่งเสริม             
 พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่น พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา  พื้นถิ่น การพัฒนาเมือง             
 ล้านนา      ล้านนา กองวิชาการ             
     และแผนงาน             

10 ปรับปรุงห้อง ปรับปรุงห้องนิทรรศการ 12,250,000 หอประวัติ- กลุ่มงานส่งเสริม             
 นิทรรศการหอ หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม ่  ศาสตร์เมือง การพัฒนาเมือง             
 ประวัติศาสตร์เมือง

เชียงใหม่ 
     เชียงใหม ่ กองวิชาการ 

และแผนงาน 
            

11 ปรับปรุงระบบเครื่อง จ้างปรับปรุงระบบ 8,000,000 พิพิธภัณฑ ์ กลุ่มงานส่งเสริม             
 ปรับอากาศอาคาร เครื่องปรับอากาศ  พื้นถิ่น การพัฒนาเมือง             
 พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่น

ล้านนา 
  ล้านนา กองวิชาการ 

และแผนงาน 
            

12 จ้างออกแบบพร้อม จ้างออกแบบพร้อม  170,000 เครือข่าย กลุ่มงานส่งเสริม             
 จัดท าป้ายบอกทาง จัดท าป้ายบอกทาง  พิพิธภัณฑ ์ การพัฒนาเมือง             
 เครือข่ายพิพิธภัณฑ ์   กลางเวียงฯ กองวิชาการ             
 กลางเวียงเชียงใหม ่    และแผนงาน             

13 จ้างเหมาบริการ จ้างเหมาบริการ  24,075 เครือข่าย กลุ่มงานส่งเสริม             
 ตรวจสอบสภาพหม้อ ตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้า  พิพิธภัณฑ ์ การพัฒนาเมือง             
 แปลงไฟฟ้าภายใน   กลางเวียงฯ กองวิชาการ             
 เครือข่ายพิพิธภัณฑ์

กลางเวียงฯ 
   และแผนงาน             

14 จ้างเหมาเอกชนดูแล
รักษาเครื่องปรับอากาศ
อาคารเครือข่าย
พิพิธภัณฑ์กลางเวียง
เชียงใหม่ 

จ้างเหมาดูแลรักษา
เครื่องปรับอากาศ อาคาร
เครือข่ายพิพิธภัณฑ์กลางเวียง
เชียงใหม ่

150,000 หอศิลป- 
วัฒนธรรม 

กลุ่มงานส่งเสริม
การพัฒนาเมือง 

กองวิชาการ 
และแผนงาน 

            

 

 

แบบ ผด.02 
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ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

15 จัดซื้อโต๊ะ
อเนกประสงค์  

จัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์ จ านวน 
20 ตัว 

60,000 เครือข่าย
พิพิธภัณฑ์
กลางเวียงฯ 

กลุ่มงานส่งเสริม
การพัฒนาเมือง 

กองวิชาการ 
และแผนงาน 

            

16 จัดซื้อเครื่อง Media 
Player 4 ปุ่ม
ควบคุม  

จัดซื้อเครื่อง Media Player 4 
ปุ่มควบคุม จ านวน 1 ตัว 

20,000 เครือข่าย
พิพิธภัณฑ์
กลางเวียงฯ 

กลุ่มงานส่งเสริม
การพัฒนาเมือง 

กองวิชาการ 
และแผนงาน 

            

17 จัดซื้อเครื่องกระจาย
เสียงพร้อมอุปกรณ ์

จัดซื้อเครื่องกระจายเสียงพร้อม
อุปกรณ์ จ านวน 1 ชุด 

50,000 เครือข่าย
พิพิธภัณฑ์
กลางเวียงฯ 

กลุ่มงานส่งเสริม
การพัฒนาเมือง 

กองวิชาการ 
และแผนงาน 

            

18 กล้องโทรทัศน์วงจร
ปิดความละเอียดไม่
น้อยกว่า 1.3 ล้าน
พิกเซล  

ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ความละเอียดไม่น้อยกว่า 1.3 
ล้านพิกเซล จ านวน 5 ตัว 

25,000 เครือข่าย
พิพิธภัณฑ์
กลางเวียงฯ 

กลุ่มงานส่งเสริม
การพัฒนาเมือง 

กองวิชาการ 
และแผนงาน 

            

19 จัดซื้อเครื่องสูบน้ า
มอเตอร์ไฟฟ้า   

จัดซื้อเครื่องสูบน้ ามอเตอร์ไฟฟ้า 
สูบน้ าได้ไม่น้อยกว่า 450 ลิตร/
นาที จ านวน 2 เครื่อง 

22,000 เครือข่าย
พิพิธภัณฑ์
กลางเวียงฯ 

กลุ่มงานส่งเสริม
การพัฒนาเมือง 

กองวิชาการ 
และแผนงาน 

            

20 จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์แบบ
สัมผัสหน้าจอ ขนาด
ไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว 

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ
สัมผัสหน้าจอ ขนาดไม่น้อยกว่า 
21 นิ้ว จ านวน 1 เครื่อง 

33,000 เครือข่าย
พิพิธภัณฑ์
กลางเวียงฯ 

กลุ่มงานส่งเสริม
การพัฒนาเมือง 

กองวิชาการ 
และแผนงาน 

            

 

 

 

 

แบบ ผด.02 
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ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

21 จัดซื้อเครื่องพิมพ์ฉีด
หมึก (Inkjet 
Printer) แบบไร้สาย 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ฉีดหมึก 
(Inkjet Printer) แบบไร้สาย  
จ านวน 2 เครื่อง 

12,000 เครือข่าย
พิพิธภัณฑ์
กลางเวียงฯ 

กลุ่มงานส่งเสริม
การพัฒนาเมือง 

กองวิชาการ 
และแผนงาน 

      
 

      

22 จัดซื้อเครื่องโทรศัพท์  จัดซื้อเครื่องโทรศัพท์  
จ านวน 2 เครื่อง 

8,000 เครือข่าย
พิพิธภัณฑ์
กลางเวียงฯ 

กลุ่มงานส่งเสริม
การพัฒนาเมือง 

กองวิชาการ 
และแผนงาน 

            

23 จัดซื้อเครื่อง
โปรเจคเตอร์ ขนาด
ไม่ต่ ากว่า3,500 
ANSI LUMENS 

จัดซื้อเครื่องโปรเจคเตอร์ ขนาด
ไม่ต่ ากว่า 3,500 ANSI 
LUMENS จ านวน 2 เครื่อง 

78,000 เครือข่าย
พิพิธภัณฑ์
กลางเวียงฯ 

กลุ่มงานส่งเสริม
การพัฒนาเมือง 

กองวิชาการ 
และแผนงาน 

            

24 จัดซื้อเครื่อง
มัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ความ
ละเอียด 4,500 
ANSI Lumens 

จัดซื้อเครื่อง มัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ ความละเอียด 
4,500 ANSI Lumens จ านวน 
2 เครื่อง 

62,500 เครือข่าย
พิพิธภัณฑ์
กลางเวียงฯ 

กลุ่มงานส่งเสริม
การพัฒนาเมือง 

กองวิชาการ 
และแผนงาน 

            

25 จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ ระดับ 
XGA ขนาด 6,000 
ANSI Lumens 

จัดซื้อเครื่อง มัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 
6,000 ANSI Lumens  
จ านวน 1 เครื่อง 

156,000 เครือข่าย
พิพิธภัณฑ์
กลางเวียงฯ 

กลุ่มงานส่งเสริม
การพัฒนาเมือง 

กองวิชาการ 
และแผนงาน 

            

26 จัดซื้อเครื่องเล่น 
 ดีวีดี 

จัดซื้อเครื่องเล่น ดีวีดี  
จ านวน 5 เครื่อง 

25,000 เครือข่าย
พิพิธภัณฑ์
กลางเวียงฯ 

กลุ่มงานส่งเสริม
การพัฒนาเมือง 

กองวิชาการ 
และแผนงาน 

            

รวม 26 โครงการ  24,983,575               
 

แบบ ผด.02 



2/3/6 
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เทศบาลนครเชียงใหม่ 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตส านึกด้านศิลปวัฒนธรรม 
    แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 พัฒนาสุขภาพอนามัย ตรวจสุขภาพอนามัย 201,6๐๐ ภายในเขต ฝ่ายกิจการ             
 ของนักเรียนและ และทดสอบสมรรถภาพให๎แกํ  เทศบาลฯ โรงเรียน             
 บุคลากรในโรงเรียน นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน    ส านักการศึกษา             
 (สนับสนุนคําใช๎จําย รวมจ านวนประมาณ 2,496 คน   -โรงเรียนสังกัด             
 ในการบริหาร โดยมีโรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ    เทศบาลฯ              
 สถานศึกษา) และศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กฯ

ด าเนินการ ดังนี้ 
  -งานการศึกษา

ปฐมวัย (ศูนย๑ 
            

  -โรงเรียนเทศบาลวัดกูํค า (15,000)  พัฒนาเด็กเล็กฯ)             
  -โรงเรียนเทศบาลวัดเกตการาม (20,000)               
  -โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย (30,000)               
  -โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ (30,000)               
  -โรงเรียนเทศบาลดอกเงิน (20,000)               
  -โรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง (45,000)               
  -โรงเรียนเทศบาลวัดพวกช๎าง (15,000)               
  -โรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน (20,000)               
  - ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กฯ (6,600)               
 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02 



2/3/7 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2 โรงเรียนสํงเสริมสุขภาพ จัดกิจกรรมรณรงค๑ 25,๐๐๐ รร.ท.วัด ฝ่ายกิจการโรงเรียน             
 (สนับสนุนคําใช๎จําย การสํงเสริมสุขภาพ แกํนักเรียน   ทําสะต๐อย ส านักการศึกษา             
 ในการบริหาร ครูและบริเวณชุมชนโดยรอบ   (รร.ท.วัดทําสะต๐อย)             
 สถานศึกษา) ดังนี ้

1.จัดกิจกรรมสํงเสริมการพัฒนา
สุขภาพอนามัยของนักเรียน 
และบุคลากร 
จ านวนประมาณ 606 คน 
2.ให๎ความรู๎เกี่ยวกับสุขภาพ
อนามัยของนักเรียนและคร ู
3.จัดบอร๑ดให๎ความรู๎นิทรรศการ 

               

3 ป้องกันยุงลายและ 1.จัดกิจกรรมการเดินรณรงค๑ 3,๐๐๐ ร.ร.ท.วัด ฝ่ายกิจการโรงเรียน             
 ควบคุมไข๎เลือดออก    ป้องกันยุงลายและ  เชียงยืน ส านักการศึกษา             
 ในโรงเรียน    โรคไข๎เลือดออกโดยมคีณะครู  และ (ร.ร.ท.วัดเชียงยืน)             
 (สนับสนุนคําใช๎จําย    นักเรียนและชุมชนเข๎ารํวม  ภายในเขต              
 ในการบริหาร 2.จัดกิจกรรมรณรงค๑ ได๎แกํ  เทศบาลฯ              
 สถานศึกษา)    -การเดินรณรงค๑ในชุมชน                
     -การก าจัดแหลํงเพาะพันธุ๑                
       ลูกน้ ายุงลาย                
     -การประกวดทักษะทาง                
       วิชาการ                

 

 

 

 

 
 

แบบ ผด.02 



2/3/8 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 รณรงค๑ป้องกัน 1.จัดอบรมนักเรียนแกนน า 198,000 โรงเรียน ฝ่ายกิจการ             
 ยาเสพติดใน    เพื่อให๎ความรู๎เกี่ยวกับ  สังกัด โรงเรียน             
 สถานศึกษา    ยาเสพติดโทษและ  เทศบาลฯ ส านักการศึกษา             
 (สนับสนุนคําใช๎จําย    พิษภัยของยาเสพติดแกํ  ทั้ง 11 แหํง (โรงเรียนสังกัด             
 ในการบริหาร     นักเรียน รวมจ านวน  และ เทศบาลฯ)             
 สถานศึกษา)    ประมาณ 350 คน  ศูนย๑พัฒนา              
  2.จัดกิจกรรมรณรงค๑  เด็กเล็กฯ              
     ป้องกันยาเสพติด                
  โดยมีโรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ 

ด าเนินการ ดังนี ้
               

  -โรงเรียนเทศบาลวัดเกตการาม 
-โรงเรียนเทศบาลวัดทําสะต๐อย 
-โรงเรียนเทศบาลวัดกูํค า 
-โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย 
-โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ 
-โรงเรียนเทศบาลดอกเงิน 
-โรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพํง 
-โรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง 
-โรงเรียนเทศบาลวัดพวกช๎าง 
-โรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน 
-โรงเรียนเทศบาลวัดหมื่นเงินกอง 

(18,000) 
(18,000) 
(18,000) 
(18,000) 
(18,000) 
(18,000) 
(18,000) 
(18,000) 
(18,000) 
(18,000) 
(18,000) 

              

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02 



2/3/9 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 รณรงค๑ป้องกัน จัดอบรมเรื่องการป้องกันภัย 100,000 เทศบาล งานกิจการ             
 ยาเสพติด ยาเสพติดให๎แกนํักเรียนแกนน า  นครเชียงใหมํ นักเรียน             
  ต๎านภัยยาเสพติดครูที่รับผิดชอบ   ส านักการศึกษา             
  และผู๎ที่เกี่ยวข๎อง จ านวน

ประมาณ 200 คน 
               

6 การพัฒนาวินัย - จัดอบรมนักเรียนแกนน า 150,000 สถานท่ี งานโรงเรียน             
 เชิงบวกในสถาน เรื่อง การพัฒนาวินัย  ราชการหรือ ส านักการศึกษา             
 ศึกษา เชิงบวกในสถานศึกษา  สถานท่ีอื่น              
  จ านวนประมาณ 190 คน  ที่เหมาะสม              
  - น าเสนอการเปลี่ยนแปลง 

  และองค๑ความรู๎ที่เกิดจาก 
  การเข๎ารํวมโครงการ 

               

  - จัดประกวดการแปรแถว
ประกอบดนตรี 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

แบบ ผด.02 
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ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7 จัดท าแผน ด าเนินการจัดท าแผน ดังนี ้ 102,300 โรงเรียนสังกัด ฝ่ายกิจการ             
 ยุทธศาสตร๑และ 1.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ  เทศบาลฯ โรงเรียน             
 แผนพัฒนาประจ าปี    การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา  ทั้ง 11 แหํง ส านักการศึกษา             
 ของโรงเรียน 2.จัดท าแผนยุทธศาสตร๑การศึกษา   (โรงเรียนสังกัด             
 (สนับสนุนคําใช๎จําย 3.จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา   เทศบาลฯ)             
 ในการบริหาร 4.จัดท าแผนปฏิบัติการประจ า                
 สถานศึกษา)    ปีงบประมาณ                
  5.จัดท าแผนปฏิบัติการประจ า                
     ปีการศึกษา                
  โดยมีโรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ 

ด าเนินการ ดังนี ้
-โรงเรียนเทศบาลวัดเกตการาม 
-โรงเรียนเทศบาลวัดทําสะต๐อย 
-โรงเรียนเทศบาลวัดกูํค า 
-โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย 
-โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ 
-โรงเรียนเทศบาลดอกเงิน 
-โรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพํง 
-โรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง 
-โรงเรียนเทศบาลวัดพวกช๎าง 
-โรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน 
-โรงเรียนเทศบาลวัดหมื่นเงินกอง 

 
 
(10,000) 
(5,000) 

(10,000) 
(2,000) 

(20,000) 
(2,000) 
(5,300) 

(30,000) 
(4,000) 
(9,000) 
(5,000) 

              

 

 

 
 

 

แบบ ผด.02 
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ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

8 สํงเสริมองค๑กร สนับสนุนงบประมาณให๎กับ 600,000 โรงเรียนสังกัด ฝ่ายแผนงาน             
 ปกครองสํวนท๎องถิ่น สถานศึกษาท่ีได๎รับรางวัล  เทศบาลฯ และโครงการ             
 ที่จัดท าแผนพัฒนา จากการเข๎ารํวมโครงการ  ทั้ง 11 แหํง ส านักการศึกษา             
 การศึกษาดีเดํน ประกวดการจัดท าแผนพัฒนา  และ -โรงเรียนสังกัด             
 (สนับสนุนคําใช๎จําย การศึกษาดีเดํน ได๎แก ํ  ศูนย๑พัฒนา เทศบาลฯ              
 ในการบริหาร โดยมีโรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ   เด็กเล็กฯ -งานการศึกษา             
 สถานศึกษา) และศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กฯ   ปฐมวัย (ศูนย๑             
  ด าเนินการ ดังนี้   พัฒนาเด็กเล็กฯ)             
  -โรงเรียนเทศบาลวัดเกตการาม (50,000)               
  -โรงเรียนเทศบาลวัดทําสะต๐อย (50,000)               
  -โรงเรียนเทศบาลวัดกูํค า 

-โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย 
-โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ 
-โรงเรียนเทศบาลดอกเงิน 
-โรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพํง 
-โรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง 
-โรงเรียนเทศบาลวัดพวกช๎าง 
-โรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน 
-โรงเรียนเทศบาลวัดหมื่นเงินกอง 

 (50,000) 
(50,000) 
(50,000) 
(50,000) 
(50,000) 
(50,000) 
 (50,000) 
(50,000) 
(50,000) 

              

  - ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กฯ (50,000)               
 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02 



2/3/12 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

9 ประชุมกรรมการ จัดประชุมคณะกรรมการ 60,000 โรงเรียนสังกัด ฝ่ายกิจการ             
 สถานศึกษาข้ัน สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานใน  เทศบาลฯ โรงเรียน             
 พื้นฐาน โรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ ทั้ง   (9 แหํง) ส านักการศึกษา             
 (สนับสนุนคําใช๎จําย 11 แหํง ภาคเรียนละ 2 ครั้ง   (โรงเรียนสังกัด             
 ในการบริหาร

สถานศึกษา) 
โดยมีโรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ 
ด าเนินการ ดังนี ้
-โรงเรียนเทศบาลวัดเกตการาม 
-โรงเรียนเทศบาลวัดทําสะต๐อย 
-โรงเรียนเทศบาลวัดกูํค า 
-โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย 
-โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ 
-โรงเรียนเทศบาลดอกเงิน 

 
 

(5,000) 
(5,000) 

(10,000) 
(10,000) 
(5,000) 
(2,000) 

 เทศบาลฯ)             

  -โรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง 
-โรงเรียนเทศบาลวัดพวกช๎าง 
-โรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน 

(15,000) 
 (4,000) 
(4,000) 

              

10 บูรณาการเพื่อ
คุณภาพชีวิตของ
นักเรียนท่ีด๎อยโอกาส 

-สอนทักษะการวํายน้ าเพือชํวยเหลือ
ตนเองในขณะจมน้ าให๎กับนักเรียน
ช้ันป.4 ของนักเรียนในสังกัด
เทศบาลฯ และมองเกียรติบัตรแกํ
นักเรียนท่ีผํานหลักสูตรการวํายน้ า 

30,000 โรงเรียนสังกัด
เทศบาลฯ 

ทั้ง 11 แหํง 

งานโรงเรียน 
ฝ่ายกิจการ
โรงเรียน 

ส านักการศึกษา 

            

   -ตรวจวัดสายตาและประกอบ                
     แวํนให๎กับนักเรียนในสังกัด                
    เทศบาลฯที่มีปัญหาทางสายตา                
    ฟรีโดยไมํมีคําใช๎จําย                
  - สอนภาษาตํางประเทศให๎กับ                
    นักเรียนในสังกัดเทศบาลฯ                

 

แบบ ผด.02 



2/3/13 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

11 ประชุมผู๎ปกครอง จัดประชุมผู๎ปกครอง 51,500 โรงเรียนสังกัด ฝ่ายกิจการ             
 นักเรียน นักเรียนในโรงเรียนสังกัด   เทศบาลฯ โรงเรียน             
 (สนับสนุนคําใช๎จําย เทศบาลฯ ท้ัง11 แหํง   (9 แหํง) ส านักการศึกษา             
 ในการบริหาร ภาคเรียนละ 1 ครั้ง ได๎แก ํ   (โรงเรียนสังกัด             
 สถานศึกษา) โดยมีโรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ 

ด าเนินการ ดังนี ้
-โรงเรียนเทศบาลวัดเกตการาม 
-โรงเรียนเทศบาลวัดทําสะต๐อย 
-โรงเรียนเทศบาลวัดกูํค า 
-โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย 
-โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ 
-โรงเรียนเทศบาลดอกเงิน 

 
 

(6,500) 
(10,000) 
(10,000) 
(5,000) 
(5,000) 
(3,000) 

 เทศบาลฯ)             

  -โรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง 
-โรงเรียนเทศบาลวัดพวกช๎าง 
-โรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน 

(5,000) 
 (4,000) 
 (4,000) 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02 



2/3/14 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

12 สํงเสริมประสิทธิภาพ จัดซื้อสื่อ วัสดุอุปกรณ๑ 2,877,000 โรงเรียน ฝ่ายกิจการ             
 การจัดการเรียน ประกอบการเรียนการสอนตาม  สังกัด โรงเรียน             
 การสอน กลุํมประสบการณ๑ในระดับ  เทศบาลฯ ส านักการศึกษา             
 (สนับสนุนคําใช๎จําย อนุบาลและตามกลุํมสาระการ  (10 แหํง) (โรงเรียนสังกัด             
 ในการบริหาร เรียนรู๎ 8 กลุํมสาระตาม   เทศบาลฯ)             
 สถานศึกษา) หลักสูตรสถานศึกษาและ 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น 
               

  พื้นฐานพุทธศักราช 2551 ได๎แก ํ                
  โดยมีโรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ 

ด าเนินการ ดังนี ้
-โรงเรียนเทศบาลวัดเกตการาม 
-โรงเรียนเทศบาลวัดทําสะต๐อย 
-โรงเรียนเทศบาลวัดกูํค า 
-โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย 
-โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ 
-โรงเรียนเทศบาลดอกเงิน 
-โรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพํง 
-โรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง 
-โรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน 
-โรงเรียนเทศบาลวัดหมื่นเงินกอง 

 
 

(100,000) 
(956,400) 
(53,000) 

(490,000) 
(187,000) 
(90,000) 

(460,000) 
(200,000) 
(120,600) 
(220,000) 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02 



2/3/15 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

13 สนับสนุนการจัด 1.จัดกิจกรรมการปรับปรุง 1,862,600 โรงเรียน ฝ่ายกิจการ             
 การเรียนการสอน    ซํอมแซม สื่อการเรียนการ  สังกัด โรงเรียน             
 (สนับสนุนคําใช๎จําย    สอน รวมทั้งเครื่องมือ  เทศบาลฯ ส านักการศึกษา             
 ในการบริหาร    เครื่องใช๎ในการปฏิบัติงาน     (9 แหํง) (โรงเรียนสังกัด             
 สถานศึกษา)    ด๎านการเรียนการสอนของ   เทศบาลฯ)             
     โรงเรียน                
  2.จัดซื้อวัสดุอุปกรณ๑ตํางๆ เพื่อ                
     สนับสนุนการปฏิบัติงานตํางๆ                
     ของโรงเรียน เชํน วัสดุการศึกษา                
     วัสดุส านักงาน วัสดุ

คอมพิวเตอร๑ วัสดุไฟฟ้า ฯลฯ 
               

  โดยมีโรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ 
ด าเนินการ ดังนี ้

               

  -โรงเรียนเทศบาลวัดเกตการาม 
-โรงเรียนเทศบาลวัดทําสะต๐อย 
-โรงเรียนเทศบาลวัดกูํค า 
-โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย 
-โรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพํง 
-โรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง 
-โรงเรียนเทศบาลวัดพวกช๎าง 
-โรงเรียนเทศบาลดอกเงิน 
-โรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน 

(100,000) 
(230,000) 
(50,200) 

(488,100) 
(40,000) 

(342,800) 
(138,000) 
(125,000) 
(348,500) 

              

 

 
 
 

แบบ ผด.02 



2/3/16 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

14 ปรับปรุงหลักสูตร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 220,000 โรงเรียน ฝ่ายกิจการ             
 สถานศึกษา แกํพนักครูเทศบาลฯ จ านวน  สังกัด โรงเรียน             
 (สนับสนุนคําใช๎จําย ประมาณ 240 คน   เทศบาลฯ ส านักการศึกษา             
 ในการบริหาร เพือ่ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  ทั้ง 11 แหํง (โรงเรียนสังกัด             
 สถานศึกษา) หลักสูตรท๎องถิ่น หลักสูตรสาระ

การเรียนรู๎เพิ่มเติม และ 
  เทศบาลฯ)             

  หลักสูตรอื่นๆ พร๎อมจัดท า
รูปเลํมหลักสูตรทุกหลักสูตรที่ได๎
จัดท าขึ้น  
โดยมีโรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ 
ด าเนินการ ดังนี ้

               

  -โรงเรียนเทศบาลวัดเกตการาม (20,000)               
  -โรงเรียนเทศบาลวัดทําสะต๐อย (20,000)               
  -โรงเรียนเทศบาลวัดกูํค า 

-โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย 
-โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ 
-โรงเรียนเทศบาลดอกเงิน 
-โรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพํง 
-โรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง 
-โรงเรียนเทศบาลวัดพวกช๎าง 
-โรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน 
-โรงเรียนเทศบาลวัดหมื่นเงินกอง 

(20,000) 
(50,000) 
(20,000) 
(20,000) 
(20,000) 
(20,000) 
(20,000) 
(20,000) 
(20,000) 

              

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02 



2/3/17 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

15 สํงเสริมการวิจัย จัดการประกวดคัดเลือก 50,000 โรงเรียนสังกัด หนํวยศึกษา             
 ในช้ันเรียน ผลงานวิจัยในช้ันเรียนดีเดํน  เทศบาลฯ นิเทศก๑             
    หรือสถานท่ี ส านักการศึกษา             
    อื่นที่เหมาะสม              

16 จัดกิจกรรมวันปฐม 1.จัดกิจกรรมวันปฐมนิเทศ 2,000 รร.ท.วัด ฝ่ายกิจการ             
 นิเทศนักเรียนที่เข๎า    นักเรียนที่เข๎าเรียนใหมํ  ศรีดอนไชย โรงเรียน             
 เรียนใหมํและวัน 2.จัดกิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศ   ส านักการศึกษา             
 ปัจฉิมนิเทศนักเรียน    นักเรียนที่จบการศึกษา   (รร.ท.วัดศรีดอนไชย)             
 ที่จบการศึกษา รวมจ านวนนักเรียนประมาณ                
 (สนับสนุนคําใช๎จําย 250 คน                
 ในการบริหาร

สถานศึกษา) 
                

17 จัดกิจกรรมวิชาการ 1.จัดกิจกรรมเสริมทักษะการ 57,000 -รร.ท.วัด ฝ่ายกิจการ             
 ของนักเรียน    เรียนรู๎ทั้ง 8 สาระการเรียนรู๎    เชียงยืน โรงเรียน             
 (สนับสนุนคําใช๎จําย    ให๎กับนักเรียนทุกระดับชั้น  -รร.ท.วัด ส านักการศึกษา             
 ในการบริหาร 2.จัดกิจกรรมการเรียนรู๎โดย    ทําสะต๐อย -รร.ท.วัดเชียงยืน             
 สถานศึกษา)    ใช๎โครงการเป็นฐาน   -รร.ท.วัดทําสะต๐อย             
     (Project-based Leaning)                
     จ านวน 8 กลุํมสาระการเรียนรู๎                
  3.จัดเวทีการขยายผลและการ                
     น าเสนอผลงานของนักเรียน                
     คัดเลือกผลงานในการเป็น                
     ตัวแทนเข๎าแขํงขันในระดับตํางๆ                
     ท้ังในระดับโรงเรียน ระดับ                
     เทศบาลและสังกัดอื่นๆ                

 

แบบ ผด.02 



2/3/18 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

18 จัดกิจกรรมวิชาการ จัดการแสดงผลงาน 100,000 -รร.ท.วัด ฝ่ายกิจการ             
 ของโรงเรียน การจัดการศึกษา และเข๎ารํวม    ศรีดอนไชย โรงเรียน             
 (สนับสนุนคําใช๎จําย จัดนิทรรศการการจัดการศึกษา  -รร.ท.วัด ส านักการศึกษา             
 ในการบริหาร องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น    ศรีปิงเมือง -รร.ท.ชช.วัดศรีดอนไชย             
 สถานศึกษา) ระดับภาคเหนือและระดับ   -รร.ท.วัดศรีปิงเมือง             
  ประเทศ หรือหนํวยงานอื่น                

  โดยมีโรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ 
ด าเนินการ ดังนี้ 

               

  -โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย (50,000)               
  -โรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน (50,000)               
19 พัฒนางานวิชาการ 1.ประชาสัมพันธ๑การจัด 129,630 โรงเรียนสังกัด ฝ่ายกิจการ             

 ของนักเรียน    กิจกรรมของสถานศึกษา  เทศบาลฯ โรงเรียน             
 (สนับสนุนคําใช๎จําย    เชํน ป้ายไวนิล ฯลฯ  (7 แหํง) ส านักการศึกษา             
 ในการบริหาร 2.จัดกิจกรรมตลาดนัดวิชาการ   (โรงเรียนสังกัด             
 สถานศึกษา)    กิจกรรมการเรียนรู๎ จ านวน   เทศบาลฯ)             
     8 สาระการเรียนรู๎                
  โดยมีโรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ                
  ด าเนินการ ดังนี้                
  -โรงเรียนเทศบาลวัดเกตการาม (11,500)               
  -โรงเรียนเทศบาลวัดกูํค า 

-โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ 
-โรงเรียนเทศบาลดอกเงิน 
-โรงเรียนเทศบาลวัดพวกช๎าง 
-โรงเรียนเทศบาลวัดหมื่นเงินกอง 
-โรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง 

(40,000)  
(18,130) 
(15,000) 
(15,000) 
(10,000) 
(20,000)  

              

 

แบบ ผด.02 



2/3/19 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

20 พัฒนางานวิชาการ 1.ประชาสัมพันธ๑การจัด 290,000 โรงเรียนสังกัด ฝ่ายกิจการ             
 ของโรงเรียน    กิจกรรมของสถานศึกษา  เทศบาลฯ โรงเรียน             
 (สนับสนุนคําใช๎จําย    เชํน ป้ายไวนิล แผํนพับ ฯลฯ  (5 แหํง) ส านักการศึกษา             
 ในการบริหาร 2.จัดกิจกรรมตลาดนัดวิชาการ   (โรงเรียนสังกัด             
 สถานศึกษา)    กิจกรรมการเรียนรู๎    เทศบาลฯ)             
     8 กลุํมสาระการเรียนรู๎                
  โดยมีโรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ                
  ด าเนินการ ดังนี้                
  -โรงเรียนเทศบาลวัดทําสะต๐อย (150,000)               
  -โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย (50,000)               
  -โรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง (30,000)               
  -โรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน (20,000)               
  -โรงเรียนเทศบาลวัดหมื่นเงินกอง (40,000)               

21 พัฒนาศักยภาพ
ผู๎เรียน 
(สนับสนุนคําใช๎จําย
ในการบริหาร
สถานศึกษา) 

ด าเนินกิจกรรม ดังน้ี 
-จัดกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน ทั้ง ๘ 
กลุํมสาระการเรียนรู๎เชํน 
- ฝึกทักษะพื้นฐานอาชีพ  
แตํละคํายสาระให๎แกํนักเรียน 
- กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลา
รู๎ กิจกรรม 8 กลุํมสาระให๎กับ
นักเรียน ช้ัน ป.1-ป.6 

150,000 -รร.ท.วัด  
ศรีปิงเมือง 
-ร.ร.ท.ชช.
วัดศรีดอน
ไชย 
-รร.ท.วัด  
พวกช๎าง 

ฝ่ายกิจการ 
โรงเรียน 

ส านักการศึกษา 
-รร.ท.วัดศรีปิงเมือง 
-ร.ร.ท.วัดศรีดอนไชย 
-รร.ท.วัดพวกช๎าง 
 

            

  -จัดกิจกรรมการเรียนรู ๎                
  ศิลปวัฒนธรรมในท๎องถิ่น                
  ให๎แกํนักเรียน                   

 

 

 

แบบ ผด.02 



2/3/20 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  โดยมีโรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ 
ด าเนินการ ดังนี้ 

               

  -โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย (80,000)               
  -โรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง (50,000)               
  -โรงเรียนเทศบาลวัดพวกช๎าง (20,000)               

22 พัฒนาการจัดกิจกรรม 1.จัดฝึกอบรมการจัดท ากิจกรรม 45,000 -รร.ชุมชน ฝ่ายกิจการ             
 การเรียนการสอน    การเรียนการสอนระดับปฐมวัย    เทศบาลวัด โรงเรียน             
 ระดับปฐมวัย    แกํครูและบุคลากรทางการ    ศรีดอนไชย ส านักการศึกษา             
 (สนับสนุนคําใช๎จําย    ศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียน  -รร.ท.วัด -รร.ชุมชนเทศบาล             
 ในการบริหาร    จ านวนประมาณ 50 คน    พวกช๎าง   วัดศรีดอนไชย             
 สถานศึกษา) 2.จัดกิจกรรมการเรียนรู๎แบบ   -รร.ท.วัดพวกช๎าง             
     โครงงานให๎กับนักเรียน                
     ระดับอนุบาล                
  โดยมีโรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ 

ด าเนินการ ดังนี้ 
               

  -โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย (30,000)               
  -โรงเรียนเทศบาลวัดพวกช๎าง (15,000)               

23 ผลิตและจัดหาสื่อ จัดการประกวดสื่อการเรียน 100,000 เขตเทศบาลฯ ฝ่ายวิชาการ             
 การเรียนการสอน การสอนของพนักงานครูเทศบาลฯ  หรือ ส านักการศึกษา             
  และพนักงานจ๎างที่ท าหน๎าท่ีสอน  สถานท่ีอื่น              
  จ านวนประมาณ 95 คน  ที่เหมาะสม              

 

 

 

 

 
 

แบบ ผด.02 



2/3/21 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

24 พัฒนาสื่อการเรียน 1.ด าเนินการจัดท าและจัดหาสื่อ 234,700 โรงเรียนสังกัด ฝ่ายกิจการ             
 การสอน    การเรียนการสอนที่มี  เทศบาลฯ โรงเรียน             
 (สนับสนุนคําใช๎จําย    ประสิทธิภาพในการ  (10 แหํง) ส านักการศึกษา             
 ในการบริหาร    พัฒนาการเรียนการสอน  และศูนย๑ -โรงเรียนสังกัด             
 สถานศึกษา) 2.จัดการประกวดสื่อการเรียน  พัฒนา เทศบาลฯ             
     การสอน  เด็กเล็กฯ -งานการศึกษาปฐมวัย             
  โดยมีโรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ 

และศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กฯ
ด าเนินการ ดังนี้ 

  (ศูนย๑พัฒนา 
เด็กเล็กฯ) 

            

  -โรงเรียนเทศบาลวัดกูํค า (20,000)                 
  -โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย 

-โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ 
-โรงเรียนเทศบาลดอกเงิน 
-โรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพํง 
-โรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง 
-โรงเรียนเทศบาลวัดพวกช๎าง 
-โรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน 
-โรงเรียนเทศบาลวัดหมื่นเงินกอง 
-โรงเรียนเทศบาลวัดเกตการาม 

(35,000) 
(35,000) 
(15,000) 
(35,000) 
(21,000) 
(16,000) 
(18,000) 
(18,700) 
(15,000) 

                 

  -ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กฯ (6,000)               
 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02 



2/3/22 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

25 พัฒนางานสัมพันธ๑ ด าเนินกิจกรรม ดังน้ี 35,000 เขตเทศบาล ฝ่ายกิจการ             
 ชุมชนของโรงเรียน -จัดประชุมสัมมนาเชิง  นครเชียงใหมํ โรงเรียน             
 (สนับสนุนคําใช๎จําย ปฏิบัติการการบริหารจัดการ   ส านักการศึกษา             
 ในการบริหาร งานสัมพันธ๑ชุมชนชนแกํ   -รร.ท.วัดพวกช๎าง             
 สถานศึกษา) คณะกรรมการสถานศึกษา 

นักเรียนผู๎ปกครอง ครู และ
เจ๎าหน๎าท่ีที่เกี่ยวข๎อง  

  -รร.ท.วัดเชียงยืน 
-รร.ท.วัดศรีปิงเมือง 

            

  -จัดกิจกรรมกิจกรรมสํงเสริม
งานสัมพันธ๑ชุมชน 

               

  เชํน รดน้ าด าหัวกรรมการ                
  สถานศึกษา รํวมประเพณี                
  ของชุมชน ฯลฯ  

โดยมีผู๎เข๎ารํวมงาน รวมจ านวน
ประมาณ 679 คน 
โดยมีโรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ 
ด าเนินการ ดังนี ้
-โรงเรียนเทศบาลวัดพวกช๎าง 
-โรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน 
-โรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง 

 
 
 
 
 

(5,000) 
(15,000) 
(15,000) 

              

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



2/3/23 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

26 แก๎ปัญหาด๎านการ 1.จัดกิจกรรมการสอนซํอม 30,000 แหลํงเรียนรู ๎ ฝ่ายกิจการ             
 เรียนตามหลักสูตร    เสริมให๎กับนักเรียนที่มีปัญหา  ภายนอก โรงเรียน             
 การเรียนรู๎ 8 สาระ    ทางการเรียนทุกรายวิชา  สถานศึกษา ส านักการศึกษา             
 การเรียนรู ๎ 2.สํงเสริมการแก๎ไขปัญหา   (รร.ท.วัดป่าแพํง)             
 (สนับสนุนคําใช๎จําย    ทางการเรียนให๎กับนักเรียน                
 ในการบริหาร    โดยใช๎กระบวนการวิจัยทาง                
 สถานศึกษา)    การศึกษา                

27 แขํงขันทักษะทาง ด าเนินการจัดการแขํงขันทักษะ 137,000 ภายใน ฝ่ายกิจการ             
 วิชาการ ทางวิชาการระดับตํางๆ ได๎แกํ  เขตเทศบาล โรงเรียน             
 (สนับสนุนคําใช๎จําย 1.ระดับกํอนประถมศึกษา  นครเชียงใหมํ ส านักการศึกษา             
 ในการบริหาร 2.ระดับประถมศึกษา  หรือ (โรงเรียนสังกัด             
 สถานศึกษา) 3.ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น  สถานท่ีอื่น เทศบาลฯ)             
  โดยมีโรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ 

ด าเนินการ ดังนี ้
 ที่เหมาะสม              

  -โรงเรียนเทศบาลวัดกูํค า (30,000)               
  -โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ 

-โรงเรียนเทศบาลดอกเงิน 
-โรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง 
-โรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน 
-โรงเรียนเทศบาลวัดเกตการาม 
-โรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพํง 

 (30,000) 
(10,000) 
(50,000) 
(9,000)  
(4,000) 
(4,000) 

              

 

 

 

 
 
 

แบบ ผด.02 



2/3/24 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

28 สํงเสริมการจัด 1.สํงเสริมให๎นักเรียนจัด 30,000 รร.ท. ฝ่ายกิจการ             
 กิจกรรมชุมนุมของ    กิจกรรมชุมนุมที่ตนเอง  วัดป่าแพํง โรงเรียน             
 นักเรียนในโรงเรียน    สนใจและต๎องการเรียนรู๎   ส านักการศึกษา             
 (สนับสนุนคําใช๎จําย    ภายในโรงเรียน   (รร.ท.วัดป่าแพํง)             
 ในการบริหาร 2.จัดกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน                
 สถานศึกษา)    รายวิชาชุมนุมในโรงเรียน                
     ให๎กับนักเรียน                

29 สํงเสริมกิจกรรม สนับสนุนงบประมาณให๎กับ 500,000 โรงเรียนสังกัด ฝ่ายกิจการ             
 รักการอํานใน โรงเรียนที่ได๎รับการคัดเลือก  เทศบาลฯ โรงเรียน             
 สถานศึกษา จัดกิจกรรมสํงเสริมนิสัยรัก  (10 แหํง) ส านักการศึกษา             
 (สนับสนุนคําใช๎จําย การอํานตลอดปีการศึกษา   (โรงเรียนสังกัด             
 ในการบริหาร เชํน ห๎องสมุดเคลื่อนที ่กิจกรรม   เทศบาลฯ)             
 สถานศึกษา) เลํานิทาน กิจกรรมจัดนิทรรศการฯลฯ                
  โดยมีโรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ 

ด าเนินการ ดังนี ้
               

  -โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย 
-โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ 
-โรงเรียนเทศบาลดอกเงิน 
-โรงเรียนเทศบาลวัดทําสะต๐อย 
-โรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง 
-โรงเรียนเทศบาลวัดพวกช๎าง 
-โรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน 
-โรงเรียนเทศบาลวัดหมื่นเงินกอง 
-โรงเรียนเทศบาลวัดเกตการาม 
-โรงเรียนเทศบาลวัดกูํค า 

(50,000)  
(50,000)  
(50,000)  
(50,000)  
(50,000) 
(50,000) 
(50,000) 
(50,000)  
(50,000) 
(50,000)  

              

 

แบบ ผด.02 



2/3/25 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

30 พัฒนาระบบการเรียน จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ 100,000 เขตเทศบาลฯ ฝ่ายวิชาการ             
 การสอน E-Learning เรื่องเทคนิคการสร๎าง  หรือ ส านักการศึกษา             
  สื่อการเรียนการสอนระบบ   สถานท่ีอื่น              
  E-Learningผํานระบบออนไลน๑  ที่เหมาะสม              
  และแอพพลิเคชั่นตํางๆ                
  แกํพนักงานครูเทศบาลฯ และ

เจ๎าหน๎าท่ีที่เกี่ยวข๎อง  
               

  จ านวนประมาณ 50 คน                
31 พัฒนาระบบการเรียน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 200,000 เขตเทศบาลฯ ฝ่ายวิชาการ             

 การสอนตามหลักสูตร เพื่อให๎ครูผู๎สอนและ   หรือ ส านักการศึกษา             
 แกนกลางการศึกษา ผู๎ที่เกี่ยวข๎องมี ความรู๎และ  สถานท่ีอื่น              
 ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช สามารถจัดกิจกรรมการเรียน  ที่เหมาะสม              
 2551 การสอนและวัดผลประเมินผล                
  ตามหลักสูตรแกนกลางข้ัน                
  พื้นฐานพุทธศักราช 2551                
  แกํผู๎บริหารสถานศึกษา                
  พนักงานครูเทศบาล และ                
  บุคลากรทางการศึกษา                
  รวมจ านวนประมาณ 260 คน                

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



2/3/26 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

32 อบรมทบทวนและ จัดฝึกอบรมทบทวนและ 100,000 เขตเทศบาล ฝ่ายวิชาการ             
 พัฒนาความรู๎ระบบ พัฒนาความรู๎ระบบคลัง  นครเชียงใหมํ ส านักการศึกษา             
 คลังข๎อสอบ ข๎อสอบให๎แกํพนักงานครู  หรือ              
  โรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ และ  สถานท่ีอื่น              
  ผู๎ที่เกี่ยวข๎อง จ านวนประมาณ  ที่เหมาะสม              
  100 คน                
33 สํงเสริมศักยภาพ จัดอบรมนักเรียน 120,000 สถานท่ี งานโรงเรียน             

 ของนักเรียนใน สังกัดโรงเรียนเทศบาลฯ   ราชการหรือ ส านักการศึกษา             
 สถานศึกษาสังกัด เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพ  สถานท่ีอื่น              
 เทศบาลนคร ตนเอง การวางแผนการศึกษา  ที่เหมาะสม              
 เชียงใหมํ ตํอในอนาคต การปรับตัวเข๎า                
  กับสังคม ฯลฯ จ านวนประมาณ 

490 คน 
               

34 แขํงขันคนเกํงใน 1. แจ๎งก าหนดการแขํงขันให๎ 90,000 โรงเรียน หนํวยศึกษานิเทศก๑             
 โรงเรียนท๎องถิ่น โรงเรียนในสังกัดทราบเพื่อ  สังกัด ส านักการศึกษา             

  เตรียมการสอบแขํงขัน         เทศบาลฯ              
  ปีการศึกษา 2563  หรือ              
  2.จัดท าข๎อสอบในการแขํงขัน  สถานท่ีอื่นที ่              
  3.ด าเนินการสอบแขํงขัน  เหมาะสม              
     นักเรียนช้ัน ป.5 และ ม.2                
     เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทน                
     ของเทศบาล                
  4.น านักเรียนตัวแทนเทศบาล                
     ไปสอบแขํงขันในระดับ                
     ประเทศ ปีการศึกษา 2563                

 

แบบ ผด.02 



2/3/27 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

35 จัดนิทรรศการการจัด
การศึกษาโรงเรียน
สังกัดเทศบาลนคร
เชียงใหมํ 

1. จัดกิจกรรมแขํงขันทักษะทาง
วิชาการ ระดับเทศบาล 
2. จัดนิทรรศการและเข๎ารํวม 
แขํงขันทางวิชาการในงาน
นิทรรศการระดับภาคเหนือ    
3. จัดนิทรรศการและเข๎ารํวม 
แขํงขันทางวิชาการในงาน
นิทรรศการระดับประเทศ    

1,250,000 
 

โรงเรียน
สังกัด

เทศบาลฯ 
ทั้ง 11 แหํง 

 

หนํวย
ศึกษานิเทศก๑ 

ส านักการศึกษา 

            

36 พัฒนากลุํม 1.จัดประชุมคณะกรรมการฯ 50,000 เขตเทศบาล หนํวยศึกษานิเทศก๑             
 ประสานงานวิชาการ    ภาคเรียนละ 2 ครั้ง  นครเชียงใหมํ, ส านักการศึกษา             

 การจัดการศึกษา 2.จัดประชุมและศึกษาดูงาน  โรงเรียนสังกัด              
 ระดับองค๑กร    ด๎านวิชาการ ปีการศึกษาละ  เทศบาลฯ              
 ปกครองสํวนท๎องถิ่น    1 ครั้ง  และดูงาน              
    โรงเรียนหรือ              
    สถานท่ีอื่น              
    ที่เหมาะสม              

37 พัฒนาการจัดการ 1.จัดประชุมคณะกรรมการ 8,250,000 เขตเทศบาลฯ ฝ่ายกิจการ             
 ศึกษาโดยใช๎    สถานศึกษา ผู๎ปกครอง  หรือ โรงเรียน             
 โรงเรียนเป็นฐานใน    นักเรียน พนักงานครูและ  สถานท่ีอื่น ส านักการศึกษา             
 การพัฒนาท๎องถิ่น    บุคลากรที่มีสํวนรํวมในการ  ที่เหมาะสม (โรงเรียนสังกัด             
 (SBMLD)    พัฒนาการศึกษาโดยใช๎   เทศบาลฯ)             
 (สนับสนุนคําใช๎จําย    โรงเรียนเป็นศูนย๑กลางใน                
 ในการบริหาร    การพัฒนาท๎องถิ่น                
 สถานศึกษา)     จ านวนประมาณ 100 คน                

 

 

แบบ ผด.02 



2/3/28 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  2.อบรมอาชีพให๎กลุํมผู๎สนใจ                
     ทุกระดับชั้น รวมทั้ง                
     ทัศนศึกษาดูงาน                
     จ านวนประมาณ 500 คน                
  3.จัดกิจกรรมการเรียนรู๎                
     ตลอดชีวิตโดยใช๎โรงเรียน                
     เป็นศูนย๑กลางการเรียนรู๎                
     เพื่อมุํงเน๎นความเป็นเลิศ                
     ตามอัจฉริยภาพเด็ก                
  โดยมีโรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ 

ด าเนินการ ดังนี้ 
               

  -โรงเรียนเทศบาลวัดกูํค า (750,000)                 
  -โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย 

-โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ 
-โรงเรียนเทศบาลดอกเงิน 
-โรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพํง 
-โรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง 
-โรงเรียนเทศบาลวัดพวกช๎าง 
-โรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน 
-โรงเรียนเทศบาลวัดหมื่นเงินกอง 
-โรงเรียนเทศบาลวัดเกตการาม 
-โรงเรียนเทศบาลวัดทําสะต๐อย 

(750,000) 
(750,000) 
(750,000) 
(750,000) 
(750,000) 
(750,000) 
(750,000) 
(750,000) 
(750,000) 
(750,000) 

                 

 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



2/3/29 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

38 พัฒนา/ปรับปรุง พัฒนาห๎องสมุดให๎ทันสมัย 1,100,000 โรงเรียน ฝ่ายกิจการ             
 ห๎องสมุดโรงเรียน เป็นแหลํงเรียนรู ๎โดยการจัดหา  สังกัด โรงเรียน             
 (สนับสนุนคําใช๎จําย หนังสือและสื่อการเรียนการ   เทศบาลฯ ส านักการศึกษา             
 ในการบริหาร

สถานศึกษา) 
สอน อุปกรณ๑ตํางๆ ให๎บริการแกํ
นักเรียน ครูและผู๎ที่สนใจ 

 ทั้ง 11 แหํง (โรงเรียนสังกัด
เทศบาลฯ) 

            

  โดยมีโรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ 
ด าเนินการ ดังนี้ 

               

  -โรงเรียนเทศบาลวัดกูํค า (100,000)               
  -โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย 

-โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ 
-โรงเรียนเทศบาลดอกเงิน 
-โรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพํง 
-โรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง 
-โรงเรียนเทศบาลวัดพวกช๎าง 
-โรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน 
-โรงเรียนเทศบาลวัดหมื่นเงินกอง 
-โรงเรียนเทศบาลวัดเกตการาม 
-โรงเรียนเทศบาลวัดทําสะต๐อย 

(100,000) 
(100,000) 
(100,000) 
(100,000) 
(100,000) 
(100,000) 
(100,000) 
(100,000) 
(100,000) 
(100,000) 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02 



2/3/30 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

39 พัฒนาแหลํงเรียนรู๎ สนับสนุนงบประมาณให๎กับ 550,000 โรงเรียนสังกัด ฝ่ายกิจการ             
 ในโรงเรียน โรงเรียน ด าเนินการ ดังน้ี  เทศบาลฯ โรงเรียน             
 (สนับสนุนคําใช๎จําย 1.จัดท าแหลํงเรียนรู๎ภายใน  ทั้ง 11 แหํง ส านักการศึกษา             
 ในการบริหาร    โรงเรียน   (โรงเรียนสังกัด             
 สถานศึกษา) 2.จัดหาสื่อ อุปกรณ๑การเรียน   เทศบาลฯ)             
     รู๎ในแหลํงเรียนรู๎ ได๎แกํ                
     เครื่องมืองานประดิษฐ๑  

   เครื่องเขียน เครื่องท าไม๎ เครื่อง
ท าวัสดุเงิน เครื่องมือจักรสาน 

               

  3.สํงเสริมให๎นักเรียนเข๎าใช๎                
     แหลํงเรียนรู๎                
  โดยมีโรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ 

ด าเนินการ ดังนี้ 
               

  -โรงเรียนเทศบาลวัดกูํค า (50,000)               
  -โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย 

-โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ 
-โรงเรียนเทศบาลดอกเงิน 
-โรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพํง 
-โรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง 
-โรงเรียนเทศบาลวัดพวกช๎าง 
-โรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน 
-โรงเรียนเทศบาลวัดหมื่นเงินกอง 
-โรงเรียนเทศบาลวัดเกตการาม 
-โรงเรียนเทศบาลวัดทําสะต๐อย 

(50,000) 
(50,000) 
(50,000) 
(50,000) 
(50,000) 
(50,000) 
(50,000) 
(50,000) 
(50,000) 
(50,000) 

              

 

 

 

แบบ ผด.02 



2/3/31 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

40 จัดกิจกรรมลูกเสือ- 1.จัดกิจกรรมการเรียนการ 415,000 โรงเรียนสังกัด ฝ่ายกิจการ             
 เนตรนาร ี    สอนวิชาลูกเสือ-เนตรนารี   เทศบาลฯ โรงเรียน             
 (สนับสนุนคําใช๎จําย    ให๎กับนักเรียนประถมศึกษา  ทั้ง 11 แหํง ส านักการศึกษา             
 ในการบริหาร 2.จัดกิจกรรมการเดินทางไกล  หรือ (โรงเรียนสังกัด             
 สถานศึกษา)    ให๎กับนักเรียนช้ัน  สถานท่ีอื่น เทศบาลฯ)             
     ประถมศึกษาปีท่ี 3  ที่เหมาะสม              
  3.จัดกิจกรรมการเข๎าคําย                
     พักแรมใหกับนักเรียนช้ัน                
     ประถมศึกษาปีท่ี 4-6                
  รวมจ านวนนักเรียน 

ประมาณ 2,700 คน 
               

  โดยมีโรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ 
ด าเนินการ ดังนี้ 

               

  -โรงเรียนเทศบาลวัดกูํค า (10,000)               
  -โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย 

-โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ 
-โรงเรียนเทศบาลดอกเงิน 
-โรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพํง 
-โรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง 
-โรงเรียนเทศบาลวัดพวกช๎าง 
-โรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน 
-โรงเรียนเทศบาลวัดหมื่นเงินกอง 
-โรงเรียนเทศบาลวัดเกตการาม 
-โรงเรียนเทศบาลวัดทําสะต๐อย 

(80,000) 
(30,000) 
(20,000) 
(35,000) 
(80,000) 
(19,000) 
(36,000) 
(20,000) 
(15,000) 
(70,000) 

              

 
 
 

แบบ ผด.02 



2/3/32 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

41 สํงเสริมกิจกรรมใน จัดกิจกรรมเนื่องในวัน 282,000 โรงเรียนสังกัด ฝ่ายกิจการ             
 วันส าคัญตํางๆ ส าคัญตํางๆ เชํน วันพํอ วันแมํ  เทศบาลฯ โรงเรียน             
 (สนับสนุนคําใช๎จําย วันส าคัญทางศาสนา ฯลฯ  ทั้ง 11 แหํง ส านักการศึกษา             
 ในการบริหาร

สถานศึกษา) 
โดยมีโรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ 
ด าเนินการ ดังนี้ 

  (โรงเรียนสังกัด 
เทศบาลฯ) 

            

  -โรงเรียนเทศบาลวัดกูํค า (50,000)               
  -โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย 

-โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ 
-โรงเรียนเทศบาลดอกเงิน 
-โรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพํง 
-โรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง 
-โรงเรียนเทศบาลวัดพวกช๎าง 
-โรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน 
-โรงเรียนเทศบาลวัดหมื่นเงินกอง 
-โรงเรียนเทศบาลวัดเกตการาม 
-โรงเรียนเทศบาลวัดทําสะต๐อย 

(10,000) 
(50,000) 
(20,000) 
(30,000) 
(40,000) 
(40,000) 
(7,000) 

(10,000) 
(15,000) 
(10,000) 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02 



2/3/33 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

42 สํงเสริมกิจกรรม จัดกิจกรรมโรงเรียนของพํอ 119,700 โรงเรียน ฝ่ายกิจการ             
 ของพํอตามหลัก เชํน จัดนิทรรศการ   สังกัด โรงเรียน             
 เศรษฐกิจพอเพียง จัดกิจกรรมการเผยแพรํหลัก  เทศบาลฯ ส านักการศึกษา             
 (สนับสนุนคําใช๎จําย ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ  (10 แหํง) (โรงเรียนสังกัด             
 ในการบริหาร โดยมีโรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ   เทศบาลฯ)             
 สถานศึกษา) ด าเนินการ ดังนี ้                
  -โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย 

-โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ 
-โรงเรียนเทศบาลดอกเงิน 
-โรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพํง 
-โรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง 
-โรงเรียนเทศบาลวัดพวกช๎าง 
-โรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน 
-โรงเรียนเทศบาลวัดหมื่นเงินกอง 
-โรงเรียนเทศบาลวัดเกตการาม 
-โรงเรียนเทศบาลวัดทําสะต๐อย 

(20,000) 
(10,000) 
(10,000) 
(22,700) 
(20,000) 
(10,000) 
(4,000) 
(3,000) 

(10,000) 
(10,000) 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02 



2/3/34 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

43 สํงเสริมการเรียนรู๎ จัดกิจกรรมการศึกษาแหลํง 474,800 โรงเรียนสังกัด ฝ่ายกิจการ             
 นอกสถานท่ีของ เรียนรู๎นอกสถานท่ีแกํนักเรียน  เทศบาลฯ โรงเรียน             
 นักเรียน สังกัดเทศบาลฯ รวมจ านวน  ทั้ง 11 แหํง ส านักการศึกษา             
 (สนับสนุนคําใช๎จําย ประมาณ 400 คน   (โรงเรียนสังกัด             
 ในการบริหาร

สถานศึกษา) 
โดยมีโรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ 
ด าเนินการ ดังนี ้

  เทศบาลฯ)             

  -โรงเรียนเทศบาลวัดกูํค า (12,100)               
  -โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย 

-โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ 
-โรงเรียนเทศบาลดอกเงิน 
-โรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพํง 
-โรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง 
-โรงเรียนเทศบาลวัดพวกช๎าง 
-โรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน 
-โรงเรียนเทศบาลวัดหมื่นเงินกอง 
-โรงเรียนเทศบาลวัดเกตการาม 
-โรงเรียนเทศบาลวัดทําสะต๐อย 

(85,000) 
(40,000) 
(20,000) 
(53,000) 
(57,500) 
(20,500) 
(58,000) 
(30,000) 
(20,200) 
(78,500) 

              

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



2/3/35 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

44 อนุรักษ๑สํงเสริม 1.จัดหาครูภูมิปัญญาด๎านการ 136,000 โรงเรียนสังกัด ฝ่ายกิจการ             
 ศิลปวัฒนธรรมและ    อนุรักษ๑ศิลปวัฒนธรรมท๎องถิ่น  เทศบาลฯ โรงเรียน             
 ภูมิปัญญาท๎องถิ่น 2.จัดกิจกรรมด๎านการอนุรักษ๑  (8 แหํง)และ ส านักการศึกษา             
 (สนับสนุนคําใช๎จําย    ศิลปวัฒนธรรมท๎องถิ่นให๎  ศูนย๑พัฒนา -โรงเรียนสังกัด              
 ในการบริหาร    แกํนักเรียน     เทศบาลฯ             
 สถานศึกษา) โดยมีโรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ  เด็กเล็กฯ -งานการศึกษา             
  และศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ     ปฐมวัย             
  ด าเนินการ ดังนี ้      (ศูนย๑พัฒนา             
  -โรงเรียนเทศบาลวัดทําสะต๐อย 

-โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย 
-โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ 
-โรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง 
-โรงเรียนเทศบาลวัดพวกช๎าง 
-โรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน 
-โรงเรียนเทศบาลวัดหมื่นเงินกอง 
-ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กฯ 

(60,000) 
(10,000) 
(30,000) 
(20,000) 
(5,000) 
(8,000) 
(2,000) 
(1,000) 

     เด็กเล็กฯ)             

45 โรงเรียนสํงเสริม จัดการเรียนการสอน 20,000 รร.ท. ฝ่ายกิจการ             
 การสอนภูมิปัญญา หลักสูตรภูมิปัญญาท๎องถิ่น  ศรีดอนไชย โรงเรียน             
 ท๎องถิ่น ภายในโรงเรียนให๎กับนักเรียน   ส านักการศึกษา             
 (สนับสนุนคําใช๎จําย ทุกระดับชั้น   (รร.ท.ศรีดอนไชย)             
 ในการบริหาร

สถานศึกษา) 
                

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02 



2/3/36 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

46 พัฒนาหลักสูตร 1.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 51,000 โรงเรียนสังกัด ฝ่ายกิจการ             
 ท๎องถิ่น    ด๎านการจัดท าหลักสูตร  เทศบาลฯ โรงเรียน             
 (สนับสนุนคําใช๎จําย    ท๎องถิ่นให๎แกํคณะครูใน  (6 แหํง) ส านักการศึกษา             
 ในการบริหาร    โรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ   (โรงเรียนสังกัด             
 สถานศึกษา) 2.จัดท าและพัฒนาหลักสูตร   เทศบาลฯ)             
     ท๎องถิ่นให๎สมบูรณ๑ และเอื้อ                
     ตํอกระบวนการจัดการ                
     ศึกษาของโรงเรียน                
  โดยมีโรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ                
  ด าเนินการ ดังนี ้                
  -โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ 

-โรงเรียนเทศบาลดอกเงิน 
-โรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง 
-โรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน 
-โรงเรียนเทศบาลวัดหมื่นเงินกอง 
-โรงเรียนเทศบาลวัดทําสะต๐อย 

(10,000) 
(10,000) 
(15,000) 
(3,000) 
(3,000) 

(10,000) 

              

47 บ ารุงรักษาระบบ จ๎างเหมาเอกชนบ ารุงรักษา 300,000 โรงเรียนสังกัด ฝ่ายวิชาการ             
 อิเล็กทรอนิกส๑ ระบบอิเล็กทรอนิกส๑พร๎อม  เทศบาล ส านักการศึกษา             
 พร๎อมคลังข๎อสอบ คลังข๎อสอบในการจัดการเรียน

การสอนเพื่อวิเคราะห๑ศักยภาพ
ของสถานศึกษาในสังกัด
เทศบาลฯ ท้ัง 1๑ แหํง และ
ส านักการศึกษา 

 นคร
เชียงใหมํ 

 

            

 

 

 

 

แบบ ผด.02 



2/3/37 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

48 พัฒนาการเรียนรู๎ จัดกิจกรรมและอบรมให๎ความรู ๎ 208,400 โรงเรียนสังกัด ฝ่ายกิจการ             
 เทคโนโลยีสารสนเทศ เกี่ยวกับการสืบค๎นข๎อมูล การจัดท า  เทศบาลฯ โรงเรียน             
 ของนักเรียน เว็บไซต๑ และออกแบบสื่อเทคโนโลยี  (10 แหํง) ส านักการศึกษา             
 (สนับสนุนคําใช๎จําย สํงเสริมการจัดอบรมวิชาการด๎าน   (โรงเรียนสังกัด             
 ในการบริหาร

สถานศึกษา) 
เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร๑ 
(ICT)ให๎กับนักเรียนทุกระดับชั้น 

  เทศบาลฯ)             

  โดยมีโรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ 
ด าเนินการ ดังนี ้

               

  -โรงเรียนเทศบาลวัดกูํค า (4,000)               
  -โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย 

-โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ 
-โรงเรียนเทศบาลดอกเงิน 
-โรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพํง 
-โรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง 
-โรงเรียนเทศบาลวัดพวกช๎าง 
-โรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน 
-โรงเรียนเทศบาลวัดเกตการาม 
-โรงเรียนเทศบาลวัดทําสะต๐อย 

(50,000) 
(30,000) 
(14,000) 
(16,400) 
(50,000) 
(13,000) 
(10,000) 
 (1,000) 
(20,000) 

              

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



2/3/38 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

49 อินเตอร๑เน็ตโรงเรียน ด าเนินการเชื่อมตํออินเตอร๑เน็ต 184,800 โรงเรียน ฝ่ายกิจการ             
 (สนับสนุนคําใช๎จําย ความเร็วสูงให๎แกํโรงเรียนสังกัด  สังกัด โรงเรียน             

 ในการบริหาร เทศบาลนครเชียงใหมํ จ านวน  เทศบาลฯ ส านักการศึกษา             
 สถานศึกษา) 11 แหํง ได๎แก ํ  ทั้ง 11 แหํง (โรงเรียนสังกัด             
  -โรงเรียนเทศบาลวัดกูํค า (16,800)  เทศบาลฯ)             
  -โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย 

-โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ 
-โรงเรียนเทศบาลดอกเงิน 
-โรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพํง 
-โรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง 
-โรงเรียนเทศบาลวัดพวกช๎าง 
-โรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน 
-โรงเรียนเทศบาลวัดหมื่นเงินกอง 
-โรงเรียนเทศบาลวัดเกตการาม 
-โรงเรียนเทศบาลวัดทําสะต๐อย 

(16,800) 
(16,800) 
(16,800) 
(16,800) 
(16,800) 
(16,800) 
(16,800) 
(16,800) 
(16,800) 
(16,800) 

              

50 บริการสารสนเทศ IT 1.จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ 6,500 รร.ท.วัด ฝ่ายกิจการ             
 (สนับสนุนคําใช๎จําย    สร๎างสรรค๑ผลงาน โดยใช๎  หมื่นเงินกอง โรงเรียน             
 ในการบริหาร    โปรแกรม Power Point    ส านักการศึกษา             
 สถานศึกษา)    ให๎แกํนักเรียนช้ัน ป.4-6   (รร.ท.วัดหมื่นเงินกอง)             
     จ านวน 50 คน                
  2.จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ                
     การใช๎คอมพิวเตอร๑ในการ                
     ผลิตภาพยนตร๑สั้นอยํางงําย                
     ให๎แกํนักเรียนช้ัน ป.4-6                
     จ านวน 50 คน                
 

แบบ ผด.02 



2/3/39 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

51 ตรวจระดับและ - แตํงตั้งคณะกรรมการคัดกรอง 3,000 สถาบัน ฝ่ายกิจการ             
 ประเภทของการ เบื้องต๎น  พัฒนาการ โรงเรียน             
 บกพรํองการเรียนรู๎ - ติดตํอสถาบันทางการแพทย๑  เด็กนครินทร๑ ส านักการศึกษา             
 ของนักเรียน   เฉพาะทาง  จ.เชียงใหม/ํ (รร.ท.วัดหมื่นเงินกอง)             
 (สนับสนุนคําใช๎จําย - น านักเรียนช้ันประถมศึกษา  รพ.สวนปรุง              
 ในการบริหาร   ปีท่ี 3-6 ที่มีปัญหาด๎านการ                
 สถานศึกษา) เรียนรู๎และพฤติกรรมเข๎ารับ

การตรวจระดับและประเภท
ของการบกพรํองจากสถาบัน
ด๎านการแพทย๑เฉพาะทางตรวจ 

               

52 คําอาหารกลางวัน เบิกเงิน และสํงเงิน คําอาหารกลางวัน 12,325,600 โรงเรียน ฝ่ายกิจการ             
 ของสถานศึกษาใน ส าหรับนักเรียนให๎แกโํรงเรียน  สังกัด โรงเรียน             
 สังกัดเทศบาลนคร สังกัดเทศบาลฯ 11 แหํงและศูนย๑  เทศบาลฯ ส านักการศึกษา             
 เชียงใหมํ  พัฒนาเด็กเล็กฯ 1 แหํง ดังนี ้  และ -โรงเรียนสังกัด             
 (สนับสนุนคําใช๎จําย -โรงเรียนเทศบาลวัดเกตการาม (572,000) ศูนย๑พัฒนา   เทศบาลฯ             
 ในการบริหาร -โรงเรียนเทศบาลวัดทําสะต๐อย (1,696,000) เด็กเล็ก   ท้ัง 11 แหํง             
 สถานศึกษา) -โรงเรียนเทศบาลวัดกูํค า 

-โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย 
-โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ 
-โรงเรียนเทศบาลดอกเงิน 
-โรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพํง 
-โรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง 
-โรงเรียนเทศบาลวัดพวกช๎าง 
-โรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน 
-โรงเรียนเทศบาลวัดหมื่นเงินกอง 

(692,000) 
(1,392,000) 
(1,104,000) 
(760,000) 
(1,520,000) 
(1,236,000) 
(660,000)  
(1,368,000) 
(620,000) 

เทศบาลฯ -ศูนย๑พัฒนา 
  เด็กเล็กฯ 

            

  - ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กฯ (705,600)               

แบบ ผด.02 



2/3/40 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

53 อุดหนุนคําอาหาร ด าเนินการเบิกจํายเงิน 32,652,000 -โรงเรียน ฝ่ายการเงินฯ             
 กลางวันส าหรับ อุดหนุนคําอาหารกลางวัน    สังกัด สพฐ. ส านักการศึกษา             
 นักเรียนระดับกํอน ส าหรับนักเรียนระดับกํอน    8 แหํง              
 วัยเรียนและระดับ วัยเรียนและระดับประถม  -โรงเรียนสังกัด              
 ประถมศึกษาให๎แก ํ ศึกษาให๎แกํ    กองก ากับ              
 โรงเรียนสังกัด สพฐ. 1.โรงเรียนสังกัด สพฐ.     การต ารวจ              
 และโรงเรียนสังกัด    จ านวน 8 แหํง    ตระเวน              
 กองก ากับการต ารวจ 2.โรงเรียนสังกัดกองก ากับการ    ชายแดนที่              
 ตระเวนชายแดนที่ 33    ต ารวจตระเวนชายแดนที่ 33    33              

54 จัดหาอาหารเสริม(นม) จัดหาอาหารเสริม (นม) 15,942,400 -รร.สังกัด ฝ่ายการเงินฯ             
 ส าหรับนักเรียนระดับ ส าหรับนักเรียนระดับกํอนวัย    เทศบาลฯ ส านักการศึกษา             
 กํอนวัยเรียนและ เรียนและระดับประถมศึกษา    11 แหํง              
 ระดับประถมศึกษา ให๎แกํโรงเรียน ดังนี้  -รร.สังกัด              
 ให๎แกํโรงเรียนสังกัด -โรงเรียนสังกัดเทศบาลนคร   สพฐ. 8 แหํง              
 เทศบาลนครเชียงใหมํ,    เชียงใหมํ 11 แหํง  -รร.สังกัด              
 โรงเรียนสังกัด สพฐ. -โรงเรียนสังกัด สพฐ. 8 แหํง     กรมสามัญ              
 ,โรงเรียนสังกัดกรม -โรงเรียนสังกัดกรมสามัญ    ศึกษา              
 สามัญศึกษาและศูนย๑

พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
นครเชียงใหม ํ

  ศึกษา 3 แหํง 
-ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนคร
เชียงใหมํ 1 แหํง 

   3 แหํง 
-ศูนย๑พัฒนา  
เด็กเล็กฯ  
1 แหํง 

             

 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



2/3/41 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

55 จัดหาหนังสือเรียน จัดซื้อหนังสือเรียนรายวิชา 2,006,500 โรงเรียน ฝ่ายกิจการ             
 (สนับสนุนคําใช๎จําย พื้นฐานตามหลักสูตรแกนกลาง  สังกัด โรงเรียน             
 ในการบริหาร การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  เทศบาลฯ ส านักการศึกษา             
 สถานศึกษา) พุทธศักราช2551 และหนังสือ  (11 แหํง) -โรงเรียนสังกัด             
  แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานท่ี  และ   เทศบาลฯ             
  กระทรวงศึกษาธิการก าหนด  ศูนย๑พัฒนา   ท้ัง 11 แหํง             
  โดยจัดสรรให๎แกํโรงเรียนสังกัด   เด็กเล็ก -ศูนย๑พัฒนา             
  เทศบาลฯ และศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กฯ 

ด าเนินการ ดังนี้ 
 เทศบาลฯ   เด็กเล็กฯ             

  -โรงเรียนเทศบาลวัดเกตการาม (78,100)                 
  -โรงเรียนเทศบาลวัดทําสะต๐อย (390,900)               
  -โรงเรียนเทศบาลวัดกูํค า 

-โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย 
-โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ 
-โรงเรียนเทศบาลดอกเงิน 
-โรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพํง 
-โรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง 
-โรงเรียนเทศบาลวัดพวกช๎าง 
-โรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน 
-โรงเรียนเทศบาลวัดหมื่นเงินกอง 

(89,900) 
(347,300) 
(148,400) 

(101,600) 
(203,500) 
(257,200) 
(84,200)  
(193,200) 
(83,400) 

              

  - ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กฯ (28,800)               
 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02 



2/3/42 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

56 คําอุปกรณ๑การเรียน จัดสรรเงินอุดหนุนให๎แกํ 1,190,400 โรงเรียน ฝ่ายกิจการ             
 (สนับสนุนคําใช๎จําย นักเรียนหรือผู๎ปกครอง   สังกัด โรงเรียน             
 ในการบริหาร เพื่อน าไปซื้ออุปกรณ๑การเรียนท่ี  เทศบาลฯ ส านักการศึกษา             
 สถานศึกษา) จ าเป็น เชํน สมุด ปากกา  (11 แหํง) -โรงเรียนสังกัด             
  ดินสอ สีเทียน ฯลฯ    และ   เทศบาลฯ             
  โดยจัดสรรให๎แกํโรงเรียนสังกัด   ศูนย๑พัฒนา   ท้ัง 11 แหํง             
  เทศบาลฯ และศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กฯ 

ด าเนินการ ดังนี้ 
 เด็กเล็ก

เทศบาลฯ 
-ศูนย๑พัฒนา   
  เด็กเล็กฯ 

            

  -โรงเรียนเทศบาลวัดเกตการาม (47,600)               
  -โรงเรียนเทศบาลวัดทําสะต๐อย (219,800)               
  -โรงเรียนเทศบาลวัดกูํค า 

-โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย 
-โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ 
-โรงเรียนเทศบาลดอกเงิน 
-โรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพํง 
-โรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง 
-โรงเรียนเทศบาลวัดพวกช๎าง 
-โรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน 
-โรงเรียนเทศบาลวัดหมื่นเงินกอง 

(56,100) 
(191,400) 
(91,200) 

(62,400) 
(125,400) 
(145,800) 
(53,000)  
(117,500) 
(51,400) 

              

  - ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กฯ (28,800)                 
 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02 
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ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

57 คําเครื่องแบบ จัดสรรเงินอุดหนุนให๎แกํ 1,240,000 โรงเรียน ฝ่ายกิจการ             
 นักเรียน นักเรียนหรือผู๎ปกครอง เพื่อ  สังกัด โรงเรียน             
 (สนับสนุนคําใช๎จําย น าไปซื้อเครื่องแบบนักเรียน  เทศบาลฯ ส านักการศึกษา             
 ในการบริหาร เข็มขัด ชุดลูกเสือ-เนตรนารี  (11 แหํง) -โรงเรียนสังกัด             
 สถานศึกษา) ชุดกีฬา ฯลฯ    และ   เทศบาลฯ             
  โดยจัดสรรให๎แกํโรงเรียนสังกัด   ศูนย๑พัฒนา   ท้ัง 11 แหํง             
  เทศบาลฯ และศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กฯ  เด็กเล็ก -ศูนย๑พัฒนา               

  ด าเนินการ ดังนี ้  เทศบาลฯ   เด็กเล็กฯ             
  -โรงเรียนเทศบาลวัดเกตการาม (48,900)               
  -โรงเรียนเทศบาลวัดทําสะต๐อย (227,600)               
  -โรงเรียนเทศบาลวัดกูํค า 

-โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย 
-โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ 
-โรงเรียนเทศบาลดอกเงิน 
-โรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพํง 
-โรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง 
-โรงเรียนเทศบาลวัดพวกช๎าง 
-โรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน 
-โรงเรียนเทศบาลวัดหมื่นเงินกอง 

(58,700) 
(196,800) 
(94,200) 

(64,700) 
(129,600) 
(149,400) 
(55,800)  
(118,100) 
(53,000) 

              

  - ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กฯ (43,200)                 
 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02 



2/3/44 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

58 คําปัจจัยพื้นฐาน สนับสนุนเงินคําปัจจัยพื้นฐาน 1,228,300 โรงเรียน ฝ่ายการเงินฯ             
 ส าหรับนักเรียน ส าหรับนักเรียนยากจนใน  สังกัด ส านักการศึกษา             
 ยากจน โรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ  เทศบาลฯ              
 (สนับสนุนคําใช๎จําย จ านวน 11 แหํง   ทั้ง 11 แหํง              
 ในการบริหาร โดยจัดสรรให๎แกํโรงเรียนสังกัด                 
 สถานศึกษา) เทศบาลฯ ด าเรนินการ ดังนี ้                
  -โรงเรียนเทศบาลวัดเกตการาม (40,000)               
  -โรงเรียนเทศบาลวัดทําสะต๐อย (287,000)               
  -โรงเรียนเทศบาลวัดกูํค า 

-โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย 
-โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ 
-โรงเรียนเทศบาลดอกเงิน 
-โรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพํง 
-โรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง 
-โรงเรียนเทศบาลวัดพวกช๎าง 
-โรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน 
-โรงเรียนเทศบาลวัดหมื่นเงินกอง 

(45,200) 
(259,000) 
(75,600) 

(51,200) 
(104,000) 
(178,300) 
(42,000)  
(103,200) 
(42,800) 

              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



2/3/45 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

59 สํงเสริมคุณธรรม 1.จัดฝึกอบรมการปฏิบัติตน 405,000 เขตเทศบาล ฝ่ายกิจการ             
 จริยธรรมของ    ให๎เป็นผู๎มีคุณธรรมและ  นครเชียงใหมํ โรงเรียน             
 นักเรียน    จริยธรรมที่ดีงามให๎กับ   ส านักการศึกษา             
 (สนับสนุนคําใช๎จําย    นักเรียน   (โรงเรียนสังกัด             
 ในการบริหาร 2.จัดการเรียนการสอนเกี่ยว   เทศบาลฯ)             
 สถานศึกษา)    กับการสํงเสริมคุณธรรม                
     จริยธรรม                
  โดยมโีรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ                
  ด าเนินการ ดังนี ้                
  -โรงเรียนเทศบาลวัดเกตการาม (6,000)               
  -โรงเรียนเทศบาลวัดทําสะต๐อย (150,000)               
  -โรงเรียนเทศบาลวัดกูํค า 

-โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย 
-โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ 
-โรงเรียนเทศบาลดอกเงิน 
-โรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพํง 
-โรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง 
-โรงเรียนเทศบาลวัดพวกช๎าง 
-โรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน 
-โรงเรียนเทศบาลวัดหมื่นเงินกอง 

(40,000) 
(75,000) 
(10,000) 
(20,000) 
(50,000) 
(45,000) 
(10,000) 
(19,000) 
(16,000) 

              

 

 

 

 

 

 
 

แบบ ผด.02 



2/3/46 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

60 ป้องกันการทุจริต 1.จัดการฝึกอบรมให๎ความรู๎ 121,000 โรงเรียนสังกัด ฝ่ายกิจการ             
 ปลูกจิตส านึกใน    เกี่ยวกับโทษของการทุจริต  เทศบาลฯ โรงเรียน             
 สถานศึกษา    คอรับชั่น ความเสียหายที่  ทั้ง 11 แหํง ส านักการศึกษา             
 (สนับสนุนคําใช๎จําย    เกิดกับสังคมและประเทศชาติ   (โรงเรียนสังกัด             
 ในการบริหาร    ให๎กับนักเรียน จ านวน   เทศบาลฯ)             
 สถานศึกษา)    2,835 คน                
  2.จัดกิจกรรมการเรียนการ                
     สอนรายวิชาหน๎าท่ีพลเมือง                
     ให๎กับนักเรียน                
  โดยมีโรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ                
  ด าเนินการ ดังนี ้                
  -โรงเรียนเทศบาลวัดเกตการาม (10,000)               
  -โรงเรียนเทศบาลวัดทําสะต๐อย (10,000)               
  -โรงเรียนเทศบาลวัดกูํค า 

-โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย 
-โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ 
-โรงเรียนเทศบาลดอกเงิน 
-โรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพํง 
-โรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง 
-โรงเรียนเทศบาลวัดพวกช๎าง 
-โรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน 
-โรงเรียนเทศบาลวัดหมื่นเงินกอง 

(20,000) 
(20,000) 
(20,000) 
(10,000) 
(10,000) 
(10,000) 
(5,000) 
(3,000) 
(3,000) 

              

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02 



2/3/47 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

61 จัดงานวันคร ู 1.คัดเลือกผู๎บริหารสถานศึกษา 170,000 ภายในเขต งานโรงเรียน             
     ดีเดํน ครูดีเดํน และมอบโลํ  เทศบาลฯ ส านักการศึกษา             

     เกียรติคุณผู๎บริหารสถาน                
     ศึกษาดีเดํน และครูที่ได๎รับ                
     รางวัลดีเดํนประจ าปี                
  2.จัดพิธีไหว๎ครูในวันคร ู                

62 พัฒนาบุคลากร 1.ฝึกอบรมให๎ความรู๎แกํ 800,000 สถานท่ี ส านักการศึกษา             
 ด๎านการศึกษา    บุคลากรส านักการศึกษา  ราชการ              
  2.ทัศนศึกษาและดูงานนอก  และหรือ              
     สถานท่ี เชํน อปท., องค๑กร  สถานท่ีอื่นๆ              
     สํงเสริมการเรียนรู๎ชั้นน า  ที่เหมาะสม              
     ของประเทศ                

63 พัฒนาข๎าราชการคร ู สนับสนุนงบประมาณในการ 1,470,000 เทศบาล ฝ่ายกิจการ             
 (สนับสนุนคําใช๎จําย จัดสํงพนักงานครูเทศบาลเข๎า  นครเชียงใหมํ โรงเรียน             
 ในการบริหาร รํวมการอบรมเพื่อพัฒนา  หรือ ส านักการศึกษา             
 สถานศึกษา) ความก๎าวหน๎าทางด๎านวิชาชีพ  สถานท่ีอื่น -โรงเรียนสังกัด             
  ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ  ที่เหมาะสม   เทศบาลฯ             
  11 แหํง     ท้ัง 11 แหํง             
  โดยจัดสรรให๎โรงเรียนสังกัด   -ศูนย๑พัฒนา               
  เทศบาลฯและศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กฯ 

ด าเนินการ ดังนี ้
    เด็กเล็กฯ             

  -โรงเรียนเทศบาลวัดเกตการาม (84,000)               
  -โรงเรียนเทศบาลวัดทําสะต๐อย (234,000)               

 

 

 

แบบ ผด.02 



2/3/48 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  -โรงเรียนเทศบาลวัดกูํค า 
-โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย 
-โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ 
-โรงเรียนเทศบาลดอกเงิน 
-โรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพํง 
-โรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง 
-โรงเรียนเทศบาลวัดพวกช๎าง 
-โรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน 
-โรงเรียนเทศบาลวัดหมื่นเงินกอง 
-ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กฯ 

(84,000) 
(216,000) 
(114,000) 
(84,000) 

(132,000) 
(174,000) 
(96,000) 

(144,000) 
(78,000) 
(30,000) 

              

64 กิจกรรมพัฒนา
ผู๎เรียน 
(สนับสนุนคําใช๎จําย
ในการบริหาร
สถานศึกษา) 

-จัดกิจกรรมพัฒนาสมองด๎วย
กระบวนการเรียนรู๎แบบ Maker 
Space 
-จัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู๎
แบบ Project Base Learning 
(PBL) 1 โครงงาน 1 ห๎องเรียน 

62,000 ศูนย๑พัฒนา 
เด็กเล็กฯ 

 

งานการศึกษา
ปฐมวัย 

(ศูนย๑พัฒนา 
เด็กเล็กฯ) 
ฝ่ายกิจการ 
โรงเรียน 

ส านักการศึกษา 

            

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

แบบ ผด.02 



2/3/49 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

65 ทาสีอาคารเรียน
อนุบาล ของโรงเรียน
เทศบาลวัดทําสะต๐อย 

ทาสีอาคารเรียนอนุบาล ของ
โรงเรียนเทศบาลวัดทําสะต๐อย 
1.ขูดลอกสีเดิมออก 
2.ทาสีภายนอก พ้ืนท่ีประมาณ 
1,136 ตร.ม. 
3.ทาสีภายใน พื้นที่ประมาณ 
1,688 ตร.ม. 
4.ทาสีเพดาน พื้นที่ประมาณ 
1,370 ตร.ม. และทาสีน้ ามัน 
พื้นที่ประมาณ 525 ตร.ม.  
(ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ) 

400,000 โรงเรียน
เทศบาลวัด
ทําสะต๐อย 

โรงเรียนเทศบาล
วัดทําสะต๐อย 

ส านักการศึกษา 

            

66 รื้อถอนและกํอสร๎าง
อาคารเรียนทดแทน
อาคารเรียนหลังเดิม 
ของโรงเรียนเทศบาล
วัดศรีสุพรรณ 

รื้อถอนและกํอสร๎างอาคารเรียน
ทดแทนอาคารเรียนหลังเดิม 
ของโรงเรียนเทศบาล 
วัดศรีสุพรรณ ดังนี ้
1. รื้อถอนอาคารเรียน  

ค.ส.ล. เดิม จ านวน 1 หลัง 
2. กํอสร๎างอาคารเรียน  

ค.ส.ล. 3 ช้ัน ขนาด  
11.50x20.00 ม.  
จ านวน 1 หลัง  

(ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ) 

6,436,200 
 

รร.ท.วัด 
ศรีสุพรรณ 

รร.ท.วัด 
ศรีสุพรรณ 

ส านักการศึกษา 

            

 

 

 

 
 

แบบ ผด.02 



2/3/50 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

67 ทาสีอาคารเรียนและ
เปลี่ยนประตูภายใน
อาคารเรียนอุปถัมภ๑
คุณธรรม 47 ของ
โรงเรียนเทศบาลวัด
ป่าแพํง 

ทาสีอาคารเรียนและเปลี่ยน
ประตูภายในอาคารเรียน
อุปถัมภ๑คุณธรรม 47 ดังนี ้
1. ขูดลอกและท าความสะอาดสี
เดิมออก 
2. ทาสีพลาสติกภายใน พื้นที่
ประมาณ 2,860 ตร.ม. 
3. ทาสีพลาสติกภายนอก พ้ืนท่ี
ประมาณ 1,510 ตร.ม. 
4. ทาสีน้ ามัน พ้ืนท่ีประมาณ 
90 ตร.ม. 
5. ติดตั้งประตูห๎องเรียนบานไม๎
เนื้อแข็ง จ านวน 14 ชุด 
6. ติดตั้งประตูห๎องเรียนช้ัน 4 
ประคูบานสวิงอลูมิเนียมคูํ 
จ านวน 1 ชุด 
7. ติดตั้งประตูห๎องน้ านักเรียน
บานไม๎เนื้อแข็ง จ านวน 15 ชุด 
และประตูห๎องน้ าครูบานไม๎เนื้อ
แข็ง จ านวน 3 ชุด  
 (ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ) 

500,000 ร.ร.ท.วัดป่า
แพํง 

ร.ร.ท.วัดป่าแพํง 
ส านักการศึกษา 

            

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02 



2/3/51 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

68 ปรับปรุงเวที  
เสาธง และ 
ลานสนาม  
รร.ท.วัดศรีปิงเมือง 

ปรับปรุงเวที เสาธง และลาน
สนาม ดังนี ้
1. เทพ้ืน ค.ส.ล.  
พื้นที่ประมาณ 986 ตร.ม.  
พร๎อมขัดหยาบผิวพ้ืน 
2. เทดินผสมปุ๋ยพร๎อมปลูกหญ๎า
นวลน๎อย พื้นที่ประมาณ  
636 ตร.ม. 
3. งานเสาธง ปรับพ้ืนท่ีพร๎อมเท
พื้น ค.ส.ล. พื้นที่ประมาณ  
20 ตร.ม. 
พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต๎และ
หินแกรนิต พ้ืนท่ีประมาณ 
28.50 ตร.ม. 
ผนังฉาบปูนเรียบ พ้ืนท่ีประมาณ 
28 ตร.ม. และปูหินแกรนิต 
พื้นที่ประมาณ 10 ตร.ม.  
พร๎อมติดตั้งเสาธง จ านวน 1 ชุด 
4.ทาสีน้ าพลาสติกภายนอก 
พื้นที่ประมาณ 20 ตร.ม. 
 (ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ) 

๙84,4๐๐ ร.ร.ท.วัด
ศรีปิงเมือง 

 

ร.ร.ท.วัดศรีปิง
เมือง 

ส านักกfารศึกษา 

            

 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



2/3/52 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

69 ทาสีอาคารเรียน 4 
ช้ัน ของโรงเรียน
เทศบาลวัดพวกช๎าง 

ทาสีอาคารเรียน 4 ช้ัน ของ
โรงเรียนเทศบาลวัดพวกช๎าง 
ดังนี ้
1. ขูดลอกและท าความสะอาดสี
ภายนอกเดิม พ้ืนท่ีประมาณ 
1,467 ตร.ม. 
2. ทาสีน้ าอะครีลิคภายใน พ้ืนท่ี
ประมาณ 1,907 ตร.ม. 
3. ทาสีน้ ามันผนัง พ้ืนท่ี
ประมาณ 1,304 ตร.ม. 
4. ทาสีน้ าอะครีลิคเพดาน พ้ืนท่ี
ประมาณ 2,839 ตร.ม. 
5. ทาสีน้ าอะครีลิคภายนอก 
พื้นที่ประมาณ 1,467 ตร.ม. 
6. ทาสีน้ ามันเหล็กระแนง
ระเบียงกันตก พ้ืนท่ีประมาณ 
192 ตร.ม. 
7. ทาสีกันสาด ค.ส.ล. 
สีน้ าอะครีลิคภายนอก พื้นที่
ประมาณ 891 ตร.ม. 
8.งานเสาธง ทาสอีะครีลิค
ภายนอก พื้นที่ประมาณ  
24 ตร.ม. 
(ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ) 

888,300 ร.ร.ท.วัด
พวกช๎าง 

ร.ร.ท.วัดพวกช๎าง 
ส านักการศึกษา 

            

 

 

 

แบบ ผด.02 



2/3/53 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

70 ปรับปรุงอาคารเรียน 
2 ของโรงเรียน
เทศบาลวัดเชียงยืน 

ปรับปรุงอาคารเรียน 2 ของ
โรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน ดังนี้  
1.ปูกระเบื้อง พ้ืนท่ีประมาณ 68 ตร.ม. 
2.ติดตั้งผนังบล็อกโปรํงกรุแผํน 
วีวําบอร๑ด 2 ด๎าน พ้ืนท่ีประมาณ 21 
ตร.ม. และติดตั้งมุ๎งลวด ขนาดประมาณ 
1.05x2.45 ม. จ านวน 27 ชุด 
3.รื้อถอนประตูหน๎าตํางเดิม 
และติดตั้งใหมํ พร๎อมมุ๎งลวด 
4.ติดตั้งจมูกบันได PVC  
ความยาวประมาณ 125 ม. 
5.ซํอมแซมผนังที่ช ารุด 

 (ตามแปลนของเทศบาลฯ) 

986,700 ร.ร.ท.วัด
เชียงยืน 

ร.ร.ท.วัดเชียงยืน 
ส านักการศึกษา 

            

71 ปรับปรุงห๎องประชุม
ของโรงเรียนเทศบาล
วัดเชียงยืน  

ปรับปรุงห๎องประชุมของโรงเรียน
เทศบาลวัดเชียงยืน ดังนี ้
1.รื้อหลังคากระเบื้องลอนคูํเดิมออก 
พื้นที่ประมาณ 425.60 ตร.ม. 
2.ติดตั้งหลังคาเมทัลชีท พร๎อม
ฉนวนกันความร๎อน พ้ืนท่ี
ประมาณ 425.60 ตร.ม. 
3.รื้อฝ้าเพดานเดิมออกท้ิง พ้ืนท่ี
ประมาณ 252 ตร.ม. 
4.ติดตั้งฝ้าเพดานยิปซั่มบอร๑ด  
9 มม. พ้ืนท่ีประมาณ 252 ตร.ม. 
5.งานทาส ี

(ตามแปลนของเทศบาลฯ) 

370,600 ร.ร.ท.วัด
เชียงยืน 

ร.ร.ท.วัดเชียงยืน 
ส านักการศึกษา 

            

แบบ ผด.02 



2/3/54 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

72 ปูกระเบื้องห๎องเรียน 
3 ห๎องเรียนของ
โรงเรียนเทศบาลวัด
หมื่นเงินกอง 

ปูกระเบื้องห๎องเรียน  
3 ห๎องเรียน ดังนี ้
1.พื้นกระเบื้องขนาด 12”x12” 
พื้นที่ประมาณ 184 ตร.ม.  
2.ปรับบานประตูไม๎ขนาดประมาณ 
0.80 ม.X2.00 ม. จ านวน 6 บาน 
(ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ) 

109,300 ร.ร.ท.วัด
หมื่นเงินกอง 

ร.ร.ท.วัดหมื่น 
เงินกอง 

ส านักการศึกษา 

            

73 ปรับปรุงอาคาร
สถานท่ีโรงเรียน
เทศบาลวัด 
เกตการาม 

ปรับปรุงดังนี ้
1. ปรับปรุงโรงอาหาร รื้อถอน
หลังคา ติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก 
ติดตั้งฝ้าเพดาน ทาสีภายใน-
ภายนอก ทาสีกันสนิม/สีน้ ามัน 
2. ปรับปรุงลานอเนกประสงค๑ 
 (ลานจอดรถและลานกีฬา) 
รื้อถอน ค.ส.ล.เดิมออก พื้นที่
ประมาณ 13.00 ตร.ม.เทพ้ืน  
ค.ส.ล.ใหมํพ้ืนผิวขัดมันเรียบ 
พื้นที่ประมาณ 266 ตร.ม. และ
พื้นผิวขัดมันผสมผงฝุ่นสีเขียว 
พื้นที่ประมาณ 322 ตร.ม. 
3. รื้อถอนประตูม๎วนเหล็กโปรํง
ของเดิมที่ช ารุดออกพร๎อมติดตั้ง
ประตูม๎วนบานโปรํงชนิดมือดึง
ขนาดประมาณ 3.00x4.25 ม. 
จ านวน 1 ชุด 
(ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ) 

500,000 รร.ท. 
วัดเกต 
การาม 

รร.ท. 
วัดเกตการาม  

ส านักการศึกษา 

            

แบบ ผด.02 



2/3/55 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

74 พัฒนาระบบ 
แนะแนวทาง
การศึกษา 
(สนับสนุนคําใช๎จําย
ในการบริหาร
สถานศึกษา) 

จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา
ตํอและปัจฉิมนิเทศให๎แกํ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  
โดยมีโรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ 
ด าเนินการ ดังนี ้
-โรงเรียนเทศบาลวัดทําสะต๐อย 
-โรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง
โรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน 

28,000 
 
 
 

 
(10,000) 
(15,000) 
(3,000) 

-รร.ท.ทํา
สะต๐อย 
-รร.ท.วัด
ศรีปิงเมือง 
-รร.ท.วัด 
เชียงยืน 

ฝ่ายกิจการ
โรงเรียน 

ส านักการศึกษา 
-รร.ท.ทําสะต๐อย 
-รร.ท.วัดศรีปิงเมือง 
-รร.ท.วัดเชียงยืน 
 

            

75 ประเมินคุณภาพ
การศึกษาสูํการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา                                                                                             
(สนับสนุนคําใช๎จําย
ในการบริหาร
สถานศึกษา) 

ประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครเชียงใหม ํ
โดยมีโรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ 
ด าเนินการ ดังนี ้
-โรงเรียนเทศบาลวัดเกตการาม 
-โรงเรียนเทศบาลวัดทําสะต๐อย 
-โรงเรียนเทศบาลวัดกูํค า 
-โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย 
-โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ 
-โรงเรียนเทศบาลดอกเงิน 
-โรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง 
-โรงเรียนเทศบาลวัดพวกช๎าง 
-โรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน 
-โรงเรียนเทศบาลวัดหมื่นเงินกอง 

141,900 
 
 
 
 

(30,000) 
(10,000) 
(20,000) 
(15,000) 
(20,000) 
(5,000) 

(15,000) 
(10,000) 
(8,900) 
(8,000) 

โรงเรียนใน
สังกัด

เทศบาลนคร
เชียงใหม ํ

(10 แหํง) 

ฝ่ายกิจการ
โรงเรียน 

ส านักการศึกษา
(โรงเรียนสังกัด

เทศบาลฯ) 

            

 

 

 
 

แบบ ผด.02 



2/3/56 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

76 วัดผลประเมิน
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน 
(สนับสนุนคําใช๎จําย
ในการบริหาร
สถานศึกษา) 

-จัดหาและสร๎างเครือ่งมือ                                                                
วัดผลประเมินผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนตามกลุํมสาระการ
เรียนรู ๎
-จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการ
สร๎างเครื่องมือวัดและประเมินผล
ให๎กับครูและผู๎เกี่ยวข๎องใน
โรงเรียน  
โดยมีผู๎เข๎ารํวมประชุม  
รวมจ านวนประมาณ 150 คน 
โดยมีโรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ 
ด าเนินการ ดังนี ้
-โรงเรียนเทศบาลวัดเกตการาม 
-โรงเรียนเทศบาลวัดทําสะต๐อย 
-โรงเรียนเทศบาลวัดกูํค า 
-โรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพํง 
-โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ 
-โรงเรียนเทศบาลดอกเงิน 
-โรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง 
-โรงเรียนเทศบาลวัดพวกช๎าง 
-โรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน 
-โรงเรียนเทศบาลวัดหมื่นเงินกอง 

245,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(20,000) 
(80,000) 
(30,000) 
(15,000) 
(30,000) 
(5,000) 

(40,000) 
(5,000) 

(10,000) 
(10,000) 

โรงเรียนใน
สังกัด

เทศบาลนคร
เชียงใหม ํ

(10 แหํง) 

ฝ่ายกิจการ
โรงเรียน 

ส านักการศึกษา
(โรงเรียนสังกัด

เทศบาลฯ) 

            

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02 



2/3/57 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 77 ทดสอบเพื่อ
ประเมินผลการเรียน
ปลายปีโดยใช๎ข๎อสอบ
กลาง 

1.ประชุมเพื่อช้ีแจงวัตถุประสงค๑
และจัดท ากรอบโครงสร๎างข๎อสอบ 
2.สร๎างและพัฒนาข๎อสอบกลาง 
3.ด าเนินการประเมินผลการเรียน 
ปลายปีโดยใช๎ข๎อสอบกลาง 
4.ตรวจกระดาษค าตอบ 
5.วิเคราะห๑ผลการประเมินและ
แจ๎งให๎โรงเรียนทราบ 

7๐,๐00 ภายในเขต 
เทศบาลนคร

เชียงใหมํ 
และโรงเรียน

ในสังกัด
เทศบาลนคร

เชียงใหม ํ
 

หนํวย
ศึกษานิเทศก๑ 

ส านักการศึกษา 

            

78 นิเทศติดตามผลการ
จัดการศึกษาและการ
ประเมินคุณภาพทาง
การศึกษา 

จัดการประชุมเชิง                                                                                                                                                                   
ปฏิบัติการ ให๎แกํพนักงานครู
เทศบาลทุกคน เพื่อสรุปผลการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาพร๎อมเสนอมาตรการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

70,000 สถานท่ี
เอกชน หรือ
สถานท่ีอื่นที่
เหมาะสม 

หนํวย
ศึกษานิเทศก๑ 

ส านักการศึกษา 

            

79 ประชุม
คณะกรรมการ
บริหารศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กและ
ผู๎ปกครองนักเรียน 

-จัดประชุมคณะกรรมการ
บริหารศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก  
อยํางน๎อย 2 ครั้ง 
-จัดประชุมผู๎ปกครองของเด็ก
เล็ก จ านวนประมาณ 144 คน  
อยํางน๎อยปีละ 2 ครั้ง 

6,600 ศูนย๑พัฒนา 
เด็กเล็กฯ 

งานการศึกษา
ปฐมวัย 

(ศูนย๑พัฒนา 
เด็กเล็ก) 

ฝ่ายกิจการโรงเรียน
ส านักการศึกษา 

            

 

 

 

 

 
 
 

แบบ ผด.02 



2/3/58 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

80 ปรับปรุงและจัดการ
ด าเนินงานของศูนย๑
พัฒนา 
เด็กเล็ก 

-จัดท า/ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา/แผนพัฒนา
การศึกษาของศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก 
-จัดซื้อสมุดรายงานพัฒนาการ
ของนักเรียนของศูนย๑พัฒนา 
เด็กเล็ก 

8,000 ศูนย๑พัฒนา 
เด็กเล็กฯ 

งานการศึกษา
ปฐมวัย 

(ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก) 
ฝ่ายกิจการโรงเรียน 
ส านักการศึกษา 

            

81 จัดท าศูนย๑การเรียนรู๎
ส าหรับเด็กปฐมวัย 
(สนับสนุนคําใช๎จําย
ในการบริหาร
สถานศึกษา) 

สนับสนุนงบประมาณให๎กับ
สถานศึกษาท่ีได๎รับการคัดเลือก
ด าเนินการ ดังนี ้
1.จัดศูนย๑การเรียนรู๎ด๎าน
วิชาการ 
ส าหรับเด็กปฐมวัย 
2.จัดหาสื่อ อุปกรณ๑ ส าหรับ
เสริมทักษะการพัฒนาการตาม
วัยให๎แกํเด็กปฐมวัย 
โดยจัดสรรให๎โรงเรียนสังกัด
เทศบาลฯ ด าเนินการ ดังน้ี 
-โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ 
-โรงเรียนเทศบาลดอกเงิน 
-โรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง 
-โรงเรียนเทศบาลวัดพวกช๎าง 
-โรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน 

250,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(50,000) 
(50,000) 
(50,000) 
(50,000) 
(50,000) 

-รร.ท.วัดศรี
สุพรรณ 
-รร.ท. 
วัดดอกเงิน 
-รร.ท.วัด
ศรีปิงเมือง 
-รร.ท.วัด 
พวกช๎าง 
-รร.ท.วัด
เชียงยืน 

ฝ่ายกิจการ
โรงเรียน 

ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนสังกัด 
เทศบาล ๑๑ แหํง 
-งานการศึกษา
ปฐมวัย 
(ศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็ก) 
 

            

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02 



2/3/59 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

82 สํงเสริมและพัฒนา
ทักษะการศึกษา
ปฐมวัย 

จัดการแขํงขันทักษะทางวิชาการ
และพัฒนาการทางด๎านรํางกายของ
นักเรียนปฐมวัยในสังกัดฯ และ
ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก เชํน ทายสิ
เสียงอะไรเอํย ฯลฯ 

70,000 โรงเรียนสังกัด
เทศบาลฯ

หรือสถานท่ี
อื่นที่

เหมาะสม 

งานการศึกษาปฐมวัย 
(ศูนย๑พัฒนา 

เด็กเล็ก) 
ฝ่ายกิจการโรงเรียน 
ส านักการศึกษา 

            

83 สํงเสริมการเรียนรู๎
และพัฒนาผู๎เรียน
ของเด็กเล็ก 

จัดกิจกรรมตํางๆ เชํน 
-กิจกรรมหนูน๎อยมารายาทงาม 
-กิจกรรมสํงท๎ายปีเกําต๎อนรับปีใหมํ 
-กิจกรรมรักการอําน 
-กิจกรรมหนูน๎อยหัดออม 
-กิจกรรมวันเด็กแหํงชาต ิ
-กิจกรรมการเรียนรู๎นอกสถานท่ี 
-กิจกรรมการเข๎ารํวมโครงการสํงเสริม
และพัฒนาทักษะการศึกษาปฐมวัย 
-กิจกรรมการเข๎ารํวมโครงการสาน
สัมพันธ๑วันปฐมวัย 
-กิจกรรมวันไหว๎คร ู
-กิจกรรมสัปดาห๑สํงเสริม
พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาล
เข๎าพรรษาและอาสาฬหบูชา 
-กิจกรรมวันแมํแหํงชาติ  
-กิจกรรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
-กิจกรรมดาวดวงเดํน 
-กิจกรรมหนูน๎อยรํวมพัฒนา
แหลํงเรียนรู๎ตามศาสตร๑ของพระราชา 
-กิจกรรมอนุรักษ๑สิ่งแวดล๎อม 

70,500 ศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กฯ 

งานการศึกษา
ปฐมวัย 

(ศูนย๑พัฒนา 
เด็กเล็ก) 

ฝ่ายกิจการ
โรงเรียน 

ส านักการศึกษา 

            

แบบ ผด.02 



2/3/60 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

84 สานสัมพันธ๑วัน
ปฐมวัย 

จัดกิจกรรมการแขํงขันเกมส๑กีฬา
และการมีสํวนรํวมของนักเรียน
ระดับปฐมวัย ครูและผู๎ปกครอง 
เชํน การจัดประกวดขบวน
พาเหรด ว่ิงผลัดลูกเทนนิส ฯลฯ 

100,000 สนามกีฬา
เทศบาล

นคร
เชียงใหม ํ

งานการศึกษาปฐมวัย 
(ศูนย๑พัฒนา 

เด็กเล็ก) 
ฝ่ายกิจการโรงเรียน 
ส านักการศึกษา 

            

85 ฮอมปอยฮ๎อยใจ๐สํงปี้
ใหญํไปโฮงเฮียน 

จัดพิธีมอบสัมฤทธ์ิบัตรส าหรับ
นักเรียนช้ันอนุบาล ๓ จ านวน 25 
คน และการแสดงของเด็กเล็ก
ของศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 
144 คน 

20,000 ศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กฯ 

งานการศึกษาปฐมวัย 
(ศูนย๑พัฒนา 

เด็กเล็ก) 
ฝ่ายกิจการโรงเรียน 
ส านักการศึกษา 

            

86 หนูน๎อยมารยาทงาม
ระดับปฐมวัย 
(สนับสนุนคําใช๎จําย
ในการบริหาร
สถานศึกษา) 

ด าเนินกิจกรรม ดังน้ี 
1.บรรยายให๎ความรู๎เกี่ยวกับ
มารยาทไทยในด๎านการไหว๎ การ
กราบ การเดิน และการรับ-สํง
ของให๎กับนักเรียนปฐมวัย 
2.จัดกิจกรรมการประกวดหนู
น๎อยมารยาทงามระดับปฐมวัย
ในช้ันอนุบาล 1-3  

5,000 ร.ร.ท. 
ดอกเงิน 

ร.ร.ท.ดอกเงิน 
ส านักการศึกษา 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02 



2/3/61 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

87 จัดหาวิทยากร
ท๎องถิ่นให๎ความรู๎สูํ
เด็กปฐมวัย 
(สนับสนุนคําใช๎จําย
ในการบริหาร
สถานศึกษา) 

1.จัดหาคณะวิทยากรให๎ความรู ๎
2.จัดกิจกรรมให๎นักเรียนได๎รับ
ประสบการณ๑และลงมือปฏิบัติ
เกี่ยวกับวิถีชีวิตคนล๎านนา  
-ของเลํนพ้ืนบ๎าน 
-อาหารพื้นบ๎าน 
-สถานท่ีในท๎องถิ่น 
-ประเพณียี่เป็ง 
แกํนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีท่ี  
1-3 จ านวน 64 คน 

10,000 ร.ร.ท. 
ดอกเงิน 

 

ร.ร.ท.ดอกเงิน 
ฝ่ายกิจการโรงเรียน 
ส านักการศึกษา 

            

88 จัดหาสื่อการเรียน
การสอน และวัสดุ
การศึกษาหรือเครื่อง
เลํนพัฒนาการเด็ก 

จัดหาสื่อการเรียนการสอน วัสดุ
การศึกษาและเครื่องเลํน
พัฒนาการเด็ก ส าหรับเด็ก
ปฐมวัยในศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก  

๒44,800 ศูนย๑พัฒนา 
เด็กเล็กฯ) 

งานการศึกษา
ปฐมวัย 

(ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กฯ) 
ฝ่ายกิจการโรงเรียน 
ส านักการศึกษา 

            

89 จัดซื้อโต๏ะโฟเมก๎า 
ร.ร.ชุมชนเทศบาล 
วัดศรีดอนไชย 

จัดซื้อโต๏ะโฟเมก๎า  
ขนาดประมาณ 75X150X75 
ซม. โครงเหล็กพับได๎ จ านวน 
20 ตัว 

50,000 ร.ร.ชุมชน
เทศบาล 

วัดศรีดอน
ไชย 

ร.ร.ชุมชนเทศบาล 
วัดศรีดอนไชย 
ส านักการศึกษา 

            

90 จัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ 
แบบแยกสํวน แบบ
ตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน 
ขนาด 26,000 บีทียู  
รร.ท.วัดป่าแพํง 

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบ
แยกสํวน แบบตั้งพ้ืนหรือแบบ
แขวน  ขนาด 26,000 บีทียู  
จ านวน 4 เครื่อง 

144,000 รร.ท. 
วัดป่าแพํง 

รร.ท.วัดป่าแพํง 
ส านักการศึกษา 

            

 

แบบ ผด.02 



2/3/62 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

91 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
แบบแยกสํวนแบบตั้ง
พื้นหรือแบบแขวน  
ขนาด 30,000บีทียู 
ของร.ร.ท.วัดเชียงยืน 

รจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบ
แยกสํวน แบบตั้งพ้ืนหรือแบบ
แขวน  ขนาด 30,000บีทียู 
จ านวน 4 เครื่อง 

160,800 
 

รร.ท.วัด
เชียงยืน 

 

รร.ท.วัดเชียงยืน 
ส านักการศึกษา 

            

92 จัดซื้อครุภัณฑ๑
เครื่องปรับอากาศ 
(แบบแยกสํวน) ขนาด 
36,000 บีทียู  
รร.ท.วัดหมื่นเงินกอง  

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบ
แยกสํวน แบบตั้งพ้ืนหรือแบบ
แขวน  ขนาด 36,000 บีทียู 
จ านวน 5 เครื่อง 

235,000 รร.ท.วัด 
หมื่นเงินกอง 

รร.ท. 
วัดหมื่นเงินกอง  
ส านักการศึกษา 

            

93 จัดซื้อโต๏ะ-เก๎าอี้
นักเรียนอนุบาล 
ร.ร.ท.วัดหมื่นเงินกอง 

จัดซื้อโต๏ะ-เก๎าอี้นักเรียนอนุบาล 
รูปทรงเรขาคณิต (6 ที่น่ัง)  
จ านวน 12 ชุด ประกอบด๎วย 
-โต๏ะเด็กโฟเมก๎า ขนาดประมาณ 
120x120x50 ซม. จ านวน 1 ตัว 
-เก๎าอี้เด็กอนุบาลโฟเมก๎า ขนาด
ประมาณ 25x28x54 ซม.
จ านวน 6 ตัว 

96,000 ร.ร.ท.วัด
หมื่นเงินกอง 

ร.ร.ท. 
วัดหมื่นเงินกอง 
ส านักการศึกษา 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02 



2/3/63 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

94 จัดซื้อโต๏ะ – เก๎าอี้ 
นักเรียน  
รร.ท.วัด 
เกตการาม 
 

จัดซื้อโต๏ะ – เก๎าอี้นักเรียน 
จ านวน 92 ชุด ประกอบด๎วย 
-โต๏ะพร๎อมเก๎าอ้ีนักเรียน
ระดับประถม มาตรฐานมอก. 
-โต๏ะนักเรียนระดับประถม  
ไม๎ยางพารา ขนาดประมาณ 
40x55x65 ซม. 
-เก๎าอี้นักเรียนระดับประถม  
ไม๎ยางพารา ขนาดประมาณ
35x35x74 ซม. 

138,000 รร.ท. 
วัด 

เกตการาม 

รร.ท. 
วัดเกตการาม 

ส านักการศึกษา 

            

95 จัดซื้อโต๏ะ – เก๎าอี้
นักเรียน  
รร.ท.วัด 
ศรีสุพรรณ 
 

จัดซื้อโต๏ะ – เก๎าอี้นักเรียน 
จ านวน 100 ชุด ประกอบด๎วย 
-โต๏ะพร๎อมเก๎าอ้ีนักเรียน
ระดับประถม มาตรฐานมอก. 
-โต๏ะนักเรียนระดับประถม  
ไม๎ยางพารา ขนาดประมาณ 
40x55x65 ซม. 
-เก๎าอี้นักเรียนระดับประถม  
ไม๎ยางพารา ขนาดประมาณ
35x34x74 ซม. 

150,000 รร.ท.วัด 
ศรีสุพรรณ 

รร.ท.วัด 
ศรีสุพรรณ 

ส านักการศึกษา 

            

 

 

 

 

 

 
 

แบบ ผด.02 



2/3/64 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

96 จัดซื้อรถจักรยานยนต๑ 
ขนาด 110 ซีซี  
แบบเกียร๑ธรรมดา  
รร.ท.ศรีสุพรรณ 

จัดซื้อรถจักรยานยนต๑ ขนาด 
110 ซีซี แบบเกียร๑ธรรมดา  
จ านวน 1 คัน 

40,800 ใช๎ภายในเขต
เทศบาลนคร
เชียงใหม ํ

รร.ท.ศรีสุพรรณ 
ส านักการศึกษา 

            

97 จัดซื้อรถจักรยานยนต๑ 
ขนาด 110 ซีซี  
แบบเกียร๑ธรรมดา  
รร.ท.ดอกเงิน 

จัดซื้อรถจักรยานยนต๑ ขนาด 
110 ซีซี แบบเกียร๑ธรรมดา  
จ านวน 1 คัน 

40,800 ใช๎ภายในเขต
เทศบาลนคร
เชียงใหม ํ

รร.ท.ดอกเงิน 
ส านักการศึกษา 

            

98 จัดซื้อรถจักรยานยนต๑ 
ขนาด 110 ซีซี  
แบบเกียร๑ธรรมดา 
รร.ท.ศรีปิงเมือง 

จัดซื้อรถจักรยานยนต๑ ขนาด 
110 ซีซี แบบเกียร๑ธรรมดา  
จ านวน 1 คัน 

40,800 ใช๎ภายในเขต
เทศบาลนคร
เชียงใหม ํ

รร.ท.ศรีปิงเมือง 
ส านักการศึกษา 

            

99 จัดซื้อ
รถจักรยานยนต๑ 
ขนาด 110 ซีซี  
แบบเกียร๑ธรรมดา  
รร.ท.เชียงยืน 

จัดซื้อรถจักรยานยนต๑ ขนาด 
110 ซีซี แบบเกียร๑ธรรมดา 
จ านวน 1 คัน 

40,800 ใช๎ภายในเขต
เทศบาลนคร
เชียงใหม ํ

รร.ท.เชียงยืน 
ส านักการศึกษา 

            

 100 จัดซื้อ
รถจักรยานยนต๑ 
ขนาด 110 ซีซี  
แบบเกียร๑ธรรมดา  
รร.ท.หมื่นเงินกอง 

จัดซื้อรถจักรยานยนต๑ ขนาด 
110 ซีซี แบบเกียร๑ธรรมดา 
จ านวน 1 คัน 

40,800 ใช๎ภายในเขต
เทศบาลนคร
เชียงใหม ํ

รร.ท.หมื่นเงินกอง 
ส านักการศึกษา 

            

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02 



2/3/65 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

101 จัดซื้อโทรทัศน๑
แอลอีดี ขนาด 60 
นิ้ว ของร.ร.ท.วัดทํา
สะต๐อย 

จัดซื้อโทรทัศน๑แอลอีดี ขนาด 
60 นิ้ว ความละเอียดจอภาพ
เทํากับ4K (3,840x2,160  
พิกเซล) จ านวน 4 เครื่อง 

168,000 
 

ใช๎ในการ
เรียนการ
สอนของ 

ร.ร.ท.วัดทํา
สะต๐อย 

ร.ร.ท.วัดทํา
สะต๐อย 

ส านักการศึกษา 

            

102 จัดซื้อโทรทัศน๑
แอลอีดี ขนาด 50 
นิ้ว ของร.ร.ท.วัดพวก
ช๎าง 

จัดซื้อโทรทัศน๑แอลอีดี ขนาด 
50 นิ้ว ความละเอียดจอภาพ 
1,920x1,080 พิกเซล  
จ านวน 2 เครื่อง 

35,600 
 

ใช๎ในการ
เรียนการ
สอนของ 
ร.ร.ท.วัด
พวกช๎าง 

ร.ร.ท.วัดพวกช๎าง 
ส านักการศึกษา 

            

103 จัดซื้อครุภัณฑ๑
โทรทัศน๑ แอล อี ดี 
แบบ Smart TV 
ขนาด 55 นิ้ว รร.ท.
วัดป่าแพํง 

จัดซื้อโทรทัศน๑ แอล อี ดี แบบ 
Smart TV ขนาด 55 นิ้ว ความ
ละเอียด 1,920x1,080 พิกเซล  
จ านวน 3 เครื่อง 

58,800 
 

ใช๎ในการ
เรียนการ
สอนของ 
รร.ท. 

วัดป่าแพํง 

รร.ท.วัดป่าแพํง 
ส านักการศึกษา 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02 



2/3/66 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

104 จัดซื้อเครื่องดนตรี
สากลประเภท 
วงสตริง  
ร.ร.ชุมชนเทศบาล 
วัดศรีดอนไชย 

จัดซื้อเครื่องดนตรีสากลประเภท
วงสตริง จ านวน 11 รายการ 
ประกอบด๎วย 
-กลองชุด 5 ใบ พร๎อมอุปกรณ๑ 
จ านวน 1 ชุด 
-กีต๎าร๑เบสไฟฟ้า 4 สาย  
จ านวน 1 ตัว 
-กีต๎าร๑ไฟฟ้า จ านวน 2 ตัว 
-คีย๑บอร๑ด ขนาด 61 คีย๑  
จ านวน 1 เครื่อง 
-ตู๎แอมป์ส าหรับกีต๎าร๑ไฟฟ้า  
จ านวน 2 ตู ๎
-ตู๎แอมป์ส าหรับกีต๎าร๑เบสไฟฟ้า 
จ านวน 1 ตู ๎
-ตู๎แอมป์ส าหรับคีย๑บอร๑ด  
จ านวน 1 ตู ๎
-ไมโครโฟนส าหรับกลองชุด  
จ านวน 1 ชุด 
-ไมโครโฟนพร๎อมสายสัญญาณ
ส าหรับนักดนตรี/นักร๎อง  
จ านวน 5 ชุด 
-ขาตั้งไมโครโฟน จ านวน 7 ตัว 
-ขาตั้งโน๎ตชนิดแป้นเหล็ก  
จ านวน 7 ตัว 

239,400 
 

ใช๎ในการ
เรียนการ
สอนด๎าน
ดนตรีของ 
ร.ร.ชุมชน
เทศบาลวัด 
ศรีดอนไชย 

ร.ร.ชุมชนเทศบาล 
วัดศรีดอนไชย 
ส านักการศึกษา 

            

 

 
 

แบบ ผด.02 



2/3/67 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  105 จัดซื้อเครื่อง 
ท าน้ าเย็น 
ร.ร.ชุมชนเทศบาล 
วัดศรีดอนไชย 

จัดซื้อเครื่องท าน้ าเย็น ขนาด 2 
ก๏อก จ านวน 4 เครื่อง 

58,400 ให๎บริการน้ า
ดื่มแกํ

นักเรียน 
ร.ร.ชุมชน
เทศบาล 

วัดศรีดอน
ไชย 

ร.ร.ชุมชนเทศบาล 
วัดศรีดอนไชย 
ส านักการศึกษา 

            

106 จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร๑โน๎ตบุ๏ก 
ส าหรับงาน
ประมวลผล 
โรงเรียนเทศบาล 
ดอกเงนิ 

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร๑โน๎ตบุ๏ก  
ส าหรับงานประมวลผล 
จ านวน 1 เครื่อง 

22,000 ใช๎ใน
โรงเรียน
เทศบาล 
ดอกเงิน 

 

โรงเรียนเทศบาล 
ดอกเงิน 

ส านักการศึกษา 

            

107 จัดซื้อเครื่องพิมพ๑ 
Multifunction แบบ
ฉีดหมึกพร๎อมติดตั้ง
หมึกพิมพ๑ (Ink Tank 
Printer)  
ร.ร.ท.เกตการาม 

จัดซื้อเครื่องพิมพ๑Multifunction 
แบบฉีดหมึกพร๎อมติดตั้งหมึก
พิมพ๑ (Ink Tank Printer) 
จ านวน 2 เครื่อง 

16,000 
 

ใช๎ในร.ร.ท. 
เกตการาม 

ร.ร.ท.เกตการาม 
ส านักการศึกษา 

            

รวม 107 โครงการ   ๑๐๖,๒๘๗,๐๓๐               
 

 

แบบ ผด.02 



2/3/68 
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เทศบาลนครเชียงใหม่ 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตส านึกด้านศิลปวัฒนธรรม  
แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 พัฒนาศูนย์เด็กเล็ก 1.จัดอบรมกรรมการพัฒนาศูนย์
เด็กเล็กให้มีความรู้เกี่ยวกับ
การพัฒนาและการประเมิน
ศูนย์เด็กเล็ก จ านวนประมาณ  

   30 คน 

30,000 ส านักงาน
เทศบาลนคร

เชียงใหม่ 

งานสร้างเสริม
สุขภาพ 

ฝุายส่งเสริมสุขภาพ 
ส านักการ

สาธารณสุขและ 

  

 

 

        

 

 2.จัดอบรมผู้ดูแลเด็กปฐมวัยให้
มีความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริม
พัฒนาการเด็กและการอบรม
เลี้ยงดูเด็ก และผู้ที่เกี่ยวข้อง
จ านวน 65 คน 

 ส านักงาน
เทศบาลนคร

เชียงใหม่ 

สิ่งแวดล้อม 

    

        

 

 3.นิเทศ/ติดตาม/ประเมินการ
ด าเนินงานศูนย์เด็กเล็ก/สถาน
รับเลี้ยงเด็กตามเกณฑ์
มาตรฐานที่ก าหนดของกรม
อนามัย กระทรวงสาธารณสุข
อย่างน้อย 30 แห่ง  

 ศูนย์เด็ก
เล็ก/สถาน
รับเลี้ยงเด็ก

ในเขต
เทศบาลฯ 

 

 

 

  

        

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02 



2/3/69 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  2 พัฒนาโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ 

1.จัดอบรมกรรมการโรงเรียน 
   ส่งเสริมสุขภาพ จ านวน 35 คน 
2.จัดอบรมเรื่องการด าเนินงาน 

50,000 ส านักงาน
เทศบาลฯ 

สถานท่ีเอกชน 

งานสร้างเสริม
สุขภาพ 

ฝุายส่งเสริมสุขภาพ 

            

  โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพแก่ครู   ส านักการ             

 
 อนามัยโรงเรียน จ านวนประมาณ 

100 คน และมอบเกียรติบัตร 
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

  สาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม     

        

 

 3.นิเทศ/ติดตาม/ประเมิน โรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานที่ก าหนด อย่างน้อย  

   37 แห่ง   

 โรงเรียนใน
เขตเทศบาล 
นครเชียงใหม่ 

 

    

        

3 สร้างเสริมสุขภาพ
ประชาชน 

1.จัดอบรมให้ความรู้ด้านการ
สร้างเสริมสุขภาพและการดูแล
สุขภาพตนเองอย่างถูกต้อง
แก่แกนน าสุขภาพประชาชน
และผู้ที่เกี่ยวข้อง จ านวน
ประมาณ 900 คน 

370,000 สถานท่ี 
  เอกชน

หรือสถานท่ี
อื่นที่

เหมาะสม 

งานสร้างเสริม
สุขภาพ 

ฝุายส่งเสริมสุขภาพ 
ส านักการ

สาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 

    

        

 

 
 
 
 
 

2.จัดกิจกรรมรณรงค์การสร้าง
เสริมสุขภาพประชาชน ได้แก่  

-เดินรณรงค์สร้างเสริมสุขภาพ 
-จัดบอร์ดนิทรรศการการสร้าง

เสริมสุขภาพ 

 สถานท่ี 
  เอกชน

หรือสถานท่ี
อื่นที่

เหมาะสม 

 

    

        

 
 
 
 

แบบ ผด.02 



2/3/70 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  -ประกวดการออกก าลังกาย 
เพื่อสุขภาพ 
-ประกวดแกนน าเพื่อสุขภาพด ี
-ประกวดการประกอบอาหาร 
เพื่อสุขภาพ 
-ตลาดนัดการสร้างเสริมสุขภาพ 
-ประกวดกลุ่ม 1 ชุมชน 1 
ชมรม ท่ีมีการสร้างเสริมสุขภาพ
ยอดเยี่ยม 

   

    

        

4 อบรมเชิงปฏิบัติการ
อาสาสมัคร
สาธารณสุขชุมชน 

1.จัดอบรมการจัดท าแผนเพื่อ
ของบประมาณเงินอุดหนุนใน
การด าเนินงานสาธารณสุขมูล
ฐาน ให้แก่อาสาสมัคร
สาธารณสุขชุมชน และผู้ที่
เกี่ยวข้อง จ านวนประมาณ 
200 คน 

75,000 สถานท่ี
เอกชน 

งานสนับสนุน
สุขภาพ 

ภาคประชาชน 
ฝุายส่งเสริมสุขภาพ 

ส านักการ
สาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม 

  

 

 

        

 
 2.รวบรวมโครงการของแต่ละ

ชุมชนเพื่อเตรียมเข้าแผนฯ ปี
พ.ศ.2563 

 ส านักงาน
เทศบาลฯ 

 
  

 
 

        

5 นิเทศ/ติดตาม 
การด าเนินงาน
อาสาสมัคร
สาธารณสุขชุมชน 

นิเทศ/ติดตามอาสาสมัคร
สาธารณสุขชุมชน ในการ
ด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับ
เงินอุดหนุน จ านวนประมาณ 
200 คน 

7,000 ส านักงาน
เทศบาลฯ 

งานสนับสนุน
สุขภาพ 

ภาคประชาชน 
ฝุายส่งเสริมสุขภาพ 

ส านักการ
สาธารณสุข 

และสิ่งแวดล้อม 

    

        

 

แบบ ผด.02 



2/3/71 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

6 พัฒนาคุณภาพชีวิต 1.จัดอบรมแกนน าผู้สูงอายุและ 150,000 สถานท่ี งานสุขภาพจิต             
 ผู้สูงอายุ ผู้ที่เกี่ยวข้อง จ านวนประมาณ  เอกชน ฝุายส่งเสริมสุขภาพ             
  100 คน   ส านักการ             
  2.จัดอบรมคณะกรรมการ  สถานท่ี สาธารณสุขและ             
  ชมรมผู้สูงอายุในชุมชน  เอกชน สิ่งแวดล้อม             
  เขตเทศบาลนครเชียงใหม ่                
  จ านวนประมาณ 2 ชมรม                
  3.จัดกิจกรรมกลุ่มบ าบัด  ภายในเขต              
  สุขภาพกาย จิต และสังคม  เทศบาล              
  แก่สมาชิกศูนย์พัฒนาและ  นครเชียงใหม่              
  ฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและ                
  คนพิการเทศบาลนครเชียงใหม ่                
  จ านวนประมาณ 50 คน                
  4.จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์  ส านักงาน              
  ให้ความรู้เกี่ยวกับ  เทศบาล              

 

 
 
 
 
 
 

การดูแลผู้สูงอายุ ได้แก่ แผ่น
พับ โปสเตอร์ ปูาย
ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 

5.ประเมิน คัดกรองปัญหา
สุขภาพและจัดท าข้อมูล
ผู้สูงอายุ จ านวนประมาณ 
200 คน 

  
 
 

ภายในเขต
เทศบาล 

นครเชียงใหม่ 

 

 

 

  

        

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02 



2/3/72 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7 ส่งเสริมสุขภาพจิต
ประชาชนทุกเพศ 
ทุกวัย 

1.ด าเนินการจัดอบรมเรื่อง   
ปัญหาสุขภาพจิตในเด็กแก่ครู 
บุคลากร และแกนน าสุขภาพ
ชุมชน จ านวนประมาณ  

   80 คน 
2.ด าเนินการส ารวจและ

ประเมินสุขภาพจิตเด็ก และ
วางแผนในการส่งเสริม
สุขภาพจิตเด็ก แก่เด็กใน
สถานศึกษา และสถานรับ
เลี้ยงเด็ก 

3.ด าเนินการจัดท าสื่อ
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพจิต
ได้แก่ แผ่นพับและโปสเตอร ์

4.ด าเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพจิต แก้ไขปัญตาม
ข้อมูลที่ส ารวจพบ ได้แก่ การ
ฝึกสมธิในเด็ก ฝึกพัฒนาการ
เด็กในด้านต่างๆ ฯลฯ 

55,000 สถานท่ี
เอกชน 

 
 
 
-สถานศึกษา 
-สถานรับ

เลี้ยงเด็ก 
 
ส านักงาน
เทศบาล

นคร
เชียงใหม่ 

งานสุขภาพจิต 
ฝุายส่งเสริม

สุขภาพ 
ส านักการ

สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

 

   

        

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02 



2/3/73 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

8 เฝูาระวังปูองกัน 1.ด าเนินการจัดท าสื่อประชา 85,000 ส านักงาน งานโรคไม่ติดต่อ             
 โรคไม่ติดต่อ สัมพันธ์เกี่ยวกับโรคไม ่  เทศบาล ฝุายปูองกัน             
  ติดต่อ ในรูปแบบ   นครเชียงใหม่ และควบคุมโรค             
  แผ่นพับ โปสเตอร์    ส านัก             
  ชุดนิทรรศการ บทความ    การสาธารณสุข             
  ปูายประชาสัมพันธ์   และสิ่งแวดล้อม             
  2.ด าเนินการจัดกิจกรรม  ภายในเขต              
  รณรงค์เพื่อลดปัจจัยเสี่ยง  เทศบาล              
  ที่ก่อให้เกิดโรคไม่ติดต่อแก ่  นครเชียงใหม่              
  ชุมชน สถานศึกษาและ                
  ประชาชนท่ัวไปในเขตเทศบาลฯ                
  -ด าเนินการจัดกิจกรรมงาน                
  วันเบาหวานโลก                 
  -ด าเนินการจัดกิจกรรมงาน                
  วันงดสูบบุหรี่โลก  

-ด าเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์
ลดการบริโภคยาสูบ และ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล ์

 
 
 
 

              

 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



2/3/74 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

9 ปูองกันและควบคุม 1.จัดอบรมพัฒนาศักยภาพ 170,000  งานปูองกันควบคุม             
 โรคติดต่อทั่วไป แกนน าชุมชนและเครือข่าย  สถานท่ี โรคติดต่อทั่วไป             
  ในการเฝูาระวังปูองกัน  เอกชน ฝุายปูองกัน             
  ควบคุมโรคจ านวนประมาณ    และควบคุมโรค             
  200 คน   ส านัก             
  2.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  สถานท่ี การสาธารณสุข             
  การปูองกันควบคุมโรคติดต่อ  เอกชน และสิ่งแวดล้อม             
  ทั่วไปในสถานรับเลี้ยงเด็กและ                
  สถานศึกษาแก่ครูพี่เลี้ยงครูอนามัย                
  และผู้ทีเ่กี่ยวข้อง จ านวนประมาณ                 
  160 คน                
  3.ด าเนินการออกตรวจและ  สถานรับ              
  ประเมินสถานรับเลี้ยงเด็ก  เลี้ยงเด็กและ              
  และโรงเรียนอนุบาลปลอดโรค  รร.อนุบาลใน              
  จ านวนประมาณ 42 แห่ง  เขตเทศบาลฯ              
  4.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการปูองกัน  ส านักงาน              
  ควบคุมโรคติดต่อที่พบบ่อย  เทศบาล              
  แก่แกนน าเยาวชนใน สถานศึกษา  นครเชียงใหม่              

 
 

สังกัดเทศบาลฯ จ านวนประมาณ 
100 คน 

 
 

 
            

  5.จัดกิจกรรมรณรงค์ปูองกัน  ส านักงาน              
  ควบคุมวัณโรค เนื่องในวัน  เทศบาล              
  วัณโรคโลก (24 มีนาคม)  นครเชียงใหม่              
  6.จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์  ส านักงาน              
  เผยแพร่ความรู้ตามฤดูกาลเกิดโรค  เทศบาล              
  ได้แก่ ไข้หวัดใหญ่ มือเท้าปาก  นครเชียงใหม่              
     เอดส์ วัณโรค                

แบบ ผด.02 



2/3/75 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

10 ปูองกันและควบคุม
ไข้เลือดออกโดยใช้
นวัตกรรมกับดักไข่
ยุงลาย 

1.จัดอบรมอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับนวัตกรรมกับดักไข่
ยุงลายแก่ผู้บริหารสถานศึกษา 
จ านวนประมาณ  65  คน 

100,000 สถานท่ี
เอกชน 

งานปูองกัน
ควบคุม

โรคติดต่อโดย
แมลงและ 

       

 

    

 

 2.จัดอบรมให้ความรู้นวัตกรรม
กับดักไข่ยุงลายแก่แกนน า
นักเรียน ครูอนามัย ,ครูฝุาย
สถานท่ีของสถานศึกษา 
จ านวนประมาณ 170 คน 

 สถานท่ี
เอกชน 

สัตว์พาหะ 
ฝุายปูองกันและ

ควบคุมโรค 
ส านักการ

สาธารณสุขและ 

       

 

    

 

 3.จัดอบรมให้ความรู้นวัตกรรม
กับดักไข่ยุงลาย วิธีการใช้งาน
และการน านวัตกรรมไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ แก่มัคนายก 
ของวัดในเขตเทศบาลฯ 
จ านวนประมาณ 40 คน 

 ส านักงาน
เทศบาล

นคร
เชียงใหม ่

สิ่งแวดล้อม 

      

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02 



2/3/76 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

11 ปูองกันและควบคุม 1.จัดอบรมเรื่องไข้เลือดออกแก่ 170,000 เทศบาล งานปูองกัน             
 โรคไข้เลือดออก ผู้น าชุมชน จ านวนประมาณ      นครเชียงใหม่ ควบคุมโรคติดต่อ             
  130 คน   โดยแมลงและสัตว ์             
  2.จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ

การพ่นสารเคมีแก่ทีมพ่น
สารเคมีได้แก่ทีมส่วนกลาง
และทีมแขวง 4 แขวง จ านวน
ประมาณ   40 คน 

 เทศบาลนคร
เชียงใหม่ 

พาหะ 
ฝุายปูองกันและ

ควบคุมโรค 

            

  3.รณรงค์ให้ความรู ้และเฝูาระวัง  ชุมชนใน ส านักการ             
  โรคไข้เลือดออกแก่อสม.  เขตเทศบาล สาธารณสุขฯ             
  ในชุมชน จ านวนประมาณ      

96 ชุมชน 
 นครเชียงใหม่              

  4.จัดกิจกรรม Big Cleaning  เทศบาล              
  Day ก าจัดลูกน้ ายุงลายพาหะ  นครเชียงใหม่              
  น าโรคไข้เลือดออกและโรคไข้ซิกา                
  จ านวน 1 ครั้ง                
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



2/3/77 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

12 ปูองกันและควบคุม 1.จัดประชุมทีม SRRT 24,650 ส านักงาน งานปูองกันควบคุม             
 โรคติดต่อโดยแมลง เรื่องแนวทางในการสอบสวน  เทศบาล โรคติดต่อโดยแมลง             

 และสัตว์พาหะ โรคติดต่อโดยแมลงและสัตว์  นครเชียงใหม่ และสัตว์พาหะ             
  พาหะ จ านวนประมาณ    ฝุายปูองกัน             
  20 คน   และควบคุมโรค             
  2.จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์  ส านักงาน ส านัก             
  เกี่ยวกับโรคติดต่อ  เทศบาล การสาธารณสุข             
  โดยแมลงและสัตว์พาหะ ได้แก่  นครเชียงใหม่ และสิ่งแวดล้อม             

 

 -เอกสารแผ่นพับ เรื่อง โรค
อุจจาระร่วง จ านวน 1,000 
แผ่น และโรคฉี่หนู จ านวน 
1,000 แผ่น 
-โปสเตอร์ โรคอุจจาระร่วง 
จ านวน 500 แผ่น และโรคฉี่
หนู จ านวน 500 แผ่น 

 

 

             

13 ปูองกันและแก้ไข 1.จัดกิจกรรมรณรงค ์ 85,000 ภายในเขต งานปูองกัน             
 ปัญหาโรคเอดส ์ วันเอดส์โลก 1 ธันวาคม   เทศบาล ควบคุมโรคติดต่อ             
 และโรคติดต่อทาง โดยมีผู้เข้าร่วม จ านวน   นคร ทั่วไป             
 เพศสัมพันธ์ ประมาณ 300 คน จาก   เชียงใหม่ ฝุายปูองกันและ             
  หน่วยงานองค์กรต่างๆ    ควบคุมโรค             
  สถานศึกษาในเขตเทศบาลฯ   ส านัก             
  2.จัดอบรมแกนน าเยาวชน  ภายในเขต การสาธารณสุข             

 

 ด้านเอดสใ์นสถานศึกษา 
เรื่องความรู้เรื่องเอดส์และ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
จ านวนประมาณ 80 คน 

 เทศบาล
นคร

เชียงใหม ่

และสิ่งแวดล้อม 

    

        

แบบ ผด.02 



2/3/78 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

14 พัฒนาระบบการ 1.จัดอบรมเพื่อพัฒนา 250,000 ส านักงาน ฝุายปูองกันและ             
 เฝูาระวังปูองกัน ความรู้ความเข้าใจระบบการ  เทศบาล ควบคุมโรค             
 ควบคุมโรค เฝูาระวังปูองกันและควบคุม  นครเชียงใหม่ ส านักการ             
 ในเขตเทศบาล โรคแก่ทีมเฝูาระวังปูองกัน   สาธารณสุข             
 นครเชียงใหม ่ และควบคุมโรคของเทศบาลฯ   และสิ่งแวดล้อม             
  และหน่วยงานเครือข่ายที่                
  เกี่ยวข้องจ านวนประมาณ                 
  100 คน                
  2.ศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบการ  หน่วยงาน              
  เฝูาระวังปูองกันและควบคุม  ที่เกี่ยวข้อง              
  โรคแก่ทีมเฝูาระวังและควบคุม  ในสังกัด              
  โรคและหน่วยงานเครือข่ายที ่  อปท.              
  เกี่ยวข้อง จ านวนประมาณ                      
  100 คน                
  3.ด าเนินการจัดอบรมเชิง  ส านักงาน              
  ปฏิบัติการซักซ้อมแผนการ  เทศบาล              
  เฝูาระวังปูองกันและควบคุม  นครเชียงใหม่              
  โรคทั้งในสภาวะปกติและ                
  สถานการณ์ฉุกเฉิน จ านวน                
  ประมาณ 100 คน                
  4.ด าเนินการจัดประชุม  ส านักงาน              
  กระบวนการเฝูาระวัง  เทศบาล              
  ปูองกันและควบคุมโรค  นครเชียงใหม่              
  ในเขตเทศบาลฯ แก่ทีม                
  อ านวยการ คณะกรรมการ                

 
 และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง 

จ านวนประมาณ 30 คน 
   

    
        

แบบ ผด.02 



2/3/79 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

15 ควบคุมประชากร ด าเนินการให้บริการ 200,000 ภายในเขต งานสัตวแพทย ์             
 สัตว์เลี้ยงในเขต

เทศบาลนคร 
ท าหมัน/ตอน/ฉีดยาคุมก าเนิด
ให้แก่สัตว์เลี้ยงท่ีมีเจ้าของและ  

 เทศบาลนคร
เชียงใหม่ 

ฝุายบริการ
สิ่งแวดล้อม 

            

 เชียงใหม่ สัตว์จรจัดในเขตเทศบาลนคร   ส านักการ             
  เชียงใหม่   สาธารณสุขฯ             
16 ปูองกันโรคระบาด 1.ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีน 38,000  งานสัตวแพทย ์             
 ในสัตว์ ให้แก่สัตว์ในพ้ืนท่ีชุมชน  ภายในเขต ฝุายบริการ             
  ในเขตเทศบาลนคร  เทศบาล สิ่งแวดล้อม             
  เชียงใหม่ จ านวน 97 ชุมชน  นครเชียงใหม่ ส านักการ             
  2.ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีน  ภายในเขต สาธารณสุขฯ             
  ให้แก่สัตว์ท่ีอาศัยในพ้ืนท่ีวัด  เทศบาล              
  จ านวน 91 วัด  นครเชียงใหม่              
  3.จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ  ส านักงาน              
  โรคระบาดในสัตว์แก่  เทศบาล              
  ผู้น าชุมชน อสม. อาสาสมัคร  นครเชียงใหม่              
  แกนน าไข้หวัดนกและเจ้าหน้าท่ี                
  ที่เกี่ยวข้อง จ านวน 100 คน                
  4.ตรวจสอบคุณภาพเนื้อสัตว ์  โรงฆ่าสัตว ์              
  ที่ผลิตจากโรงฆ่าสัตว์ฯและ  เทศบาล              
  ปูองกันโรคที่เกิดจากเนื้อสัตว์  นคร              
  เดือนละ 2 ครั้ง/ปี  เชียงใหม ่              

 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



2/3/80 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

17 ปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า 
ภายใต้โครงการสัตว์
ปลอดโรคคนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า  
ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย ์พลเอก
หญิง พลเรือเอกหญิง 
พลอากาศเอกหญิงสมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอ  
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี 
กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนาร ี

1. ด าเนินการให้บริการฉีด
วัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า 
ให้สุนัข และแมวชุมชนใน
เขตเทศบาลนครเชียงใหม่  

2.ด าเนินการส ารวจข้อมูล
จ านวนสัตว์เลี้ยงและขึ้น
ทะเบียนสัตวท์ี่เข้ารับบริการฯ 
ใน Thai-rabies.net 

 

300,000 ภายในเขต
เทศบาล

นคร
เชียงใหม่ 

 

งานสัตวแพทย ์
ฝุายบริการ
สาธารณสุข 
ส านักการ

สาธารณสุขฯ 

            

18 ส ารวจข้อมูลสัตวแ์ละ
ขึ้นทะเบียนสัตว์ไม่มี
เจ้าของตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย ์พลเอก
หญิง พลเรือเอกหญิง 
พลอากาศเอกหญิงสมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี 
กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนาร ี

1.ด าเนินการออกส ารวจสุนัข/ 
แมวท่ีไม่มีเจ้าของ ท่ีอยู่อาศัย
ในวัด ชุมชน และสถานท่ี
ราชการและด าเนินการขึ้น
ทะเบียนลงในฐานข้อมูล 
Thairabies.net 

2.ด าเนินการท าเครื่องหมาย
หรือด าเนินการระบุตัวตนของ
สัตว์จรจัดที่ขึ้นทะเบียนโดย
การฝังไมโครชิป 

3.ด าเนินการฉีดวัคซีนและท า
หมัน/ตอน สุนัข/แมวท่ีไม่มี
เจ้าของ 

530,000 ภายในเขต
เทศบาล

นคร
เชียงใหม่ 

 

งานสัตวแพทย ์
ฝุายบริการ 
สิ่งแวดล้อม 
ส านักการ 

สาธารณสุขฯ 

            

แบบ ผด.02 



2/3/81 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

19 ตลาดสะอาด 1.ด าเนินการตรวจประเมิน 130,000 ตลาดสดใน งานสุขาภิบาล             
 อาหารปลอดภัย ตลาดสดในเขตเทศบาล  เขต สิ่งแวดล้อม             
  นครเชียงใหม่ จ านวนประมาณ   เทศบาลฯ ชุมชน             
  15  แห่ง   ฝุายบริการ             

  

2.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการและ
ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมตลาด
สด อาหารปลอดภัยและการ
คุ้มครองผู้บริโภคในตลาดสด
แก่ผู้ประกอบการและผู้ที่
เกี่ยวข้อง จ านวนประมาณ 
50 คน 

 ส านักงาน
เทศบาล

นคร
เชียงใหม่ 

สาธารณสุข 
ส านักการ

สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

    

        

 

 

3. ตรวจอาหารที่จัดจ าหน่าย
ในช่วงเทศกาลต่างๆ 
ประกอบด้วย 
--เทศกาลตรุษจีน จ านวน 1 ครั้ง 
--เทศกาลสงกรานต์  
จ านวน 1 ครั้ง 

 ตลาดสดใน
เขตเทศบาลฯ 

 

 

 

 

         

  4.จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์  ตลาดสด              
    เผยแพร่เกี่ยวกับสุขาภิบาล  ในเขต              
    ตลาดสด ได้แก่ ปูายไวนิล  เทศบาลฯ              

 
    และเอกสารแผ่นพับเกี่ยวกับ 

   สุขาภิบาลตลาดสด 
   

    
        

 

 

 

 

แบบ ผด.02 



2/3/82 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

20 สร้างเสริมการ 1.ด าเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ 250,000  งานคุ้มครอง             
 คุ้มครองผู้บริโภค    และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ  สถานท่ี ผู้บริโภค             

 ให้แก่ประชาชน ด าเนินงานของอาสาสมัคร  เอกชน ฝุายบริการ             
 ด้านอาหาร คุ้มครองผู้บริโภคในชุมชน   สาธารณสุข             

 ปลอดภัย จ านวนประมาณ 200 คน   ส านักการ             

 

 2.ด าเนินการจัดกิจกรรมรณรงค ์
   ของเครือข่ายคุ้มครอง 

ผู้บริโภคภาคประชาชน โดยมี
ผู้เข้าร่วมจาก  ชุมชน 
สถานศึกษา และตลาด 

 -ตลาด 
-สถานศึกษา 
-ห้างสรรพสินค้า 
-ชุมชน 
-สถานท่ีจ
หน่าย
อาหารในเขต
เทศบาลนคร
เชียงใหม ่

สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

  

 

 

        

 

 
 

3.ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านการ 
คุ้มครองผู้บริโภค และจัดท าสือ่
ประชาสัมพันธ์ด้านอาหาร 
ปลอดภัยและการคุ้มครอง  
ผู้บริโภคให้ประชาชน ได้แก ่
แผ่นพับ และปูาย 

 ภายในเขต
เทศบาลฯ 

  

   

        

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02 



2/3/83 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

21 ส่งเสริมความรู้และ 1.จัดสัมมนาแลกเปลี่ยน 200,000 สถานท่ี งานคุ้มครอง             
 พัฒนาขยายเครือข่าย เรียนรู้การด าเนินกิจกรรม  เอกชน ผู้บริโภค             

 
อย.น้อยในสถานศึกษา อย.น้อยในโรงเรียน โดยมี

เครือข่ายอย.น้อยเข้าร่วม 
  ฝุายบริการ

สาธารณสุข 
    

        

  จ านวนประมาณ 200 คน   ส านัก             
  2.จัดอบรมเครือข่ายอย.น้อย  สถานท่ี การสาธารณสุข             
  ของโรงเรียนในสังกัด  เอกชน และสิ่งแวดล้อม             
  เทศบาลฯเรื่องการเฝูาระวัง                
  การบริโภคอาหารและผลิตภัณฑ์                
  ที่ปลอดภัย จ านวน 2 รุ่น                
  รุ่นละ 100 คน                
  3.เครือข่าย อย.น้อยด าเนินการ                
  เฝูาระวังและตรวจสอบ                
  สารปนเปื้อนในอาหาร และ  ภายในเขต              
  การอ่านฉลากอาหารและ  เทศบาลฯ              
  ผลิตภัณฑ์สุขภาพ                

 
 4.ติดตามกิจกรรมอย.น้อยใน

โรงเรียน 
 สถานศึกษา

ในสังกัด
เทศบาลฯ 

 
 

 
  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02 



2/3/84 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

22 อาหารปลอดภัยใน 1.ตรวจหาระดับสารเคมี 250,000 ภายในเขต งานสุขาภิบาล             
 เขตเทศบาลนคร ตกค้างในกระแสเลือด  เทศบาล อาหารและน้ า             
 เชียงใหม่ แก่ประชาชน จ านวน  นครเชียงใหม่ ฝุายบริการ             
  ประมาณ 600 คน   สาธารณสุข             
  2.ด าเนินการตรวจหาสารเคมี  ตลาดสด/ ส านัก             
  ตกค้างในพืชผักโดยใช้  ตลาดค้าส่ง การสาธารณสุข             
  น้ ายาส าหรับตรวจยาฆ่า  พืชผักใน และสิ่งแวดล้อม             
  แมลงตกค้างในพืชผัก   เขตเทศบาล              
  บริเวณตลาดค้าส่งในเขต  นครเชียงใหม่              
  เทศบาลนครเชียงใหม ่จ านวน                
  ประมาณ 100 ตัวอย่าง                
  3.ด าเนินการจัดกิจกรรม  ภายในเขต              
  รณรงค์ให้ความรู้พืชผัก  เทศบาล              
  ปลอดภัยแก่ประชาชน   นคร              

 
 ในเทศกาลต่างๆ 

ได้แก่ เทศกาลตรุษจีน  
สงกรานต ์

 เชียงใหม่  
    

        

23 อบรมหลักสูตร จัดอบรมหลักสูตร 150,000 ส านักงาน งานสุขาภิบาล             
 สุขาภิบาลอาหาร สุขาภิบาลอาหาร ส าหรับ  เทศบาล อาหารและน้ า             
 ส าหรับผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการอาหาร  นคร ฝุายบริการ             
 อาหารและผู้สัมผัส จ านวนประมาณ 200 คน  เชียงใหม่ สาธารณสุข             
 อาหาร และผู้สัมผัสอาหาร   ส านัก             
  จ านวนประมาณ 400 คน    การสาธารณสุข             
  (4 รุ่น)   และสิ่งแวดล้อม             
 

 
 

แบบ ผด.02 



2/3/85 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

24 การพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลอาหารใน
โรงเรียนและชุมชน 
ของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมาร ี

-จัดอบรมให้ความรู้ด้านสุขาภิบาล
หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร 
ให้แก่ผู้ประกอบกิจการด้าน
อาหาร จ านวนประมาณ 100  คน  
(2 รุ่น) 
-จัดอบรมให้ความรู้ด้านสุขาภิบาล
หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร 
ให้แก ่และผู้สัมผัสอาหาร  
จ านวนประมาณ 600  คน  
(6 รุ่น) 

350,000 ส านักงาน
เทศบาล

นคร
เชียงใหม ่

 
สถานท่ี

เอกชนหรือ
สถานท่ีอื่นที่
เหมาะสม 

งานสุขาภิบาล
อาหารและน้ า 
ฝุายบริการ
สาธารณสุข 
ส านักการ 

สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

  

 

 

        

25 ควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี 

-จัดอบรมแกนน าสุขภาพในการ
ควบคุมปูองกันและแก้ไขปัญหา
โรคขาดสารไอโอดีน ให้แก่แกน
น าสุขภาพชุมชน จ านวน
ประมาณ 1,400 คน 
-จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้แก่
ประชาชนและส ารวจเกลือ
บริโภคในร้านค้าชุมชนและ
ครัวเรือน  
-จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับ
การควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน 
ในรูปแบบปูายประชาสัมพันธ์ ไว
นิล แผ่นพับ โปสเตอร์ ฯลฯ 

350,000 ภายในเขต
เทศบาล

นคร
เชียงใหม ่

 
ภายในเขต
เทศบาล

นคร
เชียงใหม ่
ภายในเขต
เทศบาล

นคร
เชียงใหม ่

ฝุายส่งเสริม
สุขภาพ 

ส านักการ
สาธารณสุข 

 

  

 

        

 
 
 

แบบ ผด.02 



2/3/86 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

26 พัฒนาร้านอาหาร ตรวจประเมินร้านอาหาร 65,000 แผงลอย งานสุขาภิบาล             

 

และแผงลอยให้ได้
มาตรฐานร้านอาหาร
สะอาด รสชาติอร่อย 

/สถานประกอบกิจการด้าน
อาหารในเขตเทศบาลนคร
เชียงใหมต่ามมาตรฐานอาหาร
สะอาดรสชาติอร่อย(CFGT) 
จ านวนประมาณ 200 แห่ง 

 จ าหน่าย
อาหาร 

ร้านอาหาร
และ 

อาหารและน้ า 
ฝุายบริการ
สาธารณสุข 

ส านักการสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

    

        

27 พัฒนาโรงอาหาร ตรวจประเมินสุขาภิบาล 20,000 โรงอาหาร งานสุขาภิบาล             
 ในโรงเรียนให้ได้ โรงอาหารในโรงเรียน  ในโรงเรียน อาหารและน้ า             
 มาตรฐานสุขาภิบาล ตามมาตรฐานกรมอนามัย  สังกัด ฝุายบริการ             
 โรงอาหาร กระทรวงสาธารณสุข  เทศบาลฯ สาธารณสุข             
  จ านวนประมาณ 20 แห่ง   ส านัก             
28 สถานท่ีท างาน 1.จัดอบรมการส่งเสริม 20,000 -ส านักงาน งานสุขาภิบาล             
 น่าอยู่น่าท างาน    ร่างกายและจิตใจใน  เทศบาล สิ่งแวดล้อมชุมชน             
  สถานท่ีท างานแก่เจ้าหน้าที ่  นครเชียงใหม่ ฝุายบริการ             
  และมอบวุฒิบัตร  -โรงพยาบาล สาธารณสุข             
  จ านวนประมาณ 80 คน  เทศบาลฯ ส านักการ             
  2.จัดกิจกรรม Big Cleaning   ส านักงาน สาธารณสุขและ             
  Day /5 ส.โดยท าความ  เทศบาล สิ่งแวดล้อม             
  สะอาดและควบคุมสัตว์  นครเชียงใหม่              
  และแมลงน าโรคในส านักงาน                
    จ านวน 1 ครั้ง                
  3.ตรวจมาตรฐานสุขาภิบาล  ส านักงาน              
  ร้านอาหารในส านักงาน

เทศบาลฯ ตามมาตรฐาน
สุขาภิบาลฯ กรมอนามัย 
จ านวน 1 ครั้ง 

 เทศบาล
นคร
เชียงใหม ่

             

 

แบบ ผด.02 



2/3/87 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  4.ตรวจมาตรฐานส้วมสาธารณะ  ส านักงาน              
  ในส านักงานเทศบาลฯ  เทศบาล              
  ตามมาตรฐาน HAS  นครเชียงใหม่              
  กรมอนามัย จ านวน 1 ครั้ง                

 

 5.จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
สถานท่ีท างานน่าอยู่น่าท างาน 
ได้แก่ ปูาย ปูายไวนิล ปูาย
ประชาสัมพันธ์ เอกสาร แผ่นพับ 

 ส านักงาน
เทศบาล

นคร
เชียงใหม ่

 

    

        

29 การจัดการ 
เหตุร าคาญที่มี
ผลกระทบต่อสุขภาพ 
 
 

1.จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
การดูแลและควบคุมสถาน
ประกอบการฯ ตามพ.ร.บ.
สาธารณสุข พ.ศ.2535 แก่ผู้
ประกอบกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ ตลาด 
ร้านอาหาร จ านวนประมาณ 
60  คน 

2.จัดอบรมการปฏิบัติงานแก้ไข
ปัญหาเหตุร้องเรียนแก่
เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน จ านวน
ประมาณ 50 คน 

3.จัดประชุมคณะท างานแก้ไข
ปัญหาเหตุร้องเรียน จ านวน  
3 ครั้ง 

40,000 ส านักงาน
เทศบาล

นคร
เชียงใหม ่

 
 

 
 

สถานท่ี
เอกชน 

 
 
ส านักงาน
เทศบาล

นคร
เชียงใหม่ 

งานสุขาภิบาลและ
สิ่งแวดล้อมชุมชน 

ฝุายบริการ
สาธารณสุข 
ส านักการ

สาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 

   

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 
 

แบบ ผด.02 



2/3/88 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

30 ปูองกันและแก้ไข 1.จัดอบรมและฝึกปฏิบัติ 200,000 ภายใน งานปูองกันและ             
 ปัญหายาเสพติด ดนตรีพื้นฐานและ  เขตเทศบาล แก้ไขปัญหา             

  กิจกรรมเต้นประกอบ   นครเชียงใหม ่ ยาเสพติด             
  เพลงชมรม  TO BE    ฝุายบริการ             
  NUMBER ONE เทศบาล   สิ่งแวดล้อม             
     นครเชียงใหม่ แขวงละ 25 คน   ส านัก             
     รวมจ านวน 100 คน   การสาธารณสุข             
  2.จัดประชุม/ประชาคมหมู่บ้าน  ชุมชนในเขต และสิ่งแวดล้อม             
     ค้นหาผู้เสพ/ผู้ค้าเพื่อ  เทศบาลนคร              
  ส่งเข้ารับการบ าบัดตาม  เชียงใหม่              
  แนวทางประชารัฐร่วมใจสร้าง                
     หมู่บ้าน/ชุมชนมั่นคงปลอดภัย                
     ยาเสพติดจ านวน 96 ชุมชนๆ ละ                
     10 คนรวมทั้งสิ้น 960 คน                
  3.จัดกิจกรรมรณรงค์  ภายใน              
  ประชาสัมพันธ์วันยาเสพติดโลก  เขตเทศบาล              
   (26 มิ.ย.)ร่วมกับจังหวัด  นครเชียงใหม ่              
     เชียงใหม่ จ านวน 150 คน                
  4.ตรวจหาสารเสพติดใน  ชุมชนใน              
  ปัสสาวะในกลุ่มเสี่ยง/เสพและ  เขตเทศบาล              
  ติดยาเสพติด จ านวน 200 คน  นครเชียงใหม ่              
 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02 



2/3/89 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

31 โครงการรณรงค์และ
แก้ไขปัญหายาเสพ
ติด TO BE 
NUMBER ONE 
(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นใน
ชุมชน/หมู่บ้าน)  
ทูลกระหม่อมหญิง
อุบลรัตนราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี 

-จัดอบรม TO BE NUMBER 
ONE (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นใน
ชุมชน/หมูบ้าน)  และสร้าง
เครือข่ายชมรม TO BE 
NUMBER ONE ในกลุ่มเยาวชน 
-จ้างเหมาจัดประกวดการ
แข่งขัน TO BE NUMBER ONE 
(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู
บ้าน)  ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัต
นราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี 

350,000 สถานท่ี
เอกชน 

 
 
 

สถานท่ี
เอกชน 

 
 

 

งานปูองกันและ
แก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด 
ฝุายบริการ 
สิ่งแวดล้อม 
ส านักการ 

สาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 

            

32 เฝูาระวังควบคุมโรค
เรื้อรังในชุมชน 
 
 

1.ประชุมชี้แจง/แจ้งประธานอ
สม.เกี่ยวกับการเสนอโครงการ
เพื่อพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน 
(โครงการเฝูาระวังควบคุมโรค
เรื้อรังในชุมชน)  

  จ านวน 9 ชุมชน 
2.ขออนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณ

เงินอุดหนุนให้แก่ อสม.ในเขต
เทศบาลนครเชียงใหม ่

3.ชุมชนด าเนินกิจกรรมด้าน 
   สาธารณสุขตามโครงการเฝูา

ระวังควบคุมโรคเรื้อรังในชุมชน 
4.สรุปผลการด าเนินกิจกรรม

ตามโครงการ 

67,500 -ชุมชนปุาตัน 
-ชุมชนศรี
มงคล 
-ชุมชนหมู่บ้าน
เทียมพร 
-ชุมชนปุาแพ่ง- 
วังสิงห์ค า 
-ชุมชนบ้าน
เอื้อาทรปุาตัน 
-ชุมชนการ
เคหะเชียงใหม่ 
-ชุมชนหนองเส้ง-
ฟูาฮ่าม 
-ชุมชนการเคหะ
หนองหอย2 
-ชุมชนบ้าน 
สันปุาข่อย 

งานสนับสนุน
สุขภาพภาค
ประชาชน 

ฝุายส่งเสริม
สุขภาพ 

ส านักการ 
สาธารณสุข 

และสิ่งแวดล้อม   

 

 

        

 
 

แบบ ผด.02 



2/3/90 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

33 รณรงค์ปูองกัน
ควบคุมโรค
ไข้เลือดออกในชุมชน 

1.ประชุมชี้แจง/แจ้งประธานอ
สม.เกี่ยวกับการเสนอโครงการ
เพื่อพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน 
(โครงการรณรงค์ปูองกัน
ควบคุมโรคไข้เลือดออกใน
ชุมชน) จ านวน 44 ชุมชน 

2.ขออนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณ
เงินอุดหนุนให้แก่ อสม.ในเขต
เทศบาลนครเชียงใหม ่

3.ชุมชนด าเนินกิจกรรมด้าน 
   สาธารณสุขตามโครงการ

รณรงค์ปูองกันควบคุมโรค
ไข้เลือดออกในชุมชน 

4.สรุปผลการด าเนินกิจกรรม
ตามโครงการ 

330,000 -ชุมชนพัฒนา
บ้านกู่เต้า 
-ชุมชนข่วง
สิงห์พัฒนา 
-ชุมชนช้างม่อย 
-ชุมชนเชียงมั่น 
-ชุมชนเชียงยืน 
-ชุมชนศรีลานนา 
-ชุมชนเมืองลัง 
-ชุมชนบ้านท่อ 
-ชุมชนหมู่บ้าน
อุ่นอาร ี
-ชุมชนหลิ่งกอก 
-ชุมชนโชตนา 
-ชุมชนบ้านวัดเกต 
-ชุมชนศรัทธา
วัดเมืองกาย 
-ชุมชนสันนาลุง 
-ชุมชนขนส่ง 
ซอย 9  
-ชุมชนกู่ค า 
-ชุมชนเมือง
สาตรหลวง 
-ชุมชนบ้าน
เด่นสามัคคี 
-ชุมชน 12 สิงหา 
-ชุมชนหนองหอย 
-ชุมชนเมือง
สาตรน้อย 
-ชุมชนหนอง
ประทีป 

งานสนับสนุน
สุขภาพภาค
ประชาชน 

ฝุายส่งเสริม
สุขภาพ 

ส านักการ 
สาธารณสุข 

และสิ่งแวดล้อม 

  

 

 

        

แบบ ผด.02 



2/3/91 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 

   -ชุมชนท่าสะต๋อย 
-ชุมชนบ้านแพะ 
-ชุมชนบ้านใหม่
พัฒนา 
-ชุมชนชัยมงคล
บ้านเม็ง 
-ชุมชนพวกเปีย
ร่วมใจพัฒนา 
-ชุมชนระแกง 
-ชุมชนศรัทธาวัด
หัวฝาย 
-ชุมชนวัด
ทรายมูลเมือง 
-ชุมชนช้างคลาน 
-ชุมชนวัดธาตุค า 
-ชุมชนลอยเคราะห์ 
-ชุมชนช่างฆ้อง 
-ชุมชนวัดนัน
ทาราม 
-ชุมชมศรีดอน
ไชย-เจริญประเทศ 
-ชุมชนแม่ขิง 
-ชุมชนควรค่า
ม้าสามัคคี 
-ชุมชนวัดหมื่น
เงินกอง 
-ชุมชนศรีวิชัย 
-ชุมชนทานตะวัน 

 

    

        

 
   -ชุมชนปุาห้า 

-ชุมชนแจ่งหัวลิน 
-ชุมชนบวกหาด 

 
    

        

แบบ ผด.02 



2/3/92 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

34 การจัดบริการด้าน
สุขภาพเบื้องต้นใน
ศูนย์สาธารณสุขมูล
ฐาน (ศสมช.) ใน
ชุมชน 

1.ประชุมชี้แจง/แจ้งประธาน 
  อสม.เกี่ยวกับการเสนอ

โครงการเพื่อพัฒนา
สาธารณสุขมูลฐาน (โครงการ
การจัดบริการด้านสุขภาพ
เบื้องต้นในศูนย์สาธารณสุขมูล
ฐาน (ศสมช.) ในชุมชน) 
จ านวน 8 ชุมชน 

2.ขออนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณ
เงินอุดหนุนให้แก่ อสม.ในเขต
เทศบาลนครเชียงใหม ่

3.ชุมชนด าเนินกิจกรรมด้าน 
   สาธารณสุขตามโครงการการ

จัดบริการด้านสุขภาพเบื้องต้น
ในศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน 
(ศสมช.) ในชุมชน 

4.สรุปผลการด าเนินกิจกรรม
ตามโครงการ 

60,000 -ชุมชน
ปูานปิง 
-ชุมชนเชตวัน 
-ชุมชน 
แม่หยวก 
-ชุมชน 
ล่ามช้าง 
-ชุมชน
รถไฟ-
สามัคค ี
-ชุมชน 
ดาวดึงษ ์
-ชุมชนทิพย์
รัตน์วิลล่า 
-ชุมชน
ก าแพงงาม 

งานสนับสนุน
สุขภาพภาค
ประชาชน 

ฝุายส่งเสริม
สุขภาพ 

ส านักการ 
สาธารณสุข 

และสิ่งแวดล้อม 

  

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02 



2/3/93 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

35 ปูองกันควบคุม
โรคติดต่อจากสัตว์สู่
คน 

1.ด าเนินการประชุมชี้แจง/แจ้ง
ประธานอสม.เกี่ยวกับการ
เสนอโครงการเพื่อพัฒนา
สาธารณสุขมูลฐาน (โครงการ
ปูองกันควบคุมโรคติดต่อจาก
สัตว์สู่คน) จ านวน 4 ชุมชน 

2.ขออนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณ
เงินอุดหนุนให้แก่ อสม.ในเขต
เทศบาลนครเชียงใหม ่

30,000 -ชุมชน 
ศาลาแดง 
-ชุมชน 
ปุาพร้าว 
นอก 
-ชุมชน 
ฟูาใหม่ 
ประตูก้อม 
-ชุมชนศรีสร้อย 

งานสนับสนุน
สุขภาพภาค
ประชาชน 

ฝุายส่งเสริม
สุขภาพ 

ส านักการ 
สาธารณสุข 

และสิ่งแวดล้อม 

  

 

 

        

 

 3.ชุมชนด าเนินกิจกรรมด้าน 
    สาธารณสุขตามโครงการปูองกัน

ควบคุมโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน 
4.สรุปผลการด าเนินกิจกรรม

ตามโครงการ 

 ทรายมูล  

    

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02 



2/3/94 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

36 ส่งเสริมสุขภาพโดย
การออกก าลังกายใน
ชุมชน 

1.ประชุมชี้แจง/แจ้งประธานอ
สม.เกี่ยวกับการเสนอโครงการ
เพื่อพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน 
(โครงการส่งเสริมสุขภาพโดยการ
ออกก าลังกายในชุมชน) 
จ านวน 1 ชุมชน 

2.ขออนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณ
เงินอุดหนุนให้แก่ อสม.ในเขต
เทศบาลนครเชียงใหม ่

3.ชุมชนด าเนินกิจกรรมด้าน
สาธารณสุขตามโครงการ 

  ส่งเสริมสุขภาพโดยการออก
ก าลังกายในชุมชน 

4.สรุปผลการด าเนินกิจกรรม
ตามโครงการ 

7,500 ชุมชน 
5 ธันวา 

งานสนับสนุน
สุขภาพภาค
ประชาชน 

ฝุายส่งเสริม
สุขภาพ 

ส านักการ 
สาธารณสุข 

และสิ่งแวดล้อม   

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

แบบ ผด.02 



2/3/95 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

37 บริการอนามัย 1.จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพ 100,000 โรงเรียน กลุ่มงานสุขภาพ             
 โรงเรียน นักเรียนและแก้ไขปัญหา  ในความ ชุมชน             
  สุขภาพแก่นักเรียนในความ  รับผิดชอบ โรงพยาบาล             
  รับผิดชอบของโรงพยาบาล   ของรพ. เทศบาลนคร             
  6 แห่ง จ านวนประมาณ 880 คน  เทศบาลฯ เชียงใหม ่             
  2.จัดอบรมให้ความรู้นักเรียน   ส านักการ             
  เรื่องการด าเนินงานสร้างเสริม   สาธารณสุขและ             
  สุขภาพและปูองกันโรคในโรงเรียน   สิ่งแวดล้อม             
  จ านวนประมาณ 100 คน                
38 บริการอนามัยชุมชน 1.จัดกิจกรรมตรวจมะเร็ง 150,000 ศูนย์สุขภาพ กลุ่มงานสุขภาพ             

  ปากมดลูกในสตรีอายุ  ชุมชน ชุมชน             
  30-60 ปี โดยใช้วิธี PAP SMEAR  หนองหอย โรงพยาบาล             
  จ านวนประมาณ 100 คน ใน   เทศบาล             
  พื้นที่รับผิดชอบ    นครเชียงใหม ่             
  2.จัดกิจกรรมตรวจภาวะโภชนาการ  ชุมชนและ ส านักการ             
  เด็ก 0-6 ปี ในชุมชน  สถานรับ สาธารณสุข             
  และสถานรับเลี้ยงเด็กโดยการ  เลี้ยงเด็ก และสิ่งแวดล้อม             
  ช่ังน้ าหนัก วัดส่วนสูงทุกๆ                
  3 เดือน จ านวนประมาณ 150 คน                
  3.จัดอบรมให้ความรู้กลุ่มเสี่ยง  ศูนย์สุขภาพ              
  เรื่องโรคที่เกิดจากพฤติกรรม  ชุมชนหนอง              
  สุขภาพท่ีไม่ถูกต้องและ  หอยและ              
  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  สถานท่ี              
  เสี่ยง แก่กลุ่มเสี่ยงจากการตรวจ  เอกชน              
  สุขภาพของกองทุนเทศบาลฯ                
  จ านวนประมาณ 100 คน                

แบบ ผด.02 



2/3/96 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

39 ส่งเสริมสุขภาพและ 1.ตรวจคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ 200,000 ศูนย์สุขภาพ กลุ่มงานสุขภาพ             
 พัฒนาศักยภาพ    จ านวนประมาณ 100 คน  ชุมชน ชุมชน             
 ผู้สูงอายุ 2.จัดอบรมเกี่ยวกับการ  หนองหอย โรงพยาบาล             
     สร้างเสริมสุขภาพและ  และสถานท่ี เทศบาล             
     การดูแลสุขภาพตนเอง   เอกชน นครเชียงใหม ่             
     จ านวนประมาณ 100 คน   ส านักการ             
     สาธารณสุข             
     และสิ่งแวดล้อม             
40 บริการผู้ปุวย 1.ตรวจคัดกรองการเกิด 200,000 โรงพยาบาล งานผู้ปุวยนอก             
 โรคเรื้อรัง    ภาวะแทรกซ้อนในผู้ปุวย  เทศบาล กลุ่มงาน             
 (เบาหวานและ    โรคเรื้อรัง โดยมีเปูาหมาย  นครเชียงใหม่ การพยาบาล             
 ความดันโลหิตสูง)    มากกว่า 2,000 คน/ปี   โรงพยาบาล             
  2.ด าเนินการจัดเก็บข้อมูล   เทศบาล             
     กลุ่มผู้ปุวยโรคเรื้อรังที่   นครเชียงใหม่             
     พบว่าเป็นกลุ่มเสี่ยง   ส านักการ             
     จากการตรวจคัดกรอง   สาธารณสุขและ             
     สิ่งแวดล้อม             
41 เฝูาระวังและ ด าเนินการเคลือบฟลูออไรด์ 10,000 โรงเรียน กลุ่มงานทันต             

 ส่งเสริมปูองกัน ในเด็กก่อนวัยเรียนศูนย์เด็ก  ในเขต สาธารณสุข             
 ทันตสุขภาพในเด็ก  เล็กและโรงเรียนอนุบาล  รับผิดชอบ โรงพยาบาล             
 3-5 ปี ในศูนย์เด็ก เทศบาลในเขตรับผิดชอบ  ของ เทศบาล             
 เล็ก และโรงเรียน ของโรงพยาบาลเทศบาล  โรงพยาบาล นครเชียงใหม ่             
 อนุบาลเทศบาล นครเชียงใหม่ จ านวน     เทศบาล ส านักการ             
  ประมาณ 200คน  นครเชียงใหม่ สาธารณสุข             
    (6 แห่ง) และสิ่งแวดล้อม             

 

 

แบบ ผด.02 



2/3/97 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

42 ส่งเสริมทันตสุขภาพ 1.ตรวจสุขภาพฟันนักเรียน 50,000 โรงเรียน กลุ่มงานทันต             
 นักเรียน ประถมศึกษาปีท่ี 1, 3 และ 6  ในเขต สาธารณสุข             
 ประถมศึกษา จ านวนประมาณ 700 คน  รับผิดชอบ โรงพยาบาล             
  2ให้บริการรักษาทาง  ของ เทศบาล             
  ทันตสุขภาพฟัน โดยให้  โรงพยาบาล นครเชียงใหม ่             
  บริการทางทันตกรรม และ  เทศบาล ส านักการ             
  เคลือบหลุมร่องฟันนักเรียน  นครเชียงใหม่ สาธารณสุข             
  ประถมศึกษาปีท่ี 1 และ 6  (6 แห่ง) และสิ่งแวดล้อม             
  จ านวนประมาณ 250 คน                

43 ส่งเสริมสุขภาพ 1.ตรวจสุขภาพช่องปาก 5,000 -ศูนย์สุขภาพ กลุ่มงานทันต             
 ในคลินิกเด็กด ี    และฝึกทักษะการแปรงฟัน  ชุมชนศรีวิชัย สาธารณสุข             
 (0-3 ปี)    ที่ถูกวิธีแก่เด็กวัย 0-3 ปี  -ศูนย์บริการ โรงพยาบาล             
     ในคลินิกเด็กดี จ านวน  สาธารณสุข เทศบาล             
     ประมาณ 120 คน  ช้างคลาน นครเชียงใหม ่             
  2.ให้ความรู้ทันตสุขศึกษา  -โรงพยาบาล ส านักการ             
     เรื่องการดูแลสุขภาพช่องปาก  เทศบาล สาธารณสุข             
     และฝึกทักษะการแปรงฟันแก่  นครเชียงใหม่ และสิ่งแวดล้อม             
     ผู้ปกครองเด็ก จ านวน                
     ประมาณ 120 คน                

 

 

 

 

 

 

 
 

แบบ ผด.02 



2/3/98 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

44 พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุและ
ครอบครัว  
ต าบลหนองหอย
โรงพยาบาลเทศบาล
นครเชียงใหม ่

ผู้สูงอายุและครอบครัว ในชุมชน
พื้นที่ต าบลหนองหอย ได้รับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตได้แก ่
-ส ารวจและจัดท าทะเบียน
ผู้สูงอายุ จ านวน 7 ชุมชน 
ได้แก่ ชุมชนการเคหะหนองหอย 
,ชุมชนการเคหะ 1 ,ชุมชนการ
เคหะ 2,ชุมชนใจแก้ว,ชุมชน
เมืองสาตรน้อย,ชุมชนเมืองสารท
หลวง และชุมชนหนองหอย 
-ตรวจคัดกรองและประเมิน
สุขภาพเบื้องต้นผู้สูงอายุ จ านวน 
ประมาณ 1,000 คน 
-จัดอบรมให้ความรู้ผู้สูงอายุและ
ครอบครัว เกี่ยวกับการดูแล
สุขภาพตนเอง การปฏิบัติตัวของ
ผู้สูงอายุ การใช้ยาอย่างถูกต้อง 
เป็นต้น จ านวน 50 ครอบครัว
จ านวนประมาณ 100 คน 
-ติดตามดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะ
พึ่งพิงในพื้นที่ต าบลหนองหอย 
 
-จัดตั้งชมรมผู้สูงอาย ุ 
จ านวน 1 ชมรม 

45,000  
 
 

ชุมชนพื้นที่
หนองหอย 
(7 ชุมชน) 

 
 
 
 

ชุมชนพื้นที่
หนองหอย 
(7 ชุมชน) 
ชุมชนพื้นที่
หนองหอย 

 
 
 
 

ชุมชนพื้นที่
หนองหอย 
(7 ชุมชน) 
ชุมชนพื้นที่
หนองหอย 

งานศูนย์ดูแล 
ผู้สูงอาย ุ

กลุ่มงานสุขภาพ
ชุมชน 

โรงพยาบาล
เทศบาลนคร

เชียงใหม ่
ส านักการ

สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

 

 

 

 

        

 

 

 

แบบ ผด.02 



2/3/99 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

45 จ้างเหมาเอกชน จ้างเหมาเอกชน 2,000,000 โรงพยาบาล โรงพยาบาล             
 ด าเนินการตรวจ ด าเนินการตรวจวินิจฉัย  เทศบาล เทศบาลนคร             
 วินิจฉัยเทคนิค เทคนิคการแพทย์และ  นคร เชียงใหม ่             
 การแพทย์และ พยาธิวิทยาของโรงพยาบาล  เชียงใหม ่ ส านัก             
 พยาธิวิทยาของ เทศบาลนครเชียงใหม ่   การสาธารณสุข             
 โรงพยาบาลเทศบาล    และสิ่งแวดล้อม             
 นครเชียงใหม่                  
46 จ้างเหมาดูแลระบบ จ้างเหมาดูแลระบบโปรแกรม 69,000 โรงพยาบาล โรงพยาบาล             
 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร ์Hospital OS  เทศบาล เทศบาลฯ             
 Hospital OS ส าหรับ ส าหรับโรงพยาบาลเทศบาลฯ  นครเชียงใหม่ ส านัก             
 โรงพยาบาลเทศบาล    การสาธารณสุข             
 นครเชียงใหม่    และสิ่งแวดล้อม             
47 สอบเทียบเครื่องมือ

ทางการแพทย์ของ
โรงพยาบาลเทศบาล 
นครเชียงใหม ่

จ้างเหมาสอบเทียบเครื่องมือ
ทางการแพทย์ของโรงพยาบาล
เทศบาลนครเชียงใหม ่
 

100,000 โรงพยาบาล 
เทศบาล 

นครเชียงใหม่ 

งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลนคร

เชียงใหม ่
ส านักการ 

สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

 

   

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02 



2/3/100 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

48 จ้างเหมาดูแลระบบ
โปรแกรมเวชระเบียน
อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับ
โรงพยาบาลเทศบาล
นครเชียงใหม ่

จ้างเหมาดูแลระบบโปรแกรม
เวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ของ
โรงพยาบาลเทศบาลนคร
เชียงใหม ่
 

18,000 โรงพยาบาล 
เทศบาล 

นครเชียงใหม่ 

งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลนคร

เชียงใหม ่
ส านักการ 

สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

 

   

        

49 การบริการการแพทย์
ฉุกเฉินโรงพยาบาล
เทศบาลนครียงใหม ่

ออกให้บริการการแพทย์และให้
ความช่วยเหลือแก่ประชาชน 
ผู้บาดเจ็บและเจ็บปุวยฉุกเฉิน
ตามมาตรฐานระบบการบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน  
 

60,000 โรงพยาบาล 
เทศบาล 

นครเชียงใหม่ 

งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลนคร

เชียงใหม ่
ส านักการ 

สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

 

   

        

50 จัดซื้อหม้อน่ึง 
ฆ่าเช้ือ 
งานสัตวแพทย ์
ส านักการ 
สาธารณสุขฯ 

จัดซื้อหม้อนึ่งฆ่าเช้ือ  
ขนาด 24 ลิตร  
จ านวน 1 เครื่อง 

40,000 ศูนย์บริการ
สัตว์เลี้ยง
เทศบาล

นคร
เชียงใหม ่

งานสัตวแพทย ์
ฝุายบริการ 
สิ่งแวดล้อม 
ส านักการ

สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

  

 

 

        

รวม 50 โครงการ  8,528,650               
 
 

แบบ ผด.02 



2/3/101 
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เทศบาลนครเชียงใหม่ 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตส านึกด้านศิลปวัฒนธรรม 
    แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 สงเคราะห์เด็กและ
เยาวชนท่ีประสบ
ปัญหาความ
เดือดร้อน 

สงเคราะหเ์ด็กและเยาวชนท่ี
ประสบปัญหาความเดือดร้อน 
ในเขตเทศบาลฯ จ านวน
ประมาณ 150 ราย 

335,000 ภายในเขต 
เทศบาลฯ 

งานสวัสดิภาพ 
เด็กและเยาวชน 

กองสวัสดิการสังคม 
 

            

2 สงเคราะห์ประชาชน 
ผู้ประสบปัญหาความ
เดือดร้อนหรือด้อย
โอกาสในเขตเทศบาล 
นครเชียงใหม ่

สงเคราะหป์ระชาชนผู้ประสบ
ปัญหาความเดือดร้อนและ
ประชาชนผู้ด้อยโอกาสในเขต
เทศบาลนคร จ านวนประมาณ 
300 ราย 

700,000 ภายในเขต 
เทศบาลฯ 

งานสังคม
สงเคราะห ์

กองสวัสดิการสังคม 
 

            

3 ให้ความช่วยเหลือ
นักเรียน/นักศึกษา
ในช่วงปิดภาคเรียน 
 

รับสมัครนักศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่ามัธยมศึกษาตอนปลาย
ขึ้นไปและมีอายุระหว่าง 15-
25 ปี และฝึกประสบการณใ์น 
ช่วงปิดภาคเรียน จ านวน 5 คน 

46,000 ส านักงาน 
เทศบาลนคร

เชียงใหม่ 

งานสวัสดิภาพ 
เด็กและเยาวชน 

กองสวัสดิการสังคม 
 

            

4 อบรมแกนน าเด็กและ
เยาวชนในชุมชนเขต
เทศบาลนคร
เชียงใหม่ 

จัดอบรมแกนน าเด็กและเยาวชน 
รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง จ านวน
ประมาณ 115 คน 

66,000 รร. ในเขต
เทศบาลฯ 

งานสวัสดิภาพ 
เด็กและเยาวชน 

กองสวัสดิการสังคม 
 

            

รวม 4 โครงการ  1,147,000               
 

แบบ ผด.02 



2/3/102 
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เทศบาลนครเชียงใหม่ 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตส านึกด้านศิลปวัฒนธรรม 
    แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 จัดซื้อรถบรรทุก 
(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 
แบบธรรมดา 

จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 
1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ 
ไม่ต ่ากว่า 2,400 ซีซี หรือก่าลัง
เครื องยนต์สูงสุดไม่ต ่ากว่า 110 
กิโลวัตต์ ขับเคลื อน 2 ล้อ  
แบบธรรมดา จ่านวน 1 คัน 

575,000 ใช้ภายใน
พื้นที แขวง 
ศรีวิชัย 

งานรักษา 
ความสะอาด 
แขวงศรีวิชัย 

            

2 จัดงานวันลานนา 
พฤกษาชาติ  

จัดงานวันลานนาพฤกษาชาติ 
เป็นเวลา 5 วัน ภายในงาน
ประกอบด้วย 
-การประกวดกล้วยไม ้
-การประกวดไม้ดอก ไม้ประดับ 
-การแสดงนิทรรศการจาก
ภาครัฐและเอกชน 
-การจ่าหน่ายสินค้าเกษตรและ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

ฯลฯ 

1,000,000 บริเวณข่วง
พิพิธภัณฑ์

พื้นถิ น
ล้านนา 

(ตรงข้าม
อนุสาวรีย์

สามกษัตริย์)
หรือภายใน
เขตเทศบาลฯ 

งานตกแต่งเมือง 
และพื้นที สาธารณะ 
ฝ่ายสวนสาธารณะ 

ส่วนการโยธา 
ส่านักการช่าง 

            

แบบ ผด.02 



2/3/103 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 จัดงานมหกรรม 
ไม้ดอกไม้ประดับ 

จัดงานมหกรรมไม้ดอก  
ไม้ประดับ เป็นเวลา 3 วัน 
ภายในงานประกอบด้วย 
-ขบวนรถบุปผาชาต ิ
-งานมหรสพการแสดง 
-การตกแต่งซุ้มงานมหกรรมไม้
ดอกไม้ประดับ 
-การตกแต่งกระเช้าล้านนาด้วย
ไม้ดอไม้ประดับ 
-การประดับโคมตามต้นไม ้

ฯลฯ 

2,000,000 สวนสาธารณะ 
หนองบวกหาด 

งานตกแต่งเมือง 
และพื้นที สาธารณะ 
ฝ่ายสวนสาธารณะ 

ส่วนการโยธา 
ส่านักการช่าง 

            

รวม 3 โครงการ  3,575,000               
 

 

แบบ ผด.02 



2/3/104 
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เทศบาลนครเชียงใหม่ 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตส านึกด้านศิลปวัฒนธรรม 
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 พัฒนาการมีส่วนร่วม
และการพึ่งพาตนเอง
ขององค์กรชุมชนใน
แขวงนครพิงค์ 

-จัดประชุมองค์กรต่างๆ ภายใน
ชุมชนแขวงนครพิงค์ ประกอบ 
ด้วยผู้น า/ตัวแทนองค์กรต่างๆ 
จ านวนประมาณ 90 คน    

100,000 ส านักงาน
แขวงนครพิงค์ 

งานสวัสดิการสังคม 
แขวงนครพิงค์ 

            

  -จัดอบรมคณะกรรมการชุมชน
แขวงนครพิงค์ และเจ้าหน้าที่ท่ี
เกี่ยวข้อง รวมจ านวนประมาณ 
120 คน 

 ส านักงาน
แขวงนครพิงค์ 

             

  -ส ารวจและจัดท าข้อมูลชุมชน
แขวงนครพิงค์ จ านวน 21 
ชุมชน 

 ภายในแขวง
นครพิงค์ 

             

2 พัฒนาการมีส่วนร่วม
และการพึ่งพาตนเอง
ขององค์กรชุมชนใน
แขวงกาวิละ 

-จัดประชุมผู้น าชุมชนจ านวน
ประมาณ 80 คน เพื่อรับฟัง
ปัญหาความเดือดร้อนของชุมชน
แขวงกาวิละ  

100,000 ส านักงาน
แขวงกาวิละ 

งานสวัสดิการสังคม 
แขวงกาวิละ 

            

  -จัดอบรมคณะกรรมการชุมชน
แขวงกาวิละ และเจ้าหน้าท่ีที่
เกี่ยวข้อง รวมจ านวนประมาณ  
160 คน 

 ส านักงาน
แขวงกาวิละ 

             

  -ส ารวจและจัดท าข้อมูลชุมชน
แขวงกาวิละ จ านวน 29 ชุมชน 

 ภายในแขวง
กาวิละ 

             

แบบ ผด.02 



2/3/105 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 พัฒนาการมีส่วนร่วม
และการพึ่งพาตนเอง
ขององค์กรชุมชนใน
แขวงเม็งราย 

-จัดประชุมองค์กรต่างๆ ภายใน
ชุมชนแขวงเม็งราย ประกอบ 
ด้วยผู้น า/ตัวแทนองค์กรต่างๆ 
จ านวนประมาณ 100 คน  

100,000 ส านักงาน
แขวงเม็งราย 

งานสวัสดิการสังคม 
แขวงเม็งราย 

            

  -จัดอบรมและทัศนศึกษา 
ดูงานผู้น า/สมาชิกชุมชน 
แขวงเม็งราย จ านวนประมาณ 
150 คน 

 ชุมชน
ต้นแบบ 

             

4 พัฒนาการมีส่วนร่วม
และการพึ่งพาตนเอง
ขององค์กรชุมชนใน
แขวงศรีวิชัย 

-จัดประชุมองค์กรต่างๆ ภายใน
ชุมชนแขวงศรีวิชัย ประกอบ 
ด้วยคณะกรรมการชุมชน/
ตัวแทนองค์กรต่างๆ ภายใน
ชุมชนและจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง 
จ านวนประมาณ 100 คน  

100,000 ส านักงาน
แขวงศรีวิชัย 

งานสวัสดิการสังคม 
แขวงศรีวิชัย 

            

  -จัดอบรมองค์กรชุมชน 
แขวงศรีวิชัย ประกอบด้วย
คณะกรรมการชุมชน สมาชิก
ชุมชนแขวงศรีวิชัย และ
เจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้อง รวม
จ านวนประมาณ 100 คน 

 ส านักงาน
แขวงศรีวิชัย 

             

  -ส ารวจและจัดท าข้อมูลชุมชน
แขวงศรีวิชัย จ านวน 17 ชุมชน 
 

 ภายในแขวง
ศรีวิชัย 

             

แบบ ผด.02 



2/3/106 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 ประชุมประจ าเดือน 
คณะกรรมการชุมชน
เทศบาลนคร
เชียงใหม่ 

จัดประชุมประธานชุมชนทุก
ชุมชน ผู้น าชุมชนที่เกี่ยวข้อง 
ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
หัวหน้าส่วนราชการเทศบาล
นครเชียงใหม่ และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
รวมจ านวนประมาณ 120 คน 

136,000 ส านักงาน
เทศบาลฯ 

งานพัฒนาชุมชน 
ฝ่ายพัฒนาชุมชน 
กองสวัสดิการสังคม 

 

            

6 อบรมส่งเสริมและ
พัฒนาวิสาหกิจชุมชน
ในเขตเทศบาลนคร
เชียงใหม่ 

จัดอบรมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม,่ 
กลุ่ม OTOP, ผู้บริหารเทศบาล
นครเชียงใหม่ และเจ้าหน้าท่ีที่
เกี่ยวข้อง รวมจ านวน ประมาณ 
150 คน 

120,000 รร.ในเขต
เทศบาลฯ 

งานพัฒนาชุมชน 
ฝ่ายพัฒนาชุมชน 
กองสวัสดิการสังคม 

 

            

7 พัฒนาอาชีพ 
และธุรกิจชุมชน 
แขวงเม็งราย 

จัดฝึกอบรมอาชีพใหก้ับประชาชน 
ในชุมชนแขวงเม็งราย จ านวน
ประมาณ 60 คน 

100,000 ส านักงาน
แขวงเม็งราย 

งานสวัสดิการสังคม 
แขวงเม็งราย 

            

8 ส่งเสริมอาชีพ 
และธุรกิจชุมชน 
แขวงกาวิละ 

จัดฝึกอบรมอาชีพใหก้ับประชาชน 
ในชุมชนแขวงกาวิละ และ
เจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้อง รวม
จ านวน ประมาณ 130 คน 

70,000 
 

ส านักงาน
แขวงกาวิละ 

งานสวัสดิการสังคม 
แขวงกาวิละ 

            

9 ส่งเสริมอาชีพ 
องค์กรชุมชน 
แขวงนครพิงค์ 

จัดฝึกอบรมอาชีพใหก้ับประชาชน 
ในชุมชนแขวงนครพิงค์ และ
เจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้อง รวม
จ านวน ประมาณ 120 คน 

70,000 ส านักงาน
แขวงนครพิงค ์

งานสวัสดิการสังคม 
แขวงนครพิงค์ 

            

10 ส่งเสริมอาชีพ 
องค์กรชุมชน 
แขวงศรีวิชัย 

จัดฝึกอบรมอาชีพใหก้ับประชาชน 
ในชุมชนแขวงศรีวิชัย และ
เจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้อง รวม
จ านวนประมาณ 100 คน 

50,000 ส านักงาน
แขวงศรีวิชัย 

งานสวัสดิการสังคม 
แขวงศรีวิชัย 

            

แบบ ผด.02 
 
 
 
 
 
 
 
 



2/3/107 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

11 ด าเนินการตาม
ภารกิจถ่ายโอน
ศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลย ี

-จัดประชุมคณะกรรมการ
ศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยี การเกษตร  
2 ครั้ง/ปี 

20,000 
 

ส านักงาน
แขวงนครพิงค ์

งานสวัสดิการสังคม 
แขวงนครพิงค์ 

            

 การเกษตรประจ า
เทศบาลนคร
เชียงใหม่ 

-จัดอบรมเกษตรกรและผู้สนใจ 
จ านวนประมาณ 20 คน 

               

12 ฝึกอบรมอาสาสมัคร 
จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน 

จัดฝึกอบรมอาสาสมัครจัดเก็บ
ข้อมูลพื้นฐานจากทุกชุมชนใน
เขตเทศบาลนครเชียงใหม ่
จ านวนประมาณ 388 คน 
 

184,000 ภายในเขต
เทศบาลฯ 

งานพัฒนาชุมชน 
ฝ่ายพัฒนาชุมชน 
กองสวัสดิการสังคม 

 

            

13 ส ารวจ จัดเก็บข้อมูล
พื้นฐานและบันทึก
ข้อมูลเข้าสู่โปรแกรม 

-อาสาสมัครลงพื้นที่ส ารวจและ
จัดเก็บข้อมูลภายในเขตเทศบาล
นครเชียงใหม่ ท้ัง 97 ชุมชน  

423,000 ภายในเขต
เทศบาลฯ 

งานพัฒนาชุมชน 
ฝ่ายพัฒนาชุมชน 
กองสวัสดิการสังคม 

            

  -บันทึกข้อมูลเพื่อประมวลผล
และสรุปข้อมูล พร้อมรายงาน
ผลการด าเนินการ 
 

 ส านักงาน
เทศบาลฯ 

             

14 จ้างเหมาซ่อมบ ารุง
ระบบเครื่องเสียงตาม
สายของชุมชน 

จ้างเหมาซ่อมแซมและบ ารุง 
รักษาระบบเสียงตามสายภายใน
ชุมชนเขตเทศบาลนครเชียงใหม ่
จ านวน 97 ชุมชน 
 

582,000 ชุมชน
ภายในเขต
เทศบาลฯ 

งานพัฒนาเมือง 
ฝ่ายพัฒนาชุมชน 
กองสวัสดิการสังคม 
 

            

แบบ ผด.02 



2/3/108 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

15 ตรวจเยี่ยมชุมชนตาม
นโยบายการบริหาร
ราชการเชิงรุกภายใต้
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนเชิง 
บูรณาการ 

คณะผู้บริหารเทศบาลและ
ผู้แทนภายในส่วนราชการลง
พื้นที่ชุมชนในเขตเทศบาลนคร
เชียงใหม ่เพื่อรับฟังปัญหาใน
ชุมชนและน ามาแก้ไข 

- ชุมชน
ภายในเขต
เทศบาลฯ 

งานพัฒนาเมือง 
ฝ่ายพัฒนาชุมชน 
กองสวัสดิการสังคม 
 

            

รวม 15 โครงการ  2,155,000               
 
 

แบบ ผด.02 



2/3/109 
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เทศบาลนครเชียงใหม่ 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตส านึกด้านศิลปวัฒนธรรม 
     แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ถนนคนเดินเชียงใหม่   1.จัดกิจกรรมถนนคนเดิน ๕00,000 ถนนวัวลาย งานพัฒนาและ             
 -ถนนคนเดินวัวลาย    วัวลายทุกวันเสาร์และถนน  ตลอดทั้งสาย ส่งเสริมการ             
 -ถนนคนเดิน    ราชด าเนินทุกวันอาทิตย์  และถนน ท่องเที่ยว             
   ราชด าเนิน    ตลอดปีงบประมาณ 2561  ราชด าเนิน ส านักปลัดเทศบาล             
  2.ประชุมสรุปปัญหาและแนว  ถึงสี่แยก              
     ทางการแก้ไขประจ าทุกเดือน  กลางเวียง              
  3.สรุปผลการด าเนินการ  ด้านทิศเหนือ              
    ใต้ ถึงแยก              
    หน้าวัด              
    พระสิงห ์              

2 เทศกาลไชน่าทาวน์ จัดงานเทศกาลไชน่าทาวน์ 5๐๐,000 ถนนข่วงเมรุ งานพัฒนาและ             
 เมืองเชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 18  (ตรอกเล่าโจ้ว) ส่งเสริมการ             
  จ านวน 3 วัน  และถนน ท่องเที่ยว             
    วิชยานนท์ ส านักปลัดเทศบาล             

3 เชียงใหม่เคาท์ดาวน์ จัดงานเชียงใหม่เคาท์ดาวน์ 50๐,000 ถนน งานพัฒนาและ             
 -2020 ระหว่างวันท่ี  ราชด าเนิน ส่งเสริมการ             
  25-31 ธันวาคม 2562  และลาน ท่องเที่ยว             
    ประตูท่าแพ

หรือลาน 
อนุสาวรีย์

สามกษัตริย์ 

ส านักปลัดเทศบาล             

แบบ ผด.02 



2/3/110 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 ประชาสัมพันธ์ จ้างเหมาเอกชนจัดท าคู่มือ 100,000 ส านักงาน งานพัฒนาและ             
 แอ่วเมืองเก่า สื่อประชาสัมพันธ์  การท่องเที่ยว ส่งเสริมการ             
  การท่องเที่ยว เส้นทางปั่น  เทศบาล ท่องเที่ยว             
  จักรยานในเขตเมืองเก่า   นครเชียงใหม่ ส านักปลัดเทศบาล             
  จัดท าแอพพลิเคชั่นสถานท่ี

ท่องเที่ยวในเขตเทศบาลฯ 
               

5 ส่งเสริมการ จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริม 300,000 ส านักงาน งานพัฒนาและ             
 ท่องเที่ยวตาม การท่องเที่ยวตามนโยบาย  การท่องเที่ยว ส่งเสริมการ             
 นโยบายกระตุ้น กระตุ้นเศรษฐกิจ  เทศบาล ท่องเที่ยว             
 เศรษฐกิจ   นครเชียงใหม่ ส านักปลัดเทศบาล             
6 จัดงานประเพณ ี ด าเนินกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 5,000,000 ภายในเขต ฝ่ายส่งเสริมศาสนา             
 เดือนยี่เป็งเชียงใหม ่ -การประกวดต่างๆ เช่น   เทศบาลฯ ศิลปะและ             
    ขบวนกระทง กระทงฝีมือ   วัฒนธรรม             
    ใบตองดอกไม้สด เทพีเทพบุตร   ส านักการศึกษา             
    ยี่เป็ง หนูน้อยนพมาศ ฯลฯ                
  -กิจกรรมผางปะตี๊ดส่องฟ้า                
    ฮักษาเมือง                
  -การตกแต่งโคมไฟประดับเมือง                
  -พิธีบวงสรวงแม่น้ าปิง                 
    พระภูมิเจ้าที่                
  -การแสดงศิลปวัฒนธรรมต่างๆ                 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02 



2/3/111 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7 จัดงานวันวิสาขบูชา ด าเนินกิจกรรมเนื่องในวัน 50,000 -วัดที่โรงเรียน ฝ่ายส่งเสริมศาสนา             
  วิสาขบูชา ได้แก ่    สังกัด ศิลปะและ             
  -จัดขบวนแห่โคมไฟวิสาขบูชา    เทศบาล วัฒนธรรม             
  -พิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ท า    นคร ส านักการศึกษา             
    คุณประโยชน์ให้แก่    เชียงใหม่              
    พระพุทธศาสนา    ตั้งอยู่              
  -การแข่งขันวิชาการทาง  -พุทธสถาน              
    พระพุทธศาสนา                
  -จัดแสดงพระธรรมเทศนา                
    เจริญภาวนา เวียนเทียน                 
    ณ วัดใกล้บ้าน                
8 จัดงานประเพณ ี ด าเนินกิจกรรมงานประเพณี 5,000,000 ภายในเขต ฝ่ายส่งเสริมศาสนา             
 สงกรานต ์ สงกรานต์ ได้แก ่  เทศบาลฯ ศิลปะและ             
  -พิธีบวงสรวงเศียรท้าว   วัฒนธรรม             
    กบิลพรหมองค์มหาสงกรานต์   ส านักการศึกษา             
  -การท าบุญตักบาตรครบรอบ                
    การก่อตั้งเมืองเชียงใหม่                
  -กิจกรรมการประกวดต่างๆ                 
    เช่น ขบวนแห่พระพุทธรูป                
    แม่ญิงขี่รถถีบกางจ้อง                 
    เทพี เทพบุตรสงกรานต์                
    หมากสุ่มหมากเบ็ง ฯลฯ                

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02 



2/3/112 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  -จัดขบวนแห่ไม้ค้ าสะหลีและ                
    ขนทรายเข้าวัดของชุมชน                
    ต่างๆ ในเขตเทศบาลฯ                
  -พิธีรดน้ าด าหัวผู้ว่าราชการ                
    จังหวัดเชียงใหม่                
  -การแสดงศิลปวัฒนธรรม                
   ต่างๆ เช่น การขับซอล้านนา 

การแสดงฟ้อนล้านนา การ
แสดงมหกรรมกลองล้านนา 
ฯลฯ 

               

9 จัดงานวันเข้าพรรษา จัดกิจกรรมเนื่องในวัน ๓0๐,000 วัดในเขต ฝ่ายส่งเสริมศาสนา             
 และวันอาสาฬหบูชา เข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา  เทศบาล ศิลปะและ             
  เช่น  นครเชียงใหม่ วัฒนธรรม             
  -จัดพิธีหล่อเทียนพรรษาและ   ส านักการศึกษา             
    มอบต้นเทียนให้กับโรงเรียน                 
    ชุมชนในเขตเทศบาลฯ                
  -กิจกรรมการแสดงตนเป็น                
    พุทธมามกะ และพิธีมอบ                
    เกียรติบัตรแก่ผู้ท า                
    คุณประโยชน์ให้แก่                
    พระพุทธศาสนา                
  -กิจกรรมการฟังธรรม เจริญ                
    ภาวนา เวียนเทียน                 
    ณ วัดใกล้บ้าน                

 

 

 

แบบ ผด.02 



2/3/113 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

10 จัดงานวันออกพรรษา จัดกิจกรรมจัดงานวันออก 50,000 -ข่วง ฝ่ายส่งเสริมศาสนา             
  พรรษา ดังนี้    อนุสาวรีย ์ ศิลปะและ             
  1.กิจกรรมทางศาสนา ท าบุญ    สามกษัตริย์ วัฒนธรรม             
     ตักบาตรเทโวโรหณะ  -วัดในเขต ส านักการศึกษา             
  2.กิจกรรมฟังธรรม เจริญ    เทศบาลฯ              
     ภาวนารักษาศีล ฟังเทศน์                
     ณ วัดใกล้บ้าน                

11 ค่ายคุณธรรม จัดกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 150,000 วัดในเขต ฝ่ายส่งเสริมศาสนา             
 จริยธรรม -ฝึกอบรมด้านคุณธรรม   เทศบาลฯ ศิลปะและ             
    จริยธรรม โดยการบวช   วัฒนธรรม             
    สามเณรฤดูร้อน   ส านักการศึกษา             
  -ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ                
    หลักสูตรพุทธศิลป์ (การดุน                
    เครื่องเงิน)                
  โดยมเีด็ก และเยาวชนในเขต                
  เทศบาลฯ เข้าร่วมกิจกรรม                
  จ านวนไม่น้อยกว่า 60 คน                

12 ศึกษาพระพุทธศาสนา 1.จัดอบรมการถ่ายทอดความรู ้ 100,000 ภายในเขต ฝ่ายส่งเสริมศาสนา             
 และวัฒนธรรมเวียง    ด้านศาสนา ประวัติศาสตร ์  เทศบาลฯ ศิลปะและ             
 เจียงใหม ่    และศิลปวัฒนธรรม ให้แก่เด็ก   วัฒนธรรม             
     เยาวชนและประชาชนท่ัวไป   ส านักการศึกษา             
     จ านวนไม่น้อยกว่า 60 คน                
  2.จัดการกิจกรรมการประกวด                
   ศิลปวัฒนธรรมล้านนา เช่น   

ดนตรีล้านนา การฟ้อนล้านนา ฯลฯ 
               

 

แบบ ผด.02 



2/3/114 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

13 จัดงานประเพณ ี จัดพิธีท าบุญสวดสืบชะตา 300,000 5 ประตูเมือง, ฝ่ายส่งเสริมศาสนา             
 ท าบุญเมือง เมืองเชียงใหม่ และแสดง  4 แจ่งเมือง , ศิลปะและ             
  พระธรรมเทศนา   ข่วงอนุสาวรีย ์ วัฒนธรรม             
  “สารากริวิชชาณสูตร”   สามกษัตริย ์ ส านักการศึกษา             
  ตามจุดทักษะเมืองเชียงใหม่ ท้ัง 

10 จุด พร้อมกัน 
               

14 วันเด็กแห่งชาต ิ ด าเนินกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 300,000 สนามกีฬา ฝ่ายกิจกรรมเด็ก             
  -จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  เทศบาล และเยาวชน             
  -จัดพิธีมอบโล่ให้แก่เยาวชน  นครเชียงใหม่ ส านักการศึกษา             
     ดีเด่น โดยมีเด็กและเยาวชน                
  เข้าร่วมงาน จ านวนประมาณ 

800 คน 
               

15 วันเยาวชนแห่งชาติ ด าเนินกิจกรรมต่างๆ ดังนี ้ 100,000 สนามกีฬา ฝ่ายกิจกรรมเด็ก             
  -จัดกิจกรรมวันเยาวชน  เทศบาล และเยาวชน             
    แห่งชาติ  นครเชียงใหม่ ส านักการศึกษา             
  -จัดพิธีมอบโล่ให้แก่เยาวชน                
    ดีเด่น โดยมีเด็กและเยาวชน

เข้าร่วมงาน จ านวนประมาณ 
800 คน 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02 



2/3/115 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

16 ส่งเสริมกิจกรรม ด าเนินกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 200,๐๐๐ สนามกีฬา ฝ่ายกิจกรรมเด็ก             
 พัฒนาเด็กและ -จัดกิจกรรมฝึกสอนกีฬา  เทศบาล และเยาวชน             
 เยาวชนภาคฤดูร้อน   ฟุตบอล ฟุตซอล วอลเล่ยบ์อล  นครเชียงใหม่ ส านักการศึกษา             
    ว่ายน้ า เทควันโด แบดมินตัน                
    เทเบิลเทนนิส ให้กับเด็ก                
    และเยาวชนท่ีสนใจระหว่าง                
    ปิดภาคเรียน                
  -จัดอบรมให้ความรู้ด้านกีฬา                
    ฟุตบอล ฟุตซอล วอลเล่ยบ์อล                
    ว่ายน้ า เทควันโด แบดมินตัน                
    เทเบิลเทนนิส ให้กับเด็ก                
    และเยาวชนท่ีสนใจ                
  โดยมีเด็กและเยาวชนเข้าร่วม                
  กิจกรรมประมาณ 500 คน                

17 ส่งเสริมกิจกรรมของ 1.จัดการแข่งขันเปตอง 100,000 สนามกีฬา ฝ่ายกิจกรรมเด็ก             
 ศูนย์เยาวชน-ประชาชน    นักเรียนในโรงเรียนภายใน  เทศบาล และเยาวชน             
 สนามกีฬาเทศบาล    เขตเทศบาลฯ  นครเชียงใหม่ ส านักการศึกษา             
 นครเชียงใหม่ 2.จัดอบรมเด็กและเยาวชน                
     ภายในเขตเทศบาลฯ                

18 ฝึกอบรมพัฒนา
ศักยภาพสภาเด็กและ
เยาวชน 

ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ 
สภาเด็กและเยาวชน รวมถึง
ประชาชนในเขตเทศบาลฯ  
จ านวนประมาณ 80 คน 

100,000 สนามกีฬา
เทศบาล 

นครเชียงใหม่ 

ฝ่ายกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน 

ส านักการศึกษา 

            

 

 

 

 

แบบ ผด.02 



2/3/116 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

19 จัดการศึกษาให้แก่ 1.ส ารวจและติดตามข้อมูลเด็ก 60,000 ชุมชนในเขต งานการศึกษานอก             
 เด็กด้อยโอกาส    ด้อยโอกาสในเขตเทศบาล  เทศบาลฯ ระบบและตาม             

 ในเขตเทศบาล    นครเชียงใหม่   อัธยาศัย             
  2.จัดกิจกรรมการเรียนการ   ส านักการศึกษา             
     สอนและให้การช่วยเหลือ                
     รายบุคคล เช่น การวาดภาพ                
     ระบายสี การปั้น ฯลฯ                
  3.จัดอบรมและจัดกิจกรรม                
  ส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะ                
  ชีวิตแก่เด็กด้อยโอกาส                
  4.จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ                
     อาชีพระยะสั้น เช่น                 
     การประดิษฐ์ การถนอม                
     อาหาร การสกรีนเสื้อ ฯลฯ                

20 ฝึกอบรมอาชีพ - จัดฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น 80,000 ชุมชนในเขต งานฝึกและ             
 ระยะสั้น ใหแ้ก่เด็กและเยาวชน  เทศบาลฯ ส่งเสริมอาชีพ             

  ที่มีความสนใจ เช่น   ฝ่ายการศึกษา             
  การตัดผมชาย ฯลฯ   นอกระบบฯ             
  - จัดฝึกอบรมการสนทนา

ภาษาจีนเพื่อการค้าขายแก่
ประชาชนท่ีสนใจ 

  ส านักการศึกษา             

 

 

 

 

 
 

แบบ ผด.02 



2/3/117 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

21 ส่งเสริมการอ่านและ
การเรียนรู ้

ด าเนินการจัดกิจกรรมเชิง
สร้างสรรค์ ดังนี ้
-การเล่านิทานมีชีวิต 
-การแข่งขันนิทรรศการการ
เรียนรู ้
-การจัดนิทรรศการภาพเขียน ฯลฯ 

70,000 สวนสาธารณะ
หนองบวก

หาด 

งานห้องสมุด 
ส านักการศึกษา 

            

22 ปรับปรุงห้องสมุด
ศาลาแดง 

ปรับปรุงห้องสมุดศาลาแดง ดังนี้  
1. ปรับปรุงรั้วด้านหลังอาคาร ความ
ยาวประมาณ 15.90 ม.และติดตั้ง
รางระบายน้ า ความยาวประมาณ 
15.90 ม. ทาสีผนังภายนอก พื้นที่
ประมาณ 57 ตร.ม. 
2. ปรับปรุงหลังคาอาคาร  
-รื้อฝ้าเพดานเดิมและติดตั้งใหม่ 
จ านวน 2 จุด พื้นที่ประมาณ 
1.5 ตร.ม. และ 22 ตร.ม. 
-รื้อชุดประตูหน้าต่างบานเลื่อน
เดิมออก และติดตั้งบานประตู
เลื่อนอลูมิเนียม ขนาดประมาณ 
2.00x2.20 ม. จ านวน 1 ชุด 
3. เปลี่ยนสุขภัณฑ์ห้องน้ า 
4.ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
ขนาด 18,000 บีทียู  
จ านวน 1 ชุด 
(ตามแบบแปลนของเทศบาล) 

169,900 ห้องสมุด
ศาลาแดง 

ฝ่ายการศึกษา
นอกระบบและ
ตามอัธยาศัย 

ส านักการศึกษา 

            

 

แบบ ผด.02 



2/3/118 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

23 จัดการแข่งขันกีฬา 1.เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 2,625,000 -สนามกีฬา -ฝ่ายกิจกรรมเด็กฯ             
 นักเรียนสังกัดองค์กร    นักเรียนสังกัดองค์กร  เทศบาล -รร.สังกัด             
 ปกครองส่วนท้องถิ่น    ปกครองส่วนท้องถิ่น  นครเชียงใหม่   เทศบาลฯ             
 (สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน    (ระดับภาคเหนือ)  -รร.ท.วัด   ทั้ง 11 แห่ง             
 การบริหารสถานศึกษา) 2.เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา    ท่าสะต๋อย ส านักการศึกษา             
     นักเรียนสังกัดองค์กร  -รร.ท.วัด              
     ปกครองส่วนท้องถิ่น    พวกช้าง              
     (ระดับประเทศ)  -รร.ท.วัด              
  3.จัดการแข่งขันกีฬานักเรียน    เกตการาม              
     โรงเรียนสังกัดเทศบาลนคร                
     เชียงใหม่                

24 แข่งขันกีฬาเทศบาล จัดการแข่งขันกีฬาให้แก่เด็ก 200,000 สนามกีฬา ฝ่ายกิจกรรมเด็ก             
 นครเชียงใหม่โอเพ่น เยาวชนและประชาชน  เทศบาล และเยาวชน             
  ในเขตเทศบาลฯ ดังนี้  นครเชียงใหม่ ส านักการศึกษา             
  -ฟุตซอล                 
  -ฟุตบอล                
  -เทควันโด                 
  โดยมีเด็กและเยาวชนเข้าร่วม

การแข่งขันจ านวนประมาณ
500 คน 

               

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02 



2/3/119 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

25 จ้างเหมารักษาความ
สะอาดสนามกีฬา
เทศบาลนคร
เชียงใหม่ 

จ้างเหมาบุคลากรเพื่อรักษา
ความสะอาดภายในสนามกีฬา
เทศบาลนครเชียงใหม่ จ านวน 
23 คน 

2,686,400 สนามกีฬา
เทศบาล

นคร
เชียงใหม ่

ฝ่ายกิจกรรม 
เด็กและเยาวชน 
ส านักการศึกษา 

            

26 จ้างเหมาออกแบบ
และจัดท าสื่อ
ประชาสัมพันธ์สนาม
กีฬาเทศบาลนคร
เชียงใหม่ 

จ้างเหมาเอกชนด าเนินการ
ออกแบบและจัดท าสื่อ
ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ  
 

50,000 สนามกีฬา
เทศบาล

นคร
เชียงใหม ่

ฝ่ายกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน 
ส านักการศึกษา 

            

27 ปรับปรุงรั้วสนาม
ฟุตบอล 1 สนาม
กีฬาเทศบาลนคร
เชียงใหม่ 

ปรับปรุงรั้วสนามฟุตบอล 1 
สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม ่
ดังนี ้
-รื้อถอนรั้วตาข่ายเดิมที่ช ารุด 
และติดตั้งตาข่ายใหม่ พ้ืนท่ี
ประมาณ 545 ตร.ม 
-ทาสีกันสนิม พื้นที่ประมาณ 
198 ตร.ม 
-ทาสีน้ ามันทาเหล็ก พื้นที่
ประมาณ 198 ตร.ม 

(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 

394,900 สนามกีฬา
เทศบาล

นคร
เชียงใหม่ 

ฝ่ายกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน 

ส านักการศึกษา 

            

 

 

 

 

 

 
 

แบบ ผด.02 



2/3/120 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

28 ปรับปรุงส านักงาน
ศูนย์เยาวชน-
ประชาชนภายใน
สนามกีฬาเทศบาล
นครเชียงใหม่ 

ปรับปรุงส านักงานศูนย์เยาวชน 
– ประชาชนภายในสนามกีฬา
เทศบาลนครเชียงใหม ่ดังนี ้
-งานรื้อถอนหน้าต่าง สุขภัณฑ์ 
ฝ้าเพดาน กระเบื้องปูพ้ืน 
กระเบื้องบุผนัง 
-งานติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก
พร้อมมุงหลังคากระเบื้อง
คอนกรีต พ้ืนท่ีประมาณ  
33 ตร.ม. 
-ติดตั้งฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด 
-ผนังบุกระเบื้องเคลือบ พ้ืนท่ี
ประมาณ 29 ตร.ม. 
-ปูกระเบื้องยาง พื้นที่ประมาณ 
20 ตร.ม. 
-ปูกระเบื้องเคลือบ พ้ืนท่ี
ประมาณ 6 ตร.ม. 
-ติดตั้งประตู-หน้าต่าง 
-ติดตั้งระบบสุขภัณฑ์ห้องน้ า 
จ านวน 2 ห้อง 
-ทาสีภายใน-ภายนอก ทาสีฝ้า
เพดาน ทาสีน้ ามันและทาสีกัน
สนิมโครงเหล็ก 
-ติดตั้งระบบไฟฟ้า 
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 

300,000 ส านักงาน
ศูนย์เยาวชน 
– ประชาชน 

ฝ่ายกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน 
ส านักการศึกษา 

            

 

แบบ ผด.02 



2/3/121 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

29 จัดซื้อชุดเครื่องเสียง
เคลื่อนที ่
ฝ่ายการศึกษานอก
ระบบและตาม
อัธยาศัย 
ส านักการศึกษา 

จัดซื้อชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่ 
แบบลากจูง 15" 2 ทาง แบบ
เคลื่อนที่ พร้อมไมค์ลอย 450 
วัตต์ PA Speaker System 
450W  จ านวน 1 ชุด 
 

8,030 ภายในเขต
เทศบาล

นคร
เชียงใหม ่

ฝ่ายการศึกษา
นอกระบบและ
ตามอัธยาศัย 
ส านักการศึกษา 

            

30 จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ส าหรับ
ส านักงานประมวลผล 
แบบท่ี 1  
ฝ่ายการศึกษานอก
ระบบและตาม
อัธยาศัย 
ส านักการศึกษา 

จัดซื้อคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี 1  
จ านวน 2 เครื่อง 
 

44,000 ห้องสมุด
ศาลาแดง 

ฝ่ายการศึกษา
นอกระบบและ
ตามอัธยาศัย 
ส านักการศึกษา 

            

31 จัดซื้อเครื่องออก
ก าลังกายภายในร่ม 
ฝ่ายกิจกรรมเด็กและ
เยาวชน 
ส านักการศึกษา 

จัดซื้อเครื่องออกก าลังกายในร่ม 
จ านวน 13 รายการ 
1.เครื่องช่ังน้ าหนักวิเคราะห์
ไขมันส่วนบนและส่วนล่างของ
ร่างกาย  จ านวน 2 เครื่อง 
2.ลู่วิ่งไฟฟ้า จ านวน 2เครื่อง 
3.จักรยานจานปั่น 
จ านวน 1 เครื่อง 
4.จักรยานนั่งพิง จ านวน 2 เครื่อง 
5.เครื่องเดินวงรี จ านวน 2 เครื่อง 

1,500,000 สนามกีฬา
เทศบาลฯ 

ฝ่ายกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน 
ส านักการศึกษา 

            

 
 

แบบ ผด.02 



2/3/122 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  6.ชุดฝึกกล้ามเนื้อรวม 6 สถานี 
จ านวน 1 ชุด 
7.ดัมเบลแบบปรับได้น้ าหนัก      
1 0- 50 ปอนด์ พร้อมชั้นวาง
จ านวน 3 ชุด 
8.เก้าอี้ยกน้ าหนักแบบปรับขึ้น
ลงจ านวน 2 ตัว 
9.อุปกรณ์ยืดเหยียดกล้ามเนื้อ
จ านวน 1 ชุด 
10.เก้าอี้ยกบาร์เบลแบบราบ
พร้อมชุดยกน้ าหนักโอลิมปิค
จ านวน 1 ชุด 
11.เก้าอี้ยกบาร์เบลแบบเอียง
ขึ้นพร้อมชุดยกน้ าหนักโอลิมปิค 
จ านวน 1 ชุด 
12.เก้าอี้ยกบาร์เบลแบบเอียง
ลงพร้อมชุดยกน้ าหนักโอลิมปิค
จ านวน 1 ชุด 
13.ม้ายกบาร์เบลพร้อมชุดยก
น้ าหนัก จ านวน 1 ชุด 

               

รวม 31 โครงการ  ๒๑,๘๓๘,๒๓๐               
 
 

 

แบบ ผด.02 



2/3/123 
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เทศบาลนครเชียงใหม่ 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตส านึกด้านศิลปวัฒนธรรม  
แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 1 สมทบเงินเข้ากองทุน เทศบาลนครเชียงใหมส่มทบเงิน 3,375,000 ส านักงาน งานวิชาการ             
 หลักประกันสุขภาพ เข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพ  เทศบาลฯ และแผนงาน             

 

ท้องถิ่นเทศบาลนคร
เชียงใหม่ 

ท้องถิ่นเทศบาลนครเชียงใหม ่
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5๐ ของ
ค่าบริการสาธารณสุขท่ีได้รับ
จากกองทุนหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ 

  สาธารณสุข 
ส านักการ

สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

    

        

2 สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ส าหรับบุคคลซึ่งไม่
สามารถช่วยเหลือ 

-สงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ
ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ 
จ านวน 21,340 ราย 

169,526,400 ส านักงาน 
เทศบาลฯ 

งานสังคมสงเคราะห์ 
กองสวัสดิการสังคม 

 

 

           

 ตนเองได้ในสังคมใน
เขตเทศบาลนคร
เชียงใหม่ 

-สงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่ผู้พิการ
ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม ่
จ านวน 2,322 ราย 

22,291,200   
 

           

3 กองทุนสวัสดิการ
ชุมชนเทศบาลนคร
เชียงใหม่ 

สมทบงบประมาณแก่กองทุน
สวัสดิการชุมชนเทศบาลนคร
เชียงใหม ่

300,000 ส านักงาน 
เทศบาลฯ 

งานสังคมสงเคราะห์ 
กองสวัสดิการสังคม 

 

            

4 สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส ์

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพแกผู่้ติด
เชื้อ/ผู้ป่วยเอดสใ์นเขตเทศบาล
นครเชียงใหม่ จ านวน 150 ราย 

900,000 ส านักงาน 
เทศบาลฯ 

งานสังคมสงเคราะห์ 
กองสวัสดิการสังคม 

 

 

           

รวม 4 โครงการ  196,392,600               
 

แบบ ผด.02 



2/4/1 
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เทศบาลนครเชียงใหม่ 

4.  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความปลอดภัยและบรรเทาสาธารณภัย 
      แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 จ้างเหมาบริการ จ้างเหมายามรักษาความ 360,000 ส านักงาน งานธุรการ             
 ยามรักษาความ ปลอดภัย (รปภ.) ส านักงาน  เทศบาลฯ ฝ่ายบริหารงาน             
 ปลอดภัย (รปภ.) เทศบาลนครเชียงใหม่   ทั่วไป             
 ส านักงานเทศบาล จ านวน 3 คน   ส านักปลัดเทศบาล             
 นครเชียงใหม ่                 
2 จ้างเหมาบริการ จ้างเหมายามรักษาความ 1,111,000 เครือข่าย กลุ่มงานส่งเสริม             
 ยามรักษาความ ปลอดภัย (รปภ.) จ านวน 8 คน  พิพิธภัณฑ ์ การพัฒนาเมือง             
 ปลอดภัย   กลางเวียง กองวิชาการ             
    เชียงใหม ่ และแผนงาน             

รวม 2 โครงการ  1,471,000               
 
 

แบบ ผด.02 



2/4/2 
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เทศบาลนครเชียงใหม่ 

4.  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความปลอดภัยและบรรเทาสาธารณภัย 
      แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 อบรมการรักษา จัดฝึกอบรมการรักษาความสงบ 30,000 ส านักงาน งานรักษาความ             
 ความสงบเรียบร้อย เรียบร้อยและความมั่นคง  เทศบาลฯ สงบเรียบร้อย             
 และความมั่นคง ให้กับเจ้าหน้าที่ต ารวจอาสา   และมั่นคง             
  ประชาชนท่ัวไปและผู้เกี่ยวข้อง   ส านัก             
  จ านวนประมาณ 60 คน   ปลัดเทศบาล             

2 ออกก าลังกายเพื่อ จัดกิจกรรมออกก าลังกาย ไม่ใช้ ส านักงาน งานรักษาความ             
 พัฒนาการท างาน ให้แก่เจ้าหน้าที่งานรักษา งบประมาณ เทศบาลฯ สงบเรียบร้อย             
  ความสงบเรียบร้อยและ   และมั่นคง             
  ความมั่นคงและผู้ที่เกี่ยวข้อง   ส านัก             
  จากหน่วยงานอื่นๆ   ปลัดเทศบาล             

3 จัดระเบียบการค้า จัดประชุมและจัดระเบียบ 50,000 ส านักงาน งานรักษาความ             
 ในที่สาธารณะ ผู้ประกอบการค้าบนทางเท้า  เทศบาลฯ สงบเรียบร้อย             
  สาธารณะบริเวณศูนย์การค้า   และมั่นคง             
  ไนท์บาซาร์ ตลาดต้นล าไย   ส านัก             
  ตลาดวโรรส และถนนคนเดิน    ปลัดเทศบาล             
  ฯลฯ                

4 จัดซื้อเครื่องรับส่ง
วิทยุระบบ VHF/FM 
ชนิดประจ าที่ 40 
วัตต์   

จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุระบบ 
VHF/FM  ชนิดประจ าที่ 40 
วัตต์ จ านวน 2 เครื่อง 

60,000 ภายในเขต
เทศบาลนคร
เชียงใหม่ 

งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

 

แบบ ผด. 02 



2/4/3  

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 จัดซื้อเครื่องรับส่ง
วิทยุระบบ VHF/FM 
ชนิดมือถือ  5 วัตต์ 

จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุระบบ 
VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ 
จ านวน 10 เครื่อง 

120,000 ภายในเขต
เทศบาลนคร
เชียงใหม่ 

งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

6 จัดซื้อเครื่องรับส่ง
วิทยุระบบ VHF/FM 
ชนิดติดรถยนต์ 25 
วัตต์    

จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุระบบ 
VHF/FM ชนิดมือถือ 25 วัตต์ 
จ านวน 5 เครื่อง 

120,000 ภายในเขต
เทศบาลนคร
เชียงใหม่ 

งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

7 ฝึกอบรมสัมมนาและ 1.ฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีในด้าน 50,000 ส านักงาน งานป้องกันและ             
 ส่งเสริมสรรถภาพ    การป้องกันและบรรเทา  เทศบาลฯ บรรเทาสาธารณภัย             
 ของเจ้าหน้าท่ีใน    สาธารณภัย   ส านัก             
 หน่วยงานป้องกันและ 2.สรุปผลการด าเนินการ   ปลัดเทศบาล             
 บรรเทาสาธารณภัย                 

8 ฝึกอบรมและสาธิต 1.ฝึกอบรมและสาธิตการ 50,000 ส านักงาน งานป้องกันและ             
 การป้องกันและ    ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เทศบาลฯ บรรเทาสาธารณภัย             
 บรรเทาสาธารณภัย    จัดนิทรรศการ แจกเอกสาร   ส านัก             
  2.สรุปผลการด าเนินการ   ปลัดเทศบาล             

9 จัดซื้ออุปกรณ์ใน -จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการ 200,000 ภายในเขต งานป้องกันและ             
 การดับเพลิงและ ดับเพลิงและบรรเทาสาธารณภัย  เทศบาลฯ บรรเทาสาธารณภัย             
 บรรเทาสาธารณภัย -ติดตั้งอุปกรณ์ในการดับเพลิง   ส านัก             
  ภายในชุมชน   ปลัดเทศบาล             

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด. 02 



2/4/4 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

10 จัดซื้อรถบรรทุก 
(ดีเซล) แบบดับเบิ้ล
แคบ 

จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 
1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ า
กว่า 2,400 ซีซี หรือก าลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 
กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ  แบบ
ดับเบิ้ลแคบ  จ านวน 1 คัน  

868,000 ภายในเขต
เทศบาลฯ 

งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
ส านักปลัดเทศบาล 

            

11 จัดซื้อรถบรรทุก 
(ดีเซล) แบบธรรมดา 

จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 
1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ า
กว่า 2,400 ซีซี หรือก าลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 
กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบ
ธรรมดา จ านวน 1 คัน 

575,000 ภายในเขต
เทศบาลฯ 

งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
ส านักปลัดเทศบาล 

            

12 จัดซื้อ
รถจักรยานยนต์  

จัดซื้อรถจักรยานยนต์ขนาด 110 
ซีซ.ีแบบเกียร์ธรรมดา  
จ านวน 2 คัน    

81,600 ภายในเขต
เทศบาลฯ 

งานรักษาความสงบ
เรียบร้อยฯ 

ส านักปลัดเทศบาล 

            

รวม 12 โครงการ  2,204,600               
 

แบบ ผด. 02 



2/4/5 
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เทศบาลนครเชียงใหม่ 

4. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความปลอดภัยและบรรเทาสาธารณภัย 
    แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยด าเนินการ 
งาน/กอง/ส านัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 จ้างเหมาบริการ จ้างเหมาเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงาน 540,000 โรงพยาบาล งานธุรการ             
 รักษาความ รักษาความปลอดภัยของ  เทศบาล โรงพยาบาล             
 ปลอดภัยของ โรงพยาบาล จ านวน 3 คน  นครเชียงใหม่ เทศบาล             
 โรงพยาบาล    นครเชียงใหม ่             
 เทศบาลนคร    ส านัก             
 เชียงใหม่    การสาธารณสุข             
     และสิ่งแวดล้อม             

2 จ้างเหมาบริการ จ้างเหมาเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงาน 360,000 ศูนย์สุขภาพ กลุ่มงานสุขภาพ             
 รักษาความ รักษาความปลอดภัย จ านวน   ชุมชน ชุมชน             
 ปลอดภัยของ 2 คน  หนองหอย โรงพยาบาล             
 ศูนย์สุขภาพชุมชน    เทศบาล             
 หนองหอย    นครเชียงใหม ่             
     ส านัก             
     การสาธารณสุข             
     และสิ่งแวดล้อม             

รวม 2 โครงการ  900,000               
 
 
 

แบบ ผด.02 



2/4/6 
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เทศบาลนครเชียงใหม่ 

4. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความปลอดภัยและบรรเทาสาธารณภัย 
    แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 จ้างเหมาดูแลและ
บ ารุงรักษาระบบ
กล้องวงจรปิดและ
ระบบควบคุมกล้อง
ภายในศูนย์ควบคุม 
CCTV 

จ้างเหมาดูแลและบ ารุงรักษา
ระบบกล้องวงจรปิดแบบ IP  
เฟสที่ 1, 2, 3 และ 4 รวม
จ านวน 398 ตัว รวมทั้งดูแล
และบ ารุงรักษาระบบควบคุม
และบันทึกภาพภายในห้องศูนย์
ควบคุม CCTV 

9,162,000 ศูนย์ควบคุม 
CCTV 

ศูนย์ฝึกอบรม
และควบคุม
สัญญาณไฟ

จราจร 

ฝ่ายวิศวกรรมจราจร 
ส่วนการโยธา 
ส านักการช่าง 

            

2 จ้างเหมารักษาความ
ปลอดภัยและดูแล
ทรัพย์สินศูนย์
ฝึกอบรมและควบคุม
สัญญาณไฟจราจร 

จ้างเหมาพนักงานรักษาความ
ปลอดภัย จ านวน 1 คน 
 

180,000 ศูนย์ฝึกอบรม
และควบคุม
สัญญาณไฟ

จราจร 

ฝ่ายวิศวกรรมจราจร 
ส่วนการโยธา 
ส านักการช่าง 

            

3 จ้างเหมารักษาความ
ปลอดภัยและดูแล
ทรัพย์สินโรงผสมยาง 
แอสฟัลท์ 

จ้างเหมาพนักงานรักษาความ
ปลอดภัย จ านวน 1 คน 
 

180,000 โรงผสมยาง 
แอสฟัลท ์

ฝ่ายสาธารณูปโภค 
ส่วนการโยธา 
ส านักการช่าง 

            

แบบ ผด.02 



2/4/7 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 จ้างเหมารักษาความ
ปลอดภัยโรงงาน
ปรับปรุงคุณภาพน้ า
เทศบาลนคร
เชียงใหม่ 

จ้างเหมาพนักงานรักษาความ
ปลอดภัย จ านวน 3 คน 

550,000 โรงงาน
ปรับปรุง

คุณภาพน้ า
เทศบาลนคร

เชียงใหม ่

งานควบคุมและ
ตรวจสอบการ
บ าบัดน้ าเสีย 
ฝ่ายจัดการ
คุณภาพน้ า 

ส่วนช่างสุขาภิบาล 
ส านักการช่าง 

            

รวม 4 โครงการ  10,072,000               
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



2/4/8 
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เทศบาลนครเชียงใหม่ 

4.  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความปลอดภัยและบรรเทาสาธารณภัย 
      แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 รักษาความปลอดภัย จ้างเหมาพนักงานรักษา 233,600 สนามกีฬา ฝ่ายกิจกรรม             
 สนามกีฬาเทศบาล ความปลอดภัยสนามกีฬา  เทศบาลนคร เด็กและเยาวชน             
 นครเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม ่  เชียงใหม่ ส านักการศึกษา             
  จ านวน 2 คน                

 รวม 1โครงการ  233,600               
 
 
 

 

แบบ ผด.02 



2/5/1 
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เทศบาลนครเชียงใหม่ 

5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร 
     แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 จัดงานเฉลิมพระเกียรติ -จัดกิจกรรมลงนามถวายพระพร 1,370,000 เทศบาล งานรัฐพิธีและ             
 เนื่องในโอกาสวัน -จัดแสดงนิทรรศการและจัดท า  นครเชียงใหม่ กิจการสภาฯ             
 เฉลิมพระชนมพรรษา ซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ จัดประดับ   ฝ่ายบริหารงาน             
 พระบาทสมเด็จพระ ธงทิวมหรสพ จัดสถานท่ีตกแต่ง   ทั่วไป             
 ปรเมนทรรามาธิบด ี เมือง ฯลฯ   ส านักปลัดเทศบาล             
 ศรีสินทรมหาวชิรา                 
 ลงกรณพระวชิรเกล้า                 
 เจ้าอยู่หัว                 

2 จัดงานเฉลิมพระเกียรติ จัดกิจกรรมลงนามถวายพระ 500,000 เทศบาล งานรัฐพิธีและ             
 เนื่องในโอกาสวัน พรจัดแสดงนิทรรศการประดับ  นครเชียงใหม่ กิจการสภาฯ             
 เฉลิมพระชนมพรรษา ธงทิวถวายเครื่องราชสักการะ   ฝ่ายบริหารงาน             
 สมเด็จพระนางเจ้า มหรสพ การแสดงจัดประดับ   ทั่วไป             
 สุทิดาพัชรสุธาพิมล สถานท่ีตกแต่งเมือง ฯลฯ   ส านักปลัดเทศบาล             
 ลักษณพระบรมราชิน ี                 

3 จัดงานเฉลิมพระ
เกียรติเนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จ
พระบรมราชชนนีพัน
ปีหลวงและวันแม่
แห่งชาติ 

จัดกิจกรรมลงนามถวายพระพร
จัดแสดงนิทรรศการและจัดท า
ซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ จัดประดับ
สถานท่ีตกแต่งเมือง ฯลฯ 

1,250,000 เทศบาลนคร
เชียงใหม ่

งานรัฐพิธีและกิจการ
สภา 

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
ส านักปลัดเทศบาล 

          
 

 

 

แบบผด.02 



2/5/2 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 จัดงานวันคล้ายวัน
สวรรคตพระบาท 
สมเด็จพระบรม    
ชนกาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร 

จัดพิธีทางศาสนา จัดนิทรรศการ 
จัดพิธีท าบุญตักบาตร ฯลฯ 

1,130,000 เทศบาลนคร
เชียงใหม่ 

งานรัฐพิธีและ
กิจการสภา 

ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป 
ส านัก

ปลัดเทศบาล 

 

           

5 จัดงานวันคล้ายวัน
พระบรมราชสมภพ
ของพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราชบรมนาถ
บพิตร วันชาติและวัน
พ่อแห่งชาติ 

จัดพิธีทางศาสนา จัดนิทรรศการ 
จัดพิธีท าบุญตักบาตร กิจกรรม
พ่อดีเด่น ฯลฯ 

850,000 เทศบาลนคร
เชียงใหม่ 

งานรัฐพิธีและ
กิจการสภา 

ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป 
ส านัก

ปลัดเทศบาล 

  
 

         

6 จัดนิทรรศการงาน จัดแสดงนิทรรศการเพื่อ 500,000 เทศบาล งานธุรการ   
 

         
 ฤดูหนาว และงาน เผยแพร่ประวัติและพระราช  นครเชียงใหม่ ฝ่ายบริหารงาน             
 OTOP ของดีเมือง กรณียกิจของสมเด็จพระเจ้า    ทั่วไป             
 เชียงใหม่ประจ าป ี อยู่หัวฯ และพระบรมวงศานุวงศ์   ส านักปลัดเทศบาล             
 2562                 

7 ส่งเสริมและบูรณาการ จัดแสดงนิทรรศการประชาสัมพันธ์ 500,000 เทศบาล งานธุรการ             
 ขับเคลื่อนระบบ ฯลฯ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและ  นครเชียงใหม่ ฝ่ายบริหารงาน             
 ราชการ ร่วมกับ ระบบราชการ   ทั่วไป             
 จังหวัดเชียงใหม ่    ส านักปลัดเทศบาล             
 และรัฐบาล                 

 

 

 

แบบ ผด.02 



2/5/3 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

8 ศูนย์ปรองดอง -จัดประชุม อบรม ฯลฯ เพื่อเป็น 50,000 เทศบาล งานธุรการ             
 สมานฉันท์เทศบาล  การสนับสนุนกระบวนการ  นครเชียงใหม่ ฝ่ายบริหารงาน             
 นครเชียงใหม ่  ปลูกฝังค่านิยม อุดมการณ์    ทั่วไป             
   ความจงรักภักดีต่อสถาบัน   ส านักปลัดเทศบาล             
   ส าคัญของชาติ ฯลฯ                
  -เผยแพร่ประชาสัมพันธ์                
   ความรู้ความเข้าใจในการ                
   สร้างความปรองดอง                
   สมานฉันท์ตามระเบียบ                
  -รายงานผลการด าเนินงาน                
9 เทศบาลพบประชาชน จัดกิจกรรมตรวจ  100,000 เทศบาล งานธุรการ             
  เยี่ยมชุมชน และออกหน่วย   นครเชียงใหม่ ฝ่ายบริหารงาน             
  บริการ จ านวนประมาณ 24     ทั่วไป             
  ครั้ง   ส านักปลัดเทศบาล             

10 สัมมนาองค์กรแห่ง จัดอบรม/สัมมนาและ 50,000 เทศบาลนคร งานธุรการ             
 การเรียนรู ้ ทัศนศึกษาดูงานแก่คณะ  เชียงใหม ่ ฝ่ายบริหารงาน             
  ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล    ทั่วไป             
  พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง 

ฯลฯ 
  ส านักปลัดเทศบาล             

11 จ้างเหมาเอกชนดูแล จ้างเหมาพนักงานท าความ 936,000 ส านักงาน งานธุรการ 
 

           
 ความสะอาดภายใน สะอาดอาคาร 1-6  เทศบาล ฝ่ายบริหารงาน             
 อาคารส านักงาน จ านวน 10 คน  นครเชียงใหม่ ทั่วไป             
 เทศบาลนคร    ส านักปลัดเทศบาล             
 เชียงใหม่                 

 

 
 

แบบ ผด.02 



2/5/4 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

12 จ้างเหมาเอกชน จ้างเหมาเอกชนดูแลและรักษา 114,000 ส านักงาน งานธุรการ 
 

           
 ดูแลและรักษาระบบ ระบบโทรศัพท์ภายในของ  เทศบาล ฝ่ายบริหารงาน             
 โทรศัพท์ภายในของ ส านักงานเทศบาลนครเชียงใหม ่  นครเชียงใหม่ ทั่วไป             
 ส านักงานเทศบาล       ส านักปลัดเทศบาล             
 นครเชียงใหม ่                 

13 จ้างเหมาเอกชน จ้างเหมาเอกชนดูแลระบบ 240,000 ส านักงาน งานธุรการ 
 

           
 ดูแลระบบน้ าประปา น้ าประปาและห้องสุขาภายใน  เทศบาล ฝ่ายบริหารงาน             
 และห้องสุขาภายใน อาคารส านักงานเทศบาล  นครเชียงใหม่ ทั่วไป             
 อาคารส านักงาน นครเชียงใหม่ทั้ง 6 อาคาร   ส านักปลัดเทศบาล             
 เทศบาลนครเชียงใหม่                   

14 จ้างเหมาเอกชนดูแล จ้างเหมาเอกชนดูแลรักษาระบบ 40,000 ส านักงาน งานธุรการ 
 

           
 รักษาระบบลิฟท์ ลิฟท์อาคารส านักงานเทศบาล  เทศบาล ฝ่ายบริหารงาน             
 อาคารส านักงาน นคร เชียงใหม ่  นครเชียงใหม่ ทั่วไป             
 เทศบาลนครเชียงใหม่      ส านักปลัดเทศบาล             

15 จ้างเหมาเอกชนบ ารุง จ้างเหมาเอกชนบ ารุงรักษา 213,000 งานทะเบียน งานทะเบียนราษฎร, 
 

           
 รักษาและซ่อมแซม และซ่อมแซมแก้ไข  ราษฎรและ งานบัตรประจ าตัว             
 แก้ไขระบบ ระบบคอมพิวเตอร์ (ON-LINE)  งานบัตร ประชาชน             
 คอมพิวเตอร ์ ส าหรับการบริการด้านงาน  ประจ าตัว ฝ่ายปกครอง             
 (ON-LINE) ส าหรับ ทะเบียนราษฎรและทะเบียน  ประชาชน, ส านักปลัดเทศบาล             
 การบริการด้าน บัตรประจ าตัวประชาชน  เคาน์เตอร ์              
 งานทะเบียนราษฎร   บริการ              
 และทะเบียนบัตร   ประชาชน              
 ประจ าตัวประชาชน   (GCS.)              
    ห้างสรรพสิน              
    ค้าเซ็นทรัล              
    แอร์พอร์ท              
    เชียงใหม ่              

แบบ ผด.02 



2/5/5 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

16 พัฒนาพนักงาน จัดการอบรมให้ความรู้ใน 70,000 เทศบาล ฝ่ายการเจ้าหน้าที ่  
 

          
 เทศบาล เทศบาล ด้านต่างๆ แก่พนักงาน  นครเชียงใหม่ ส านักปลัดเทศบาล             
 นครเชียงใหม ่ และพนักงานจ้างของเทศบาลฯ                

17 ประเมินผลการ ด าเนินการว่าจ้างที่ปรึกษาใน 40,000 เทศบาล ฝ่ายการเจ้าหน้าที ่          
 

  
 ปฏิบัติราชการ การประเมินผลการปฏิบัต ิ  นครเชียงใหม่ ส านักปลัดเทศบาล             
  ราชการ ดังน้ี                
  -จัดท าแบบสอบถามเพื่อ 

  ส ารวจความพึงพอใจผู้ใช้ 
               

    บริการหรือผู้ได้รับบริการ                
    สาธารณะ                
  -รวบรวมและวิเคราะห์ 

  แบบสอบถาม 
               

  -ประเมินผล                
  -จัดท ารูปเล่ม                

18 จ้างเหมาเอกชน จ้างเหมาเอกชนจัดท าวีดีทัศน ์ 400,000 เทศบาล งานบริการและ 
 

           
 ด าเนินการจัดท าวีดี

ทัศน์และเผยแพร่
ผ่านสถานีโทรทัศน ์

และเผยแพร่ผ่านสถานีโทรทัศน์
ต่างๆ 

 นคร
เชียงใหม ่

เผยแพร่วิชาการ
ฝ่ายบริการและ
เผยแพร่วิชาการ

กองวิชาการ 

            

 

 

 

 

 
 
 
 

แบบ ผด.02 



2/5/6 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

19 จ้างเหมาเอกชน จ้างเหมาเอกชนจัดท า 2,500,000 เทศบาล งานบริการและ 
 

           
 ด าเนินการจัดท าสื่อ สื่อประชาสัมพันธ์ใน  นครเชียงใหม่ เผยแพร่วิชาการ             
 ประชาสัมพันธ์ รูปแบบต่างๆ ท้ังในและนอก   ฝ่ายบริการและ             
 ในรูปแบบต่างๆ สถานท่ี อาท ิ   เผยแพร่วิชาการ             
  - ป้ายชนิดและขนาดต่างๆ   กองวิชาการ             
  - สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ แผ่นพับ    และแผนงาน             
  ใบปลิว สติกเกอร์ ฯลฯ                
  - สปอตวิทยุ โทรทัศน ์                
  - ซื้อหรือเช่าคอลัมน์ใน 

หนังสือพิมพ์ วารสาร  
นิตยสาร ฯลฯ 

               

  - จ้างรถแห่ประชาสัมพันธ์                
  - สื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ

อื่นๆ ตามความเหมาะสม 
               

20 จ้างเหมาเอกชน จ้างเหมาเอกชนถ่ายทอดสด 500,000 เขตเทศบาล งานบริการและ 
 

           
 ด าเนินการถ่ายทอด การจัดกิจกรรมต่างๆ  นครเชียงใหม่ เผยแพร่วิชาการ             
 สดผ่านสถานีวิทย ุ ของเทศบาลฯ ผ่าน  และสถานท่ี ฝ่ายบริการและ             
 สถานีโทรทัศน์ ทีวี ช่องทางต่างๆ เช่น สถานีวิทย ุ  อื่นที่มีความ เผยแพร่วิชาการ             
 อินเตอร์เน็ต และ สถานีโทรทัศน์ ทีวี  สอดคล้อง กองวิชาการ             
 จอโทรทัศน์ LED อินเตอร์เน็ต และจอโทรทัศน์   กับ และแผนงาน             
 ขนาดใหญ ่ LED ขนาดใหญ่    สถานการณ ์              

 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



2/5/7 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

21 จ้างเหมาเอกชน จ้างเหมาเอกชนออกแบบ 490,000 เทศบาล งานบริการและ             
 ด าเนินการจัดท า และจัดพิมพ์หนังสือ  นครเชียงใหม่ เผยแพร่วิชาการ             
 หนังสือรายงาน รายงานประจ าปีเทศบาลนคร   ฝ่ายบริการและ             
 ประจ าป ี  เชียงใหม่   เผยแพร่วิชาการ             
     กองวิชาการ             
     และแผนงาน             

22 จ้างเหมาออกแบบ จ้างเหมาเอกชนออกแบบ 500,000 เทศบาล งานบริการและ 
 

           
 และจัดพิมพว์ารสาร และจัดพิมพ์วารสาร  นครเชียงใหม่ เผยแพร่วิชาการ             
 เทศบาลฯ (เวียงพิงค)์ เทศบาลนครเชียงใหม่    ฝ่ายบริการและ             
  (เวียงพิงค)์  รายเดือน    เผยแพร่วิชาการ             
      กองวิชาการ             
     และแผนงาน             

23 ประชาสัมพันธ์ จ้างเหมาประชาสัมพันธ ์ 120,000 เทศบาล งานประชาสัมพันธ์ 
 

           
 กิจการของเทศบาลฯ ข่าวสารต่างๆ ผ่านรายการ  นครเชียงใหม่ ฝ่ายบริการและ             
 ผ่านสถานีวิทย ุ สถานีวิทย ุ   เผยแพร่วิชาการ             
      กองวิชาการ             
     และแผนงาน             

24 จัดท านิทรรศการ จ้างเหมาจัดท านิทรรศการ 100,000 เทศบาล งานประชาสัมพันธ์ 
 

           
 เทิดพระเกียรติและ เทิดพระเกียรติและ  นครเชียงใหม่ ฝ่ายบริการและ             
 นิทรรศการ นิทรรศการประชาสัมพันธ์   เผยแพร่วิชาการ             
 ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมต่างๆ ของเทศบาลฯ   กองวิชาการ             
 กิจกรรมต่างๆ ของ    และแผนงาน             
 เทศบาลฯ                 

 
 
 
 

แบบ ผด.02 



2/5/8  

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

25 แถลงข่าวสื่อมวลชน จัดการแถลงข่าวโดยเชิญสื่อมวลชน 100,000 เทศบาล งานประชาสัมพันธ์       
 

     
  แขนงต่างๆ ท้ังของท้องถิ่นและ  นครเชียงใหม่ ฝ่ายบริการและ             
  ส่วนกลาง ผู้น าชุมชนใน 4 แขวง   เผยแพร่วิชาการ             
  คณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล   กองวิชาการ             
  หัวหน้าส่วนการงานของเทศบาลฯ   และแผนงาน             
  และผู้ที่เกี่ยวข้อง                

26 จัดท าเทศบัญญัต ิ 1.จัดประชุมช้ีแจงรับนโยบาย 120,000 เทศบาล งานจัดท างบประมาณ    
 

        
 งบประมาณรายจ่าย 2.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้แก ่  นครเชียงใหม่ ฝ่ายแผนงาน     

 

       
 ประจ าปีของเทศบาล    เจ้าหน้าท่ีของแต่ละหน่วยงาน   และงบประมาณ             
 นครเชียงใหม่  3.จัดท าร่างเทศบัญญัต ิ   กองวิชาการ      

 

      
     งบประมาณรายจ่ายประจ าป ี   และแผนงาน             
     งบประมาณ พ.ศ. 2564                
  4.น าร่างเทศบัญญัต ิ              

 

 
     งบประมาณรายจ่ายประจ าป ี                
     เสนอขอรับความเห็นชอบ                
     จากสภาเทศบาลฯ                
  5.น าร่างเทศบัญญัต ิ              

 

 
     งบประมาณรายจ่ายประจ าป ี                
     ท่ีได้รับความเห็นชอบจาก                
     สภาเทศบาลเสนอผู้ว่าราชการ                
     จังหวัดเพื่อให้ความเห็นชอบ                
  6.นายกเทศมนตรีประกาศใช้               

 

     เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย                
     ประจ าปี พ.ศ. 2564                

  7.จัดท าเอกสารเทศบัญญัต ิ               
 

     งบประมาณรายจ่ายประจ าปี                
     พ.ศ.2564 จ านวน 200 เล่ม                

แบบ ผด.02 



2/5/9 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

27 เผยแพร่สรุป 1.จัดเตรียมข้อมูลในการเผยแพร่ 50,000 เทศบาล งานจัดท า 
 

           
 แผนงาน/โครงการที ่ 2.จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ในการ  นคร งบประมาณ 

 

           
 ใช้จ่ายตาม    เผยแพร่สรุปแผนงาน/โครงการ  เชียงใหม ่ ฝ่ายแผนงาน             
 งบประมาณรายจ่าย    ท่ีใช้จ่ายตามงบประมาณ   และงบประมาณ             
 ประจ าป ี    รายจ่ายประจ าป ี   กองวิชาการ             
  3.ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สรุป   และแผนงาน  

 

          
     แผนงาน/โครงการที่ใช้จ่าย                
     ประจ าปี                

28 จัดท าแผนพัฒนา 1.เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 100,000 เทศบาล งานวิเคราะห ์             
 ท้องถิ่น     (พ.ศ. 2561- 2565)   นคร นโยบายและแผน             
 (พ.ศ. 2561-2565)    ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  เชียงใหม ่ ฝ่ายแผนงาน             
 ฉบับเพิ่มเติม 2.เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น   และงบประมาณ             
 เปลี่ยนแปลงและ    (พ.ศ. 2561- 2565)    กองวิชาการ             
 แก้ไข    ปีงบประมาณ พ.ศ.2563   และแผนงาน             
  3.แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น                
     (พ.ศ. 2561- 2565)                 
     ปีงบประมาณ พ.ศ.2563                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



2/5/10 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

29 จัดท าแผนชุมชน 1.จัดสัมมนาการจัดท าและ 200,000 -รร.ในเขต งานวิเคราะห ์  
 

          
     ทบทวนแผนชุมชนแก่ผู้น า    เทศบาลฯ นโยบายและแผน             
     ชุมชนทั้ง 97 ชุมชน   ฝ่ายแผนงาน             
  2.สนับสนุนการจัดท า  -ชุมชนในเขต และงบประมาณ   

 

         
     ประชาคมแผนชุมชนในเขต    เทศบาลฯ กองวิชาการ             
     เทศบาลฯ จ านวน 97 ชุมชน   และแผนงาน             
  3.จัดสัมมนาระดมความ  -รร.ในเขต      

 

       
     คิดเห็นผู้น าชุมชนทั้ง 97     เทศบาลฯ              
     ชุมชนเพื่อสรุปผลการจัดท า                
     และทบทวนแผนชุมชน                
  4.จัดประชุมบูรณาการแผน  -ส านักงาน       

 

      
     ชุมชนในเขตเทศบาลฯ  เทศบาลฯ              
  5.จัดท าเอกสารแผนชุมชน  -ส านักงาน        

 

     
     จ านวน 120 เล่ม  เทศบาลฯ              
  6.ติดตามความก้าวหน้า  -ส านักงาน  

 

           
     โครงการแผนชุมชนจาก  เทศบาลฯ              
     หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แบบ ผด.02 



2/5/11 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

30 จัดท าแผนการ 1.จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 90,000 ส านักงาน งานวิเคราะห ์
 

           
 ด าเนินงานประจ าป ี 2.น าเสนอร่างแผนการด าเนินงาน  เทศบาล นโยบายและแผน 

 

           
     ต่อคณะกรรมการสนับสนุน  นครเชียงใหม่ ฝ่ายแผนงาน             
     การจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลฯ   และงบประมาณ             
     และคณะกรรมการพัฒนา   กองวิชาการ             
     เทศบาลฯ   และแผนงาน             
  3.น าเสนอผู้บริหารประกาศเป็น    

 

           
     แผนการด าเนินงานประจ าป ี                
     พ.ศ. 2563                

  4.จัดท าเอกสารแผนการ    
 

           
     ด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.                 
     2563 จ านวน 200 เล่ม                
  5.จัดท าเอกสารแผนการ     

 

          
     ด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.                 
     2563 เพิ่มเติม (กรณีที ่                
     ได้รับจัดสรรงบประมาณ/                
     เงินอุดหนุนเพิ่มเติม)                

31 ติดตามและประเมินผล 1.ด าเนินการกรอกข้อมูลใน 50,000 เทศบาล งานวิจัยประเมินผล 
 

           
 การด าเนินงานตาม    ระบบสารสนเทศเพื่อการ  นครเชียงใหม่ และข้อมูล             
 แผนพัฒนาเทศบาล    วางแผนและประเมินผลของ   สารสนเทศ             
 ประจ าป ี    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ฝ่ายแผนงาน             
     (e-Plan)   และงบประมาณ             
  2.ด าเนินการติดตามประเมิน   กองวิชาการ          

 

  
     ผลการด าเนินงานตามแผน   และแผนงาน             
     พัฒนาเทศบาลฯ                

 

 

ผ.ด.02 แบบ ผด.02 



2/5/12 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  3.ด าเนินการส ารวจและ                
     ประเมินผลความคิดเห็น                
     ของประชาชนต่อการ                
     ด าเนินงานของเทศบาลฯ                
  4.จัดท ารายงานการติดตาม                
     และประเมินผลแผนพฒันาฯ                
  5.ประชุมคณะกรรมการ                
     ติดตามและประเมินผลแผนฯ                
  6.น าเสนอผู้บริหารเพื่อเสนอ                
     ต่อสภาเทศบาลฯ คณะ                

     กรรมการพัฒนาเทศบาล                
     และประกาศเผยแพร ่                

32 ประเมินประสิทธิภาพ 1.แจ้งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 20,000 เทศบาล งานวิจัยประเมินผล     
 

       
 ขององค์กรปกครอง    จัดส่งข้อมูลเพื่อเตรียม  นครเชียงใหม่ และข้อมูล             
 ส่วนท้องถิ่น    ความพร้อมตามเกณฑ ์   สารสนเทศ             
     ตัวช้ีวัดปีที่ผ่านมา   ฝ่ายแผนงาน             
  2.รวบรวมข้อมูล   และงบประมาณ     

 

       
  3.จัดประชุมช้ีแจงตัวช้ีวัดตาม   กองวิชาการ       

 

     
     เกณฑ์ฯ ปีปัจจุบัน   และแผนงาน             
  4.จัดท าแฟ้มเอกสารตาม           

 

    
     ตัวช้ีวัด                
  5.เสนอข้อมูลต่อคณะท างาน              

 

 
     ประเมินประสิทธิภาพของ                
     องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                
     ตรวจพิจารณา                

 

 

แบบ ผด.02 



2/5/13 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

33 จ้างเหมาดูแลพร้อม จ้างเหมาด าเนินการดูแลแก้ไข 250,000 เทศบาล งานวิจัยประเมินผล 
 

           
 การประกันระบบ ข้อขัดข้องในระบบท่ีเกิดขึ้น  นครเชียงใหม่ และข้อมูล             
 อุปกรณ์รักษาความ และซ่อมแซมอุปกรณ์ให้ใช้   สารสนเทศ             
 ปลอดภัย จัดเก็บ/ งานได้ตามปกต ิ   ฝ่ายแผนงาน             
 บันทึกและวิเคราะห ์    และงบประมาณ             
 ข้อมูลการจราจร    กองวิชาการ             
 คอมพิวเตอร ์    และแผนงาน             

34 จ้างเหมาบ ารุงรักษา จ้างเหมาบ ารุง 40,000 เทศบาล งานวิจัยประเมินผล     
 

       
 ระบบเว็บไซต ์ รักษาระบบเว็บไซต์ (Website)   นครเชียงใหม่ และข้อมูล             
 (Website) เทศบาล เทศบาลนครเชียงใหม ่   สารสนเทศ             
 นครเชียงใหม ่    ฝ่ายแผนงาน             
     และงบประมาณ             
     กองวิชาการ             
     และแผนงาน             

35 ประสานและสนับสนุน 1.ด าเนินการจัดประชุมร่วมระหว่าง 10,000 เทศบาล งานวิจัยประเมินผล 
 

           
 การถ่ายโอนภารกิจ    ส่วนราชการและหน่วยงาน  นครเชียงใหม่ และข้อมูล             
 และการกระจาย    ภายในเทศบาลฯที่เกี่ยวข้อง   สารสนเทศ             
 อ านาจสู่ท้องถิ่น   เพื่อช้ีแจงภารกิจท่ีจะรับ   ฝ่ายแผนงาน             
     ถ่ายโอนมาและเป็นการเตรียม   และงบประมาณ             
     ความพร้อมให้กับหน่วยงาน   กองวิชาการ             
     (กรณีมีภารกิจใหม่)   และแผนงาน             
  2.จัดประชุมติดตามผลการ    

 

           
     ด าเนินงานตามภารกิจถ่ายโอน                
  3.ด าเนินการประเมินการจัด    

 

           
     มาตรฐานบริการสาธารณะ                
     โดยตนเองของเทศบาลฯ                

 

แบบ ผด.02 



2/5/14 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

36 รายงานการติดตาม 1.แจ้งหน่วยงานปรับปรุง ไม่ใช้ เทศบาลนคร งานวิเคราะห์ฯ           
 

 
 การประเมินผล    ค าสั่งคณะท างานฯ และ งบประมาณ เชียงใหม ่ ฝ่ายแผนงานฯ             
 ระบบควบคุมภายใน    รายงานผลการติดตามฯ   กองวิชาการ             
 ของเทศบาลนคร 2.ตรวจสอบรายงานฯ ของ   และแผนงาน            

 

 เชียงใหม่    ทุกหน่วยงานเพื่อให้เป็นไป                
     ตามแนวทางของคณะ                
     กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน                
  3.จัดท ารายงานการติดตาม              

 

 
     ประเมินผลระบบควบคุม                
     ภายใน ประจ าปีงบประมาณ                
     พ.ศ. 2562 ต่อคณะ                
     การตรวจเงินแผ่นดินโดยให ้                
     แล้วเสร็จภายในเดือน                
     ธันวาคม                

37 อบรมให้ความรู ้ ด าเนินการอบรมให้ความรู ้ 35,000 เทศบาลนคร กลุ่มงานนิติการ             
 ปลุกจิตส านึก ปลุกจิตส านึกต่อต้านการ  เชียงใหม ่ กองวิชาการ             
 ต่อต้านการทุจริต ทุจริต ให้แก่พนักงานและ   และแผนงาน      

 
      

  พนักงานจ้างของเทศบาลฯ                
  จ านวนประมาณ 100 คน                
38 อบรมตามพระราช จัดอบรมให้ความรู ้ 35,000 เทศบาลนคร กลุ่มงานนิติการ             
 บัญญัติข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชบัญญัติข้อมูล  เชียงใหม ่ กองวิชาการ             
 ของทางราชการ ข่าวสารของทางราชการ    และแผนงาน        

 
    

 พ.ศ. 2540 พ.ศ. 2540 ให้แก่พนักงาน                
  และพนักงานจ้างของเทศบาล                
  จ านวนประมาณ 100 คน                
 

 

แบบ ผด.02 



2/5/15  

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

39 สัมมนาวิชาการตาม จัดสัมมนาวิชาการ 13,000 เทศบาลนคร กลุ่มงานนิติการ             
 พระราชบัญญัติการ ตามพระราชบัญญัติการจัดตั้ง  เชียงใหม ่ กองวิชาการ        

 
    

 จัดตั้งศาลปกครอง ศาลปกครอง พ.ศ. 2542    และแผนงาน             
 พ.ศ. 2542 และ และพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัต ิ                
 พระราชบัญญัติวิธ ี ราชการทางปกครอง พ.ศ.                
 ปฏิบัติราชการทาง 2539 จ านวนประมาณ                 
 ปกครอง พ.ศ.2539 40 คน                
40 ส่งเสริมความสัมพันธ์ 1.เตรียมประสานงานให้การ 50,000 เทศบาล งานวิเทศสัมพันธ์ 

 

           
 เมืองพี่เมืองน้อง    ต้อนรับคณะเดินทางเยือน  นครเชียงใหม่ กองวิชาการ             
 (Sister Cities)    เทศบาลนครเชียงใหม ่   และแผนงาน             
  2.ประสานงานหน่วยงานที ่                
     เกี่ยวข้องเพื่อให้คณะฯ ได ้    

 

           
     ศึกษาดูงาน                
  3.ด าเนินการให้การต้อนรับ  

   ไม่น้อยกว่า  2 ครั้ง/ปี 
   

 

           

41 จ้างเหมาดูแลระบบ จ้างเหมาเอกชน  216,000 ส านัก งานแผนที่ภาษ ี             
 แผนที่ภาษีและ ดูแลระบบแผนที่ภาษีและ  การคลัง ฝ่ายแผนท่ีภาษ ี             
 ทะเบียนทรัพย์สิน ทะเบียนทรัพย์สิน   และทะเบียน             
  

 
  ทรัพย์สิน             

     ส านักการคลัง             
42 ส ารวจข้อมูลแผนท่ี

ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินเทศบาล
นครเชียงใหม ่

ด าเนินการจ้างบุคคลภายนอก
ส ารวจข้อมูลแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

2,760,000 เขตเทศบาล
นคร

เชียงใหม ่

งานแผนที่ภาษี
และทะเบียน

ทรัพย์สิน 
ส านักการคลัง 

 

           

 

 

 

แบบ ผด.02 



2/5/16 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

43 ปรับปรุงข้อมูลแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินเทศบาล
นครเชียงใหม ่

1.ด าเนินการจ้างบุคคลภายนอก 
บันทึกข้อมูลลงในระบบ
โปรแกรมแผนที่ภาษี  
จ านวน 10 คน 

 1,670,400 เทศบาล
นคร

เชียงใหม ่

งานแผนที่ภาษี
และทะเบียน

ทรัพย์สิน 
ส านักการคลัง 

  

 

         

  2.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
ส าหรับงานประมวลผลแบบท่ี 2 
จ านวน 2 เครื่อง 

  
 

            

  3.จัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า
ขนาด 1 KVA จ านวน 2 เครื่อง 

               

  4. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊กส าหรับประมวลผล 
จ านวน 1 เครื่อง 

               

  5. จัดซื้อสแกนเนอร์ส าหรับงาน
เก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ
แบบท่ี 1 จ านวน 1 เครื่อง 

               

  
6. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร ์
ส าหรับงานส านักงาน  
จ านวน 8 เครื่อง 

 
 

 
  

 
         

  
7. จัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า 
ขนาด 800VA จ านวน 8 เครื่อง 

 
 

 
  

 
         

  
8. จัดซื้ออุปกรณ์กระจาย
สัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 
16 ช่อง จ านวน 1 เครื่อง 

 
 

 
  

 
         

  
9. จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร 
ชนิดขาว-ด า สี จ านวน 1 เครื่อง 

 
 

 
  

 
         

 

 

แบบ ผด.02 



2/5/17  

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

44 จัดซื้ออุปกรณ์
กระจายสัญญาณ  
(l2 Switch) ขนาด 
16ช่อง       

จัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ 
(l2 Switch) ขนาด 16ช่อง 
จ านวน 4 เครื่อง 

11,200 ส านักงาน
แขวง 4 
แขวง 

งานแผนที่ภาษีฯ 
ฝ่ายทะเบียน

ทรัพย์สิน 
ส านักการคลัง 

            

45 จัดซื้อตู้เหล็กเก็บ
เอกสารกองวิชาการ
และแผนงาน 

-จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ
บานเลื่อน จ านวน 20 ตู้  
(งานธุรการ จ านวน 10 ตู้) 
(ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
จ านวน 10 ตู้) 
-จัดซื้อตู้เหล็กเอกสาร 3 ลิ้นชัก 
แบบมีล้อเลื่อน จ านวน 4 ตู ้

100,000 
 

17,000 
 

ใช้ในกอง
วิชาการและ

แผนงาน 

กองวิชาการและ
แผนงาน 

 

           

46 จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 
บาน  

จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน 
จ านวน 3 ตู ้

16,500 ใช้ในกลุ่ม
งานนิติการ 

กลุ่มงานนิติการ 
กองวิชาการและ

แผนงาน 

 

           

47 จัดซื้อเครื่องปรับ 
อากาศแบบแยกส่วน 
แบบติดผนัง ขนาด 
12,000 บีทียู. 

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบ
แยกส่วนแบบติดผนัง ขนาด 
12,000 บีทียู. จ านวน 1 เครื่อง 

17,000 ใช้ในห้อง
กองวิชาการ
และแผนงาน 

งานธุรการ 
กองวิชาการและ

แผนงาน 

 

           

48 จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ส าหรับ
งานประมวลผล  
แบบท่ี 1  

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับ
งานประมวลผล แบบท่ี 1 
จ านวน 4 ชุด 

88,000 ใช้ในฝ่าย
แผนงานและ
งบประมาณ 

ฝ่ายแผนงานและ
งบประมาณ 

กองวิชาการและ
แผนงาน 

 

           

49 จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ส าหรับ
งานประมวลผล 
แบบท่ี 1  

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับ
งานประมวลผล แบบท่ี 1 
จ านวน 1 ชุด 

22,000 ใช้ในกลุ่ม
งานนิติการ 

กลุ่มงานนิติการ 
กองวิชาการและ

แผนงาน 

            

 

แบบ ผด.02 



2/5/18 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

50 จัดซื้อเครื่องส ารอง
ไฟฟ้า ขนาด 800 
VA   

จัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 
800 VA  จ านวน 1 เครื่อง 

2,500 ใช้ในฝ่าย
แผนงานและ
งบประมาณ 

ฝ่ายแผนงานและ
งบประมาณ 

กองวิชาการและ
แผนงาน 

            

51 จัดซื้ออุปกรณ์
ส าหรับจัดเก็บข้อมูล
ภายนอก (External 
Storage)    

จัดซื้ออุปกรณ์ส าหรับจัดเก็บ
ข้อมูลภายนอก (External 
Storage) จ านวน 1 ชุด 

570,000 ใช้ในห้อง
คอมพิวเตอร์

แม่ข่าย 

งานวิจัย
ประเมินผลฯ 

ฝ่ายแผนงานและ
งบประมาณ 

กองวิชาการและ
แผนงาน 

            

52 จัดซื้ออุปกรณ์
กระจายสัญญาณ 
(l2 Switch) ขนาด 
24 ช่อง แบบท่ี 2     

จัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ 
(l2 Switch) ขนาด 24 ช่อง 
แบบท่ี 2    จ านวน 4 เครื่อง 

84,000 -ใช้ในส านัก
การศึกษา 
-ใช้ในส านัก
การคลัง 

งานวิจัย
ประเมินผลฯ 

ฝ่ายแผนงานและ
งบประมาณ 

กองวิชาการและ
แผนงาน 

            

53 จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
แบบท่ี 2     

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
แบบท่ี 2 จ านวน 1 ชุด 

350,000 ใช้ในห้อง
คอมพิวเตอร์

แม่ข่าย 

งานวิจัย
ประเมินผลฯ 

ฝ่ายแผนงานและ
งบประมาณ 

กองวิชาการและ
แผนงาน 

 

           

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02 



2/5/19 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

54 จัดหาชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการ
ส าหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์และ
เครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ก แบบสิทธิ
การใช้งานประเภท
ติดตั้งมาจากโรงงาน 
(OEM) ที่มีลิขสิทธ์ิ
ถูกต้องตามกฎหมาย 

จัดซื้อชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการส าหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์และเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กแบบสิทธิ
การใช้งานประเภทติดตั้งมาจาก
โรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธ์ิ
ถูกต้องตามกฎหมาย จ านวน 2 
ชุด 

7,600 ใช้ในห้อง
ฝ่ายการ
เจ้าหน้าท่ี 

ฝ่ายการเจ้าหน้าท่ี
ส านัก

ปลัดเทศบาล 

  
 

         

55 จัดหาเครื่องส ารอง
ไฟฟ้า ขนาด 
800VA 

จัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 
800VA จ านวน 2 เครื่อง 

5,000 ใช้ในห้อง
ฝ่ายการ
เจ้าหน้าท่ี 

ฝ่ายการเจ้าหน้าที ่
ส านัก

ปลัดเทศบาล 

  
 

         

56 จัดหาชุดโปรแกรม
จัดการส านักงานท่ีมี
ลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎหมาย 

จัดซื้อชุดโปรแกรมจัดการ
ส านักงานท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎหมาย  
จ านวน 2 ชุด 

 24,000 ใช้ในห้อง
ฝ่ายการ
เจ้าหน้าท่ี 

ฝ่ายการเจ้าหน้าที ่
ส านัก

ปลัดเทศบาล 

  
 

         

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบ ผด.02 



2/5/20 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

57 จ้างเหมาเอกชนท า
ความสะอาดส านักงาน 
แขวงนครพิงค์ 

จ้างเหมาพนักงานท าความ
สะอาด จ านวน 1 คน 

147,600 ส านักงาน
แขวงนครพิงค์ 

งานธุรการ 
แขวงนครพิงค์ 

            

58 จ้างเหมาเอกชนท า
ความสะอาดส านักงาน 
แขวงกาวิละ 

จ้างเหมาพนักงานท าความ
สะอาด จ านวน  1 คน 

147,600 ส านักงาน
แขวงกาวิละ 

งานธุรการ 
แขวงกาวิละ 

            

59 จ้างเหมาเอกชนท า
ความสะอาดส านักงาน 
แขวงเม็งราย 

จ้างเหมาพนักงานท าความ
สะอาด จ านวน  1 คน 

147,600 ส านักงาน
แขวงเม็งราย 

งานธุรการ 
แขวงเม็งราย 

            

60 จ้างเหมาเอกชนท า
ความสะอาดส านักงาน 
แขวงศรีวิชัย 

จ้างเหมาพนักงานท าความ
สะอาด จ านวน 1 คน 

147,600 ส านักงาน
แขวงศรีวิชัย 

งานธุรการ 
แขวงศรีวิชัย 

            

61 จัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน 
เพื่อให้บริการ
ประชาชน 
แขวงกาวิละ 

-จัดซื้อเก้าอี้ส านักงานแบบหุ้ม
ด้วยหนังมีล้อเลื่อนและที่พัก
แขนพนักพิงทรงสูง  
จ านวน 4 ตัว 

15,200 ใช้ภายใน
ส านักงาน

แขวงกาวิละ 

งานธุรการ 
แขวงกาวิละ 

            

  -จัดซื้อเก้าอี้ส านักงานแบบหุ้ม
ด้วยหนังมีล้อเลื่อนและที่พัก
แขนพนักพิงทรงต่ า  
จ านวน 11 ตัว 

27,500               

 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



2/5/21 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

62 จัดซื้อเก้าอ้ีเพื่อ
ให้บริการประชาชน 
งานคลัง แขวงศรีวิชัย 

จัดซื้อเก้าอี้ท างานแบบหุ้ม 
ด้วยหนัง มีล้อเลื่อน พนักพิง 
ทรงต่ า จ านวน 5 ตัว 

8,500 ใช้ภายใน
ส านักงาน

แขวงกาวิละ 

งานคลัง 
แขวงศรีวิชัย 

            

63 จัดซื้อโต๊ะวาง
คอมพิวเตอร์  
แขวงศรีวิชัย 

จัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์  
ขนาดประมาณ 120x60x75  ซม. 
จ านวน 3 ตัว 

9,600 ใช้ภายใน
ส านักงาน

แขวงศรีวิชัย 

งานธุรการ 
แขวงศรีวิชัย 

            

64 จัดซื้อตู้เหล็กเก็บ
เอกสาร แบบ 4 
ลิ้นชัก 

จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร  
แบบ 4 ลิ้นชัก ขนาดประมาณ 
46.4x61.6x132.0 ซม.
จ านวน 6 ตู้ 

30,000 ใช้ภายใน
ส านักงาน

แขวงศรีวิชัย 

งานทะเบียน 
แขวงศรีวิชัย 

            

65 จัดซื้อเครื่องปรับ 
อากาศเพื่อให้ บริการ
ประชาชนของแขวง
กาวิละ 

-จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบ  
แยกส่วน แบบตั้งพ้ืนหรือแบบ
แขวน ขนาด 24,000 บีทียู 
จ านวน  2 เครื่อง 

64,800 ติดตั้งภายใน
ส านักงาน

แขวงกาวิละ 

งานธุรการ 
แขวงกาวิละ 

            

  -จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบ  
แยกส่วน แบบตั้งพ้ืนหรือแบบ
แขวน ขนาด 26,000 บีทียู 
จ านวน 1 เครื่อง 

36,000               

  -จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบ  
แยกส่วน แบบตั้งพ้ืนหรือ  แบบ
แขวน ขนาด 30,000 บีทียู 
จ านวน  1 เครื่อง 

40,200               

66 จัดซื้อกล้องถ่ายภาพ
และบันทึกภาพ 
งานทะเบียน 
แขวงเม็งราย 

จัดซื้อกล้องถ่ายภาพและ
บันทึกภาพ ความละเอียดไม่
น้อยกว่า 24 ล้านพิกเซล 
จ านวน 1 เครื่อง 

30,000 ใช้ภายใน
พื้นทีแ่ขวง
เม็งราย 

งานทะเบียน 
แขวงเม็งราย 

            

 

แบบ ผด.02 



2/5/22 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

67 จัดซื้อกล้องถ่ายภาพ 
ระบบดิจิตอล  
งานธุรการ 
แขวงศรีวิชัย 

จัดซื้อกล้องถ่ายภาพระบบ
ดิจิตอล ความละเอียด 16 ล้าน
พิกเซล จ านวน 1 เครื่อง 

13,600 ใช้ภายใน
พื้นทีแ่ขวง
ศรีวิชัย 

งานธุรการ 
แขวงศรีวิชัย 

            

68 จัดซื้อล้อวัดระยะ จัดซื้อล้อวัดระยะ สามารถ
แสดงผลการวัดระยะทางได้ไม่
น้อยกว่า 0.10-9,999 เมตร 
จ านวน 1 อัน 

4,350 ใช้ภายใน
พื้นทีแ่ขวง
เม็งราย 

งานคลัง 
แขวงเม็งราย 

            

69 จัดซื้อเครื่อง 
คิดเลขพิมพ์กระดาษ 
งานธุรการ 
แขวงเม็งราย 

จัดซื้อเครื่องคิดเลขพิมพ์
กระดาษ แบบดิจิตอล แสดง
ตัวเลข 12 หลัก จ านวน 1 
เครื่อง 

2,700 ใช้ภายใน
ส านักงาน

แขวงเม็งราย 

งานธุรการ 
แขวงเม็งราย 

            

70 จัดซื้อเครื่อง 
คิดเลขพิมพ์กระดาษ 
งานคลัง 
แขวงเม็งราย 

จัดซื้อเครื่องคิดเลขพิมพ์
กระดาษ แบบดิจิตอล แสดง
ตัวเลข 12 หลัก จ านวน 4 
เครื่อง 

10,800 ใช้ภายใน
ส านักงาน

แขวงเม็งราย 

งานคลัง 
แขวงเม็งราย 

            

71 จัดซื้อรถจักรยานยนต ์
งานทะเบียน 
แขวงนครพิงค์ 

จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 
110 ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ 
จ านวน 1 คัน 

48,500 ใช้ภายใน
พื้นที่แขวง
นครพิงค์ 

งานทะเบียน 
แขวงนครพิงค ์

            

72 จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์  
งานธุรการ 
แขวงเม็งราย 

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ส าหรับงานประมวลผล  
แบบท่ี 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน 1 ชุด 

30,000 ใช้ภายใน
ส านักงาน 

แขวงเม็งราย 

งานธุรการ 
แขวงเม็งราย 

            

แบบ ผด.02 



2/5/23 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

73 จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์  
งานทะเบียน 
แขวงเม็งราย 

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ส าหรับงานประมวลผล  
แบบท่ี 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน 1 ชุด 

30,000 ใช้ภายใน
ส านักงาน 

แขวงเม็งราย 

งานทะเบียน 
แขวงเม็งราย 

            

74 จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์  
งานธุรการ 
แขวงศรีวิชัย 

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ส าหรับงานประมวลผล  
แบบท่ี 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน 1 ชุด 

22,000 ใช้ภายใน
ส านักงาน 

แขวงศรีวิชัย 

งานธุรการ 
แขวงศรีวิชัย 

            

75 จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
งานธุรการ 
แขวงศรีวิชัย 

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 
1 เครื่อง 

22,000 ใช้ภายใน
ส านักงาน 

แขวงศรีวิชัย 

งานธุรการ 
แขวงศรีวิชัย 

            

76 จัดซื้อเครื่องพิมพ์
เลเซอร ์หรือLED  
ขาวด า ชนิด Network 
แบบท่ี 1 (28 หน้า/
นาที) งานทะเบียน 
แขวงเม็งราย 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอรห์รือ
LED ขาวด า ชนิด Network แบบ
ที่ 1 (28 หน้า/นาที) จ านวน 1 
เครื่อง 

8,900 ใช้ภายใน
ส านักงาน 

แขวงเม็งราย 

งานทะเบียน 
แขวงเม็งราย 

 

            

77 จัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunction เลเซอร ์
หรือ LED ขาวด า  
งานธุรการ 
แขวงเม็งราย 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction 
เลเซอร์หรือ LED ขาวด า จ านวน 
1 เครื่อง 

9,000 
 

ใช้ภายใน
ส านักงาน 

แขวงเม็งราย 

งานธุรการ 
แขวงเม็งราย 

            

78 จัดซื้อเครื่องส ารอง
ไฟฟ้า ขนาด 1 KVA 
งานธุรการ 
แขวงเม็งราย 

จัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด   
1 KVA จ านวน 1 เครื่อง 

5,800 ใช้ภายใน
ส านักงาน 

แขวงเม็งราย 

งานธุรการ 
แขวงเม็งราย 

            

แบบ ผด.02 



2/5/24 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

79 จัดซื้อเครื่องส ารอง
ไฟฟ้า ขนาด 1 KVA 
งานทะเบียน 
แขวงเม็งราย 

จัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด   
1 KVA จ านวน 1 เครื่อง 

5,800 ใช้ภายใน
ส านักงาน 

แขวงเม็งราย 

งานทะเบียน 
แขวงเม็งราย 

            

 รวม 79 โครงการ  20,752,850               
 
 
 

แบบ ผด.02 



2/5/25 
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เทศบาลนครเชียงใหม่ 

5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร 
     แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 เครื่องปรับอากาศ
แบบแยกส่วนแบบ
ตั้งพ้ืนหรือแบบ
แขวน ขนาด  
24,000 บีทีย ู

จัดซื้อเครื่องปรับ อากาศแบบ
แยกส่วนแบบตั้งพื้นหรือแบบ
แขวน ขนาด 24,000 บีทียู
จ านวน 4 เครื่อง 

129,600 ส านักงาน
เทศบาลนคร
เชียงใหม ่

งานรักษาความ
สงบเรียบร้อยและ

ความมั่นคง 
ส านักปลัดเทศบาล 

   
 

        

รวม 1 โครงการ  129,600               
 

แบบ ผด.02 



2/5/26 
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เทศบาลนครเชียงใหม่ 

5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร 
     แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ส่งเสริมประชาธิปไตย ด าเนินกิจกรรมดังนี้ 28,000 -ร.ร.ท.ดอกเงิน -ร.ร.ท.ดอกเงิน             
 ในโรงเรียน 1.จัดกิจกรรมการเลือกตั้ง  -ร.ร.ท.ศรีปิง -ร.ร.ท.ศรีปิงเมือง             
 (สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน    ประธานนักเรียน  เมือง -ร.ร.ท.พวกช้าง             
 การบริหารสถานศึกษา) 2.จัดกิจกรรมของสภานักเรียน  -ร.ร.ท.พวก -ร.ร.ท.เชียงยืน             
   โดยมีโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ  ช้าง ฝ่ายกิจการ             
  ด าเนินการ ดังนี ้  -ร.ร.ท.เชียงยืน โรงเรียน             
  -โรงเรียนเทศบาลดอกเงิน 

-โรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง 
-โรงเรียนเทศบาลวัดพวกช้าง 
-โรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน 

(5,000) 
(15,000) 
(5,000) 
(3,000) 

 ส านักการศึกษา             

2 จ้างเหมาดูแลและ จ้างเหมาก าจัดปลวกใน 500,000 ส านักงาน งานโรงเรียน             
 ก าจัดปลวกใน สถานศึกษาสังกัดเทศบาลนคร  เทศบาลฯ ฝ่ายกิจการ             
 สถานศึกษาสังกัด เชียงใหม่ท้ัง 11 แห่งและ    โรงเรียน             
 เทศบาลนคร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนคร   ส านักการศึกษา             
 เชียงใหม่ เชียงใหม ่                

รวม 2 โครงการ  528,000               
 
 
 

แบบ ผด.02 



2/5/27 
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เทศบาลนครเชียงใหม่ 

5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร   
    แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 อบรมการพัฒนา
คุณภาพด้านการ
ปฏิบัติการพยาบาล
แก่บุคลากรของ
โรงพยาบาลเทศบาล
นครเชียงใหม่ 

จัดอบรมการพัฒนาคุณภาพด้าน
การปฏิบัติการพยาบาลให้แก่
บุคลากรด้านการพยาบาล
โรงพยาบาลเทศบาลนคร
เชียงใหม่ จ านวนประมาณ  
25 คน  

40,000 โรงพยาบาล 
เทศบาล 

นคร
เชียงใหม ่

 

โรงพยาบาล 
เทศบาล 

นครเชียงใหม ่
ส านักการ 

สาธารณสุขและ 
สิ่งแวดล้อม 

    

 

       

2 อบรมเชิงปฏิบัติการ
ด้านการช่วยฟ้ืนคืน
ชีพแก่บุคลากรของ
โรงพยาบาลเทศบาล
นครเชียงใหม่ 

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการ
ช่วยฟ้ืนคืนชีพ ให้แก่บุคลากร
ของโรงพยาบาลเทศบาลนคร
เชียงใหม่  จ านวนประมาณ 
120 คน 
 

30,000 โรงพยาบาล 
เทศบาล 

นคร
เชียงใหม ่

 

โรงพยาบาล
เทศบาล 

นครเชียงใหม ่
ส านักการ

สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

    

 

       

3 พัฒนาศักยภาพการ
บริการของ
โรงพยาบาลเทศบาล
นครเชียงใหม่ 

จัดอบรมพัฒนาศักยภาพการ
บริการของโรงพยาบาลเทศบาล
นครเชียงใหม่ให้แก่บุคลากรของ
โรงพยาบาลเทศบาลนคร
เชียงใหม ่ จ านวนประมาณ 
120 คน 

350,000 โรงพยาบาล 
เทศบาล 

นคร
เชียงใหม ่

 

โรงพยาบาล 
เทศบาล 

นครเชียงใหม ่
ส านักการ 

สาธารณสุขและ 
สิ่งแวดล้อม 

        

 

   

 
 
 

แบบ ผด.02 



2/5/28 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 อบรมด้านอุบัติภัย 
และอุบัติภัยหมู่  
แก่บุคลากรของ
โรงพยาบาลเทศบาล
นครเชียงใหม ่

จัดอบรมด้านอุบัติภัย 
และอุบัติภัยหมู่ ให้แก ่
บุคลากรของโรงพยาบาล
เทศบาลนครเชียงใหม ่และ
บุคลากรของหน่วยสนับสนุน
จากภายนอกโรงพยาบาล 
จ านวนประมาณ 135 คน 

20,000 โรงพยาบาล 
เทศบาล 

นคร
เชียงใหม ่

 

โรงพยาบาล
เทศบาล 

นครเชียงใหม ่
ส านักการ

สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

   

 

        

5 อบรมด้านการ
ป้องกันและควบคุม
การติดเช้ือใน
โรงพยาบาลเทศบาล
นครเชียงใหม ่

จัดอบรมด้านการป้องกันและ
ควบคุมการติดเช้ือใน
โรงพยาบาลเทศบาลนคร
เชียงใหม่ ให้แก่บุคลากรของ
โรงพยาบาลเทศบาลนคร
เชียงใหม ่และบุคลากรของ
หน่วยสนับสนุนจากภายนอก
โรงพยาบาล ด้านการป้องกัน
และควบคุมการติดเช้ือ  จ านวน
ประมาณ 135 คน 

25,000 โรงพยาบาล 
เทศบาล 

นคร
เชียงใหม ่

 

โรงพยาบาล
เทศบาล 

นครเชียงใหม ่
ส านักการ

สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

     

 

      

6 พัฒนาศักยภาพด้าน
การดูแลสุขภาพแก่
อาสาสมัคร
สาธารณสุข (อสม.)
และผู้ที่เกี่ยวข้องของ
โรงพยาบาลเทศบาล
นครเชียงใหม่ 

จัดอบรมด้านการดูแลสุขภาพแก่
อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) 
และผู้ที่เกี่ยวข้อง จ านวน
ประมาณ 100 คน 

200,000 ศูนย์สุขภาพ
ชุมชนหนอง
หอย หรือ
สถานท่ี
เอกชน 

โรงพยาบาล
เทศบาล 

นครเชียงใหม ่
ส านักการ

สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

   

 

        

 
 
 

แบบ ผด.02 



2/5/29 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7 อบรมด้านการ
ป้องกันอัคคีภัยและ
การซ้อมแผนเตรียม
รับการเกิดอัคคีภัยแก่
บุคลากรของ
โรงพยาบาลเทศบาล
นครเชียงใหม ่

จัดอบรมด้านการป้องกันอัคคีภัย
และการซ้อมแผนเตรียมรับการ
เกิดอัคคีภัยให้แก่บุคลากรของ
โรงพยาบาลเทศบาลนคร
เชียงใหม ่และบุคลากรของ
หน่วยสนับสนุนจากภายนอก
โรงพยาบาล จ านวนประมาณ  
130 คน 

17,000 โรงพยาบาล 
เทศบาล 

นคร
เชียงใหม ่

 

โรงพยาบาล
เทศบาล 

นครเชียงใหม ่
ส านักการ

สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

   

 

        

8 จ้างเหมาบริการ
ทางด้านการแพทย์
และสาธารณสุข 

จ้างบุคลากรทางการแพทย์ส าหรับ
ให้บริการทางด้านการแพทย์
และสาธารณสุขของโรงพยาบาล
เทศบาลนครเชียงใหม่ จ านวน 
5 คน 
 

1,500,000 โรงพยาบาล 
เทศบาล 

นคร
เชียงใหม ่

 

โรงพยาบาล
เทศบาลนคร

เชียงใหม ่
ส านักการ

สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

 

           

9 จ้างเหมาบ ารุงรักษา จ้างเหมาบ ารุงรักษา 18,000 โรงพยาบาล งานธุรการ             
 ลิฟท์ของ ลิฟท์ของของโรงพยาบาล  เทศบาล โรงพยาบาลเทศบาล             
 โรงพยาบาล เทศบาลนครเชียงใหม ่  นคร นครเชียงใหม่             
 เทศบาลนคร   เชียงใหม ่ ส านักการ             
 เชียงใหม่    สาธารณสุข             
     และสิ่งแวดล้อม             
 

 

 

 

 
 
 

แบบ ผด.02 



2/5/30 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

10 จ้างเหมาบริการท า
ความสะอาด
โรงพยาบาลเทศบาล
นครเชียงใหม ่

จ้างเหมาพนักงานท าความ
สะอาดท าความสะอาดอาคาร
ของโรงพยาบาลเทศบาลนคร
เชียงใหม่ จ านวน 4 คน 
 

550,000 โรงพยาบาล 
เทศบาล 

นคร
เชียงใหม ่

 

งานธุรการ
โรงพยาบาลเทศบาล
นครเชียงใหม่ส านัก

การสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

 

           

11 จ้างเหมาบริการท า
ความสะอาดศูนย์
สุขภาพชุมชน 
หนองหอย 

จ้างเหมาพนักงานท าความ
สะอาดท าความสะอาดอาคาร
ศูนย์สุขภาพชุมชนหนองหอย  
จ านวน 1 คน 
 

138,000 ศูนย์สุขภาพ
ชุมชนหนอง

หอย 

กลุ่มงานสุขภาพ
ชุมชน 

โรงพยาบาล
เทศบาลนคร

เชียงใหม ่
ส านักการ

สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

 

           

12 จ้างเหมาบริการท า
ความสะอาด
ศูนย์บริการแพทย ์
แผนไทย 1 

จ้างเหมาพนักงานท าความ
สะอาดท าความสะอาดอาคาร
ศูนย์บริการแพทย์แผนไทย 1  
 จ านวน 1 คน 
 

138,000 ศูนย์บริการ
แพทย์แผน

ไทย 1 

ศูนย์บริการแพทย์
แผนไทย 1
โรงพยาบาล
เทศบาลนคร

เชียงใหม ่
ส านักการ

สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

 

           

 

 

 
 
 
 

แบบ ผด.02 



2/5/31 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

13 จ้างเหมาบริการท า
ความสะอาดศูนย์
สุขภาพชุมชนศรีวิชัย 

จ้างเหมาพนักงานท าความ
สะอาดท าความสะอาดศูนย์
สุขภาพชุมชนศรีวิชัย 
จ านวน 1 คน 
 

138,000 ศูนย์สุขภาพ
ชุมชนศรี

วิชัย 

กลุ่มงานสุขภาพ
ชุมชน 

โรงพยาบาล
เทศบาลฯ 
ส านักการ

สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

 

           

14 จ้างเหมาดูแลรักษา  จ้างเหมาเอกชนดูแลรักษา 100,000 โรงพยาบาล โรงพยาบาล             
 อุปกรณ์ป้องกัน อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย  เทศบาลฯ เทศบาล             
 เครือข่ายของ ของโรงพยาบาลเทศบาล   นครเชียงใหม ่             
 โรงพยาบาล นครเชียงใหม ่   ส านักการ             
 เทศบาลนคร   โรงพยาบาล สาธารณสุขและ             
 เชียงใหม่   เทศบาลฯ สิ่งแวดล้อม             

15 จ้างเหมาเช่ือมต่อ จ้างเหมาเอกชนเช่ือมต่อระบบ 250,000 โรงพยาบาล โรงพยาบาล             
 ระบบ Internet  Internet ของโรงพยาบาล  เทศบาลฯ และ เทศบาล             
 ของโรงพยาบาล เทศบาลนครเชียงใหม่กับ  ศูนย์บริการ นครเชียงใหม ่             
 เทศบาล ศูนย์บริการสาธารณสุข  สาธารณสุข ส านักการ             
 นครเชียงใหม่   3 แห่ง ได้แก ่  3 แห่ง สาธารณสุขและ             
  -ศูนย์บริการสาธารณสุขศรีวิชัย   สิ่งแวดล้อม             

 
 -ศูนย์บริการสาธารณสุข 

หนองหอย 
  

             

 
 -ศูนย์บริการสาธารณสุข 

ช้างคลาน 
  

             

 
 
 
 

แบบ ผด.02 



2/5/32 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

16 จ้างเหมาจัดท า จ้างเหมาจัดท าออกแบบ 180,000 โรงพยาบาล โรงพยาบาล             
 ออกแบบและดูแล และดูแลระบบเวชระเบียน  เทศบาล เทศบาล             
 ระบบเวชระเบียน อิเลคทรอนิก  นคร นครเชียงใหม ่             
 อิเลคทรอนิก   เชียงใหม ่ ส านักการ             
    

 
สาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม 
            

17 จ้างเหมาผู้ให้บริการ
นวดแผนไทย 

จ้างเหมาผู้ให้บริการนวดแผนไทย
จ านวน 15 คน 
 

300,000 ศูนย์บริการ
แพทย์แผน

ไทย  

งานแพทย์แผนไทย 
โรงพยาบาล
เทศบาลนคร

เชียงใหม ่
ส านักการ

สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

 

           

18 จ้างเหมาดูแล จ้างเหมาเอกชนดูแลเครื่องอ่าน 125,000 โรงพยาบาล งานพยาธิวิทยา             
 เครื่องอ่านและ และแปลงสัญญาณภาพเอ็กซเรย ์  เทศบาล และรังสีวิทยา             
 แปลงสัญญาณภาพ ระบบดิจิตอล(CR)พร้อมชุด  นคร กลุ่มงานบริการ             
 เอ็กซเรย์ระบบ อุปกรณ์และรับส่งข้อมูลภาพ   เชียงใหม ่ การแพทย์             
 ดิจิตอล(CR)  ทางการแพทย์ (PACS)   โรงพยาบาล             
 พร้อมชุดอุปกรณ์    เทศบาล             
 และรับส่งข้อมูลภาพ     นครเชียงใหม ่             
 ทาง การแพทย์    ส านักการ             
 (PACS)    สาธารณสุขและ             
     สิ่งแวดล้อม             
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



2/5/33 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

19 จัดซื้อโต๊ะวาง
คอมพิวเตอร ์
ฝ่ายบริการ
สาธารณสุข 

จัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ 
ขนาดประมาณ 100X60X75 
ซม.จ านวน 1 ตัว 
 

2,500 ใช้ภายใน 
ฝ่ายบริการ
สาธารณสุข 

ฝ่ายบริการ
สาธารณสุข 
ส านักการ

สาธารณสุขฯ 

  

 

         

20 จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 
บาน ของงาน
สนับสนุนสุขภาพภาค
ประชาชน 

จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน มีมือ
จับบิด มีแผ่นปรับระดับ 3 ช้ิน 
จ านวน 2 ตู ้
 

11,000 ใช้ภายใน 
งานสนับสนุน
สุขภาพภาค
ประชาชน 

ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ 
ส านักการ 

สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

 

           

21 จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 
บาน ของงาน
สุขภาพจิต 

จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน มีมือ
จับบิด มีแผ่นปรับระดับ 3 ช้ิน 
จ านวน 2 ตู ้
 

11,000 ใช้ภายใน 
งานสนับสนุน
สุขภาพภาค
ประชาชน 

ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ 
ส านักการ 

สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

 

           

22 จัดซื้อชุดรับแขก 
ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
ส านักการ 
สาธารณสุขฯ 

จัดซื้อชุดรับแขก หุ้มหนัง PVC
จ านวน 1 ชุด ประกอบด้วย 
-เก้าอี้ตัวยาว ขนาดประมาณ 
185x79x80 ซม.  
-เก้าอี้ตัวสั้น ขนาดประมาณ 
85x79x80 ซม.  
-โต๊ะตัวกลางเหล็กพร้อมกระจก
ชา ขนาดประมาณ 50x75 ซม. 
จ านวน 1 ตัว 

10,000 ใช้ภายใน 
ส านักการ 

สาธารณสุข
และ

สิ่งแวดล้อม 

ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป 

ส านักการ 
สาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม   

 

         

 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



2/5/34 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

23 จัดซื้อเก้าอ้ีแบบมี
พนักพิง ท่ีวางแขน 
และล้อเลื่อน ฝ่าย
บริการสาธารณสุข 
ส านักการ 
สาธารณสุขฯ 

จัดซื้อเก้าอ้ีแบบมีพนักพิง  
ที่วางแขน และล้อเลื่อน  
ขนาดประมาณ  
58X65X90 ซม. 
จ านวน 3 ตัว 
 

6,000 ใช้ภายใน 
ส านักการ 

สาธารณสุข
และ

สิ่งแวดล้อม 

ฝ่ายบริการ
สาธารณสุข 
ส านักการ

สาธารณสุขฯ 
  

 

         

24 จัดซื้อเก้าอ้ีแถว 
พักคอย 3 ที่น่ัง  
งานผู้ป่วยนอก 
โรงพยาบาล 
เทศบาลฯ 
 

จัดซื้อเก้าอ้ีแถวพักคอย 3 ที่น่ัง 
จ านวน 15 ตัว 

105,000 ใช้ภายใน 
โรงพยาบาล
เทศบาล 

นครเชียงใหม่ 

งานธุรการ 
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ 
ส านักการ 

สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

 

 

          

25 จัดซื้อโต๊ะโฟเมก้า  
ฝ่ายบริการ
สาธารณสุข 
ส านักการ 
สาธารณสุขฯ 

จัดซื้อโต๊ะโฟเมก้า  
ขนาด 180X79X75 ซม.  
โครงขาเหล็กพับได้  
จ านวน 5 ตัว 
 

12,500 ใช้ภายใน
เขตเทศบาล 
นครเชียงใหม่ 

ฝ่ายบริการ
สาธารณสุข 
ส านักการ

สาธารณสุขฯ 
   

 

        

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



2/5/35 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

26 จัดซื้อเครื่องเสียง
เคลื่อนที่พร้อม
ไมโครโฟน 

จัดซื้อเครื่องเสียงเคลื่อนที ่ขนาด  
15 นิ้ว พร้อมไมโครโฟนแบบไร้
สาย จ านวน 1 ชุด 

24,000 ใช้ภายใน
พื้นทีแ่ขวง
ศรีวิชัย 

งานสุขาภิบาล 
และสิ่งแวดล้อม 

แขวงศรีวิชัย 

            

27 จัดซื้อกล้องถ่ายภาพ
และบันทึกภาพ 
งานสุขาภิบาล 
และสิ่งแวดล้อม  
แขวงเม็งราย 

จัดซื้อกล้องถ่ายภาพและ
บันทึกภาพ ความละเอียดไม่
น้อยกว่า 24 ล้านพิกเซล  
จ านวน 1 ตัว 

30,000 ใช้ภายใน
พื้นทีแ่ขวง
เม็งราย 

งานสุขาภิบาล 
และสิ่งแวดล้อม
แขวงเม็งราย 

            

28 จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร ์
งานสุขาภิบาล 
และสิ่งแวดล้อม 
แขวงเม็งราย 

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับ
งานประมวลผล แบบท่ี 2  
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว) จ านวน 1 ชุด 

30,000 ใช้ภายใน
ส านักงาน

แขวงเม็งราย 

งานสุขาภิบาล 
และสิ่งแวดล้อม 
แขวงเม็งราย 

            

29 จัดซื้อเครื่องพิมพ์
เลเซอรห์รือ LED  
ขาวด า ชนิด Network 
แบบท่ี 1  
(28 หน้า/นาที) 
งานสุขาภิบาล 
และสิ่งแวดล้อม 
แขวงเม็งราย 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอรห์รือ 
LED ขาวด า ชนิด Network  
แบบท่ี 1 (28 หน้า/นาที) 
จ านวน 1 เครื่อง 

8,900 ใช้ภายใน
ส านักงาน

แขวงเม็งราย 

งานสุขาภิบาล 
และสิ่งแวดล้อม 
แขวงเม็งราย 

            

30 จัดซื้อเครื่องส ารอง
ไฟฟ้า ขนาด 1 KVA 
งานสุขาภิบาล 
และสิ่งแวดล้อม 
แขวงเม็งราย 

จัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 
1 KVA จ านวน 1 เครื่อง 

5,800 
 
 
 
 

ใช้ภายใน
ส านักงาน

แขวงเม็งราย 

งานสุขาภิบาล 
และสิ่งแวดล้อม 
แขวงเม็งราย 

            

  รวม 30 โครงการ  4,375,700               

แบบ ผด.02 



 



2/5/36 
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เทศบาลนครเชียงใหม่ 

5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร   
    แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 จ้างเหมารักษาความ
สะอาดและ บ ารุง 
รักษาทรัพย์สินศูนย์ 
ควบคุมสัญญาณ 
ไฟจราจร 

จ้างเหมาพนักงานท าความ
สะอาด จ านวน 1 คน 

120,000 ศูนย์ควบคุม
สัญญาณ 
ไฟจราจร 

ฝ่ายวิศวกรรมจราจร 
ส่วนการโยธา 
ส านักการช่าง 

            

2 จัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า
และ/ติดตั้งในงาน
ประเพณ ีรัฐพิธี และ
งานประดับไฟฟ้าตาม
สถานท่ีต่างๆ 

จัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในงาน
ประเพณ ีรัฐพิธี และงานประดับ
ไฟฟ้า  
 

700,000 ติดตั้งภายใน
เขตเทศบาลฯ 

งานสถานที่และ
ไฟฟ้าสาธารณะ 

ฝ่ายสาธารณูปโภค 
ส่วนการโยธา 
ส านักการช่าง 

            

3 จัดซื้อโต๊ะโฟเมก้า 
งานช่าง แขวงศรีวิชัย 

จัดซื้อโต๊ะโฟเมก้า ขนาด 75x 
180x75 ซม. จ านวน 4 ตัว 

10,000 ใช้ภายใน
พื้นทีแ่ขวง
ศรีวิชัย 

งานช่าง 
แขวงศรีวิชัย 

            

4 จัดซื้อเครื่องถ่าย
เอกสารของงานช่าง 
แขวงเม็งราย 
 

จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบ
ดิจิตอล(ขาว-ด า และสี) ความเร็ว 
20 แผ่น/นาที จ านวน 1 เครื่อง 

120,000 ใช้ภายใน
ส านักงาน

แขวงเม็งราย 

งานช่าง 
แขวงเม็งราย 

            

5 จัดซื้อเครื่อง  
ปรับอากาศ  
งานช่าง แขวงศรีวิชัย 

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ  
แบบแยกส่วน แบบติดผนัง 
ขนาด 18,000 บีทียู  
จ านวน 2 เครื่อง 

๔๒,๐๐๐ ติดตั้งภายใน
ส านักงาน

แขวงศรีวิชัย 

งานช่าง 
แขวงศรีวิชัย 

            

รวม 5 โครงการ  992,000               

แบบ ผด.02 



 



2/5/37 
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เทศบาลนครเชียงใหม่ 

5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร   
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 จัดซื้อเครื่องเสียง
ส าหรับติดตั้งใน
อาคารศูนย์ประสาน
การปฏิบัติงานองค์กร
ชุมชนแขวงศรีวิชัย 

จัดซื้อเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ 
จ านวน 1 ชุด ประกอบด้วย 
-มิกเซอร์พร้อมแอปป์ในตัว 4 
ช่อง จ านวน 1 ชุด 
-ล าโพงติดผนัง ขนาด 8 นิ้ว 
จ านวน 2 คู ่
-ไมโครโฟน Wireless  
จ านวน 1 ชุด 
-ตู้ Wall Rack 12 U  
จ านวน 1 ตู ้
-ตัวปล่อยกระแสไฟฟ้าภายในตู้ 
จ านวน 1 ชุด 
-อุปกรณ์ย่อย (ขาไมโครโฟน,  
ขายึดล าโพง, สายไฟเดินล าโฟง) 
จ านวน 1 ชุด 

38,000 
 

ติดตั้งภายใน
อาคารศูนย์
ประสานการ
ปฏิบัติงาน

องค์กร
ชุมชนแขวง 

ศรีวิชัย 

งานสวัสดิการสังคม 
แขวงศรีวิชัย 

            

2 จัดซื้อพัดลมติดผนัง
ส าหรับติดตั้งใน
อาคารศูนย์ประสาน
การปฏิบัติงานองค์กร
ชุมชนแขวงศรีวิชัย 

จัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด 24 
นิ้ว จ านวน 6 เครื่อง 

24,000 ติดตั้งภายใน
อาคารศูนย์
ประสานการ
ปฏิบัติงาน

องค์กร
ชุมชนแขวง 

ศรีวิชัย 

งานสวัสดิการสังคม 
แขวงศรีวิชัย 

            

แบบ ผด.02 



2/5/38 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 จัดซื้อเครื่องปรับ 
อากาศแบบแยกส่วน 
แบบติดผนัง ขนาด  
18,000 บีทีย ู

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ  
แบบแยกส่วน แบบติดผนัง 
ขนาด 18,000 บีทีย ู  
จ านวน 1 เครื่อง 

21,000 ติดตั้งภายใน
ส านักงาน

แขวงศรีวิชัย 

งานสวัสดิการสังคม 
แขวงศรีวิชัย 

            

4 จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
งานสวัสดิการสังคม 
แขวงนครพิงค์ 

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 1 
เครื่อง 

16,000 ใช้ภายใน
ส านักงาน
และภายใน
แขวงนครพิงค์ 

งานสวัสดิการสังคม 
แขวงนครพิงค ์

 

            

5 จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร ์
งานพัฒนาเมือง 
กองสวัสดิการสังคม 

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับ
งานประมวลผล แบบท่ี 2  
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว) จ านวน 2 ชุด 

60,000 ใช้ภายใน
กอง

สวัสดิการ
สังคม 

งานพัฒนาเมือง 
ฝ่ายพัฒนาชุมชน 
กองสวัสดิการสังคม 

 

            

รวม 5 โครงการ  159,000               
 

แบบ ผด.02 



2/5/39  
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เทศบาลนครเชียงใหม่ 

5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร 
    แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 งานแลกเปลี่ยน จัดงานแลกเปลี่ยน 100,000 ลานอนุสาวรีย์ งานพัฒนาและ             
 วัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น วัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น  สามกษัตริย ์ ส่งเสริมการ             
 (เทศกาลร าวงบงโอโดริ) (เทศกาลร าวงบงโอโดริ)  และบริเวณ ท่องเที่ยว             
    ลานด้านหน้า ส านักปลัดเทศบาล             
    พิพิธภัณฑ ์              
    พื้นถิ่นล้านนา              

2 จ้างเหมาบริการ จ้างเหมาพนักงานท าความ 147,000 ส านักงาน งานพัฒนาและ             
 ท าความสะอาด สะอาด จ านวน 1 คน  การท่องเที่ยว ส่งเสริมการ             
 ภายในอาคาร      เทศบาลนคร ท่องเที่ยว             
 ส านักงานการ   เชียงใหม ่ ส านักปลัดเทศบาล             
 ท่องเที่ยวเทศบาล                 
 นครเชียงใหม่                 

3 จัดซื้อรถจักรยานยนต์ 
ขนาด 110 ซีซ ี
แบบเกียร์ธรรมดา
งานพัฒนาและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ฝ่ายอ านวยการ 

จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 
110 ซีซีแบบเกียร์ธรรมดา 
จ านวน 1 คัน 

40,800 ภายในเขต
เทศบาล

นคร
เชียงใหม ่

งานพัฒนาและ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

ส านักปลัดเทศบาล 

            

 

 

 

 

แบบ ผด.02 



2/5/40 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 จัดซื้อล าโพงเสียง
ตามสายงานพัฒนา
และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 
ฝ่ายอ านวยการ 

จัดซื้อล าโพงเสียงตามสาย 
จ านวน 30 ตัว 

60,000 ส านักงาน
การท่องเที่ยว

เทศบาล
นคร

เชียงใหม ่

งานพัฒนาและ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

รวม 4 โครงการ  347,800               
 

แบบ ผด.02 



2/5/41 
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เทศบาลนครเชียงใหม่ 

5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร   
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 จัดซื้อรถบรรทุก 
(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน  
แบบดับเบิ้ลแค็บ 
ส่วนออกแบบ 
และก่อสร้าง 
 

จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด  
1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต ่า
กว่า 2,400 ซีซี หรือก่าลัง
เครื องยนต์สูงสุดไม่ต ่ากว่า 110 
กิโลวัตต์ ขับเคลื อน 2 ล้อ แบบ
ดับเบิ้ลแค็บ จ่านวน 1 คัน 

868,000 ใช้ภายใน 
เขตเทศบาลฯ 

ส่วนออกแบบ 
และก่อสร้าง 
ส่านักการช่าง 

 

            

2 จัดซื้อหลังคา
รถบรรทุก  

จัดซื้อหลังคารถบรรทุก
อลูมิเนียม ขนาด 1 ตัน  
จ่านวน 1 หลัง 
 

16,000 ใช้ภายใน 
เขตเทศบาลฯ 

ส่วนออกแบบ 
และก่อสร้าง 
ส่านักการช่าง 

            

3 จัดซื้อกล้องส่ารวจ
ประมวลผล 

จัดซื้อกล้องส่ารวจประมวลผล 
(เป็นกล้องวัดมุมและวัดระยะอยู่
ในเครื องเดียวกัน) จ่านวน 1 ตัว 
 

249,000 ใช้ภายใน 
เขตเทศบาลฯ 

ส่วนออกแบบ 
และก่อสร้าง 
ส่านักการช่าง 

            

4 จัดซื้อเครื อง
คอมพิวเตอร ์
ส่วนออกแบบ 
และก่อสร้าง 
ส่านักการช่าง 
 

จัดซื้อเครื องคอมพิวเตอร์ส่าหรับ
งานประมวลผล แบบที  2 
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว) จ่านวน 2 ชุด  

60,000  ใช้ภายใน
ส่านัก 

การช่าง 

ฝ่ายสถาปัตยกรรม 
ส่วนออกแบบ 
และก่อสร้าง 
ส่านักการช่าง 

            

 

 

 

 

แบบ ผด.02 



2/5/42 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 จัดซื้อชุดโปรแกรม
จัดการส่านักงาน 
ที มีลิขสิทธ์ิถูกต้อง
ตามกฎหมาย 
ส่วนออกแบบ 
และก่อสร้าง 
ส่านักการช่าง 

จัดซื้อชุดโปรแกรมจัดการ
ส่านักงาน ที มีลิขสิทธ์ิถูกต้อง
ตามกฎหมาย จ่านวน 2 ชุด 

24,000 ใช้ภายใน
ส่านัก 

การช่าง 

ฝ่ายสถาปัตยกรรม 
ส่วนออกแบบ 
และก่อสร้าง 
ส่านักการช่าง 

            

6 จัดซื้อชุดโปรแกรม 
ระบบปฏิบัติการ
ส่าหรับเครื อง
คอมพิวเตอร์  
แบบสิทธิการใช้งาน
ประเภทติดตั้งมาจาก
โรงงาน (OEM) ที มี
ลิขสิทธิ์ถูกต้อง 
ตามกฎหมาย 
ส่วนออกแบบ 
และก่อสร้าง 

จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบ 
ปฏิบัติการส่าหรับเครื อง
คอมพิวเตอร์ แบบสิทธิการใช้
งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน 
(OEM) ที มีลิขสิทธ์ิถูกต้องตาม
กฎหมาย จ่านวน 2 ชุด 

7,600 ใช้ภายใน
ส่านัก 

การช่าง 

ฝ่ายสถาปัตยกรรม 
ส่วนออกแบบ 
และก่อสร้าง 
ส่านักการช่าง 

            

รวม 6 โครงการ  1,224,600               
 
 

แบบ ผด.02 



2/5/43 
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เทศบาลนครเชียงใหม่ 

5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร 
    แผนงานการพาณิชย์ 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ปรับปรุงอาคาร
สถานธนานุบาล
เทศบาลนคร 

ด าเนินการปรับปรุงอาคาร
สถานธนานุบาลเทศบาลนคร
เชียงใหม่ 4  ดังนี.้- 

287,000 สถานธนา 
นุบาล 

เทศบาลนคร 

สถานธนานุบาล
เทศบาลนคร

เชียงใหม ่

            

 เชียงใหม่ 4 -รื้อถอนหลังคากระเบื้องลอนคู่
เดิมออกติดตั้งหลังคาเหล็กรีด
ลอนเคลือบซิงค์ พร้อมฉนวนกัน
ความร้อน 

 เชียงใหม ่
4 

4             

  -รื้อถอนเชิงชายไม้เดิม ติดตั้งเชิง
ชายไม้สังเคราะห์ 

               

  -ติดตั้งตาข่ายกันนกพร้อม
อุปกรณ์รื้อถอนและเปลี่ยนฝ้า
เพดานแผ่นซีเมนต์บอร์ด 

               

  -ทาสีภายนอก                
  -ปรับระดับพ้ืนพร้อมขัดมัน                
  -หลังคาทา roof seal 

(ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ) 
               

  -ตรวจรับงาน/ตรวจการจ้าง                
รวม 1 โครงการ  287,000               
 

แบบผด.02 



3/1         แบบ ผด. 02/1 
บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เทศบาลนครเชียงใหม่ 

ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 
     แผนงานการบริหารงานทั่วไป 

ที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 จัดซื้อโต๊ะท างาน

เหล็กพร้อมกระจก 
ขนาด 6 ฟุต  

จัดซื้อโต๊ะท างานเหล็กพร้อม
กระจก ขนาด 6 ฟุต จ านวน 1 
ตัว 

10,500 ใช้ในฝ่าย
แผนงานและ
งบประมาณ 

ฝ่ายแผนงานและ
งบประมาณ 

กองวิชาการและ
แผนงาน 

            

2 จัดซื้อโต๊ะท างาน
เหล็กพร้อมกระจก 
ขนาด 4 ฟุต  

จัดซื้อโต๊ะท างานเหล็กพร้อม
กระจก ขนาด 4 ฟุต  
จ านวน 2 ตัว 

11,000 ใช้ในฝ่าย
แผนงานและ
งบประมาณ 

ฝ่ายแผนงานและ
งบประมาณ 

กองวิชาการและ
แผนงาน 

            

3 จัดซื้อโต๊ะ
คอมพิวเตอร์  

จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ จ านวน 
2 ตัว 

5,000 ใช้ในฝ่าย
แผนงานและ
งบประมาณ 

ฝ่ายแผนงานและ
งบประมาณ 

กองวิชาการและ
แผนงาน 

            

4 จัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน
แบบมีพนักพิงมีที่พัก
แขนและล้อเลื่อน 

จัดซื้อส านักงานแบบมีพนักพิงมี
ที่พักแขนและล้อเลื่อน จ านวน 
3 ตัว 

10,500 ใช้ในฝ่าย
แผนงานและ
งบประมาณ 

ฝ่ายแผนงานและ
งบประมาณ 

กองวิชาการและ
แผนงาน 

            

 

 
 
 
 
 



  3/2   

ที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
5 จัดซื้อเครื่องปรับ 

อากาศแบบแยกส่วน 
ขนาด 13,000  
บีทียู 

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบ
แยกส่วน ขนาด 13,000 บีทียู. 
จ านวน 2 เครื่อง 

46,000 ใช้ในห้อง
ปฏิบัติงาน
ของงาน
เงินเดือนฯ 

งานเงินเดือน
บ าเหน็จบ านาญ
และสวัสดิการ 
ส านักการคลัง 

            

6 จัดซื้อโต๊ะ
อเนกประสงค ์ 

จัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์ จ านวน 
20 ตัว 

60,000 เครือข่าย
พิพิธภัณฑ์
กลางเวียง
เชียงใหม ่

กลุ่มงานส่งเสริม
การพัฒนาเมือง 
กองวิชาการและ

แผนงาน 

            

7 จัดซื้อโต๊ะท างาน  จัดซื้อโต๊ะท างาน ขนาด 5 ฟุต 
พร้อมกระจก จ านวน  7 ตัว 

45,500 สถานธนา- 
นุบาลเทศบาล
นครเชียงใหม่ 

2 

สถานธนานุบาล
เทศบาลนคร
เชียงใหม่ 2 

            

รวม 7   188,500               
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02/1 



3/3 
บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เทศบาลนครเชียงใหม่ 

ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  
     แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 จัดซื้อตู้ล๊อกเกอร ์ จัดซื้อตู้ล๊อกเกอร์ ขนาด 6 ช่อง 

จ านวน 10 ตู ้
65,000 ใช้ในห้อง

ปฏิบัติงาน
งานรักษา
ความสงบ
เรียบร้อยฯ 

งานรักษาความ
สงบเรียบร้อยและ

ความมั่นคง 
ส านักปลัดเทศบาล 

            

รวม 1   65,000               
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02/1 



3/4         แบบ ผด. 02/1 
บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เทศบาลนครเชียงใหม่ 

 

ประเภทครุภัณฑค์อมพิวเตอร ์
     แผนงานการพาณิชย ์

ที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 จัดซื้อเครื่องพิมพ์

ชนิด Multifunction 
เลเซอร์ หรือ LED 
ขาวด า 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด 
Multifunction เลเซอร์ หรือ 
LED ขาวด า 
จ านวน 1 เครื่อง 

9,000 สถานธนา- 
นุบาลเทศบาล
นครเชียงใหม่ 

2 

สถานธนานุบาล
เทศบาลนคร
เชียงใหม่ 2 

            

รวม 1   9,000               
 

 

 


