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แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563
เทศบาลนครเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1.4 แผนงานสาธารณสุข

เดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ลาดับที่ 10 หน้า 3/10
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

10

ก่อสร้างป้ายสุสาน
ช้างเผือกพร้อม
ปรับปรุงรั้วและ
ประตู

-เพื่ออานวยความสะดวก
แก่ประชาชนที่เดินทางมา
สุสานช้างเผือก
-เพื่อให้สุสานช้างเผือกมี
ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยและสวยงาม

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

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
500,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่ต่อ
การดาเนิน
โครงการ

ประชาชนทีม่ า
ร่วมพิธีฌาปนกิจ
ศพได้รับความ
สะดวก

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานสุขาภิบาล
และสิ่งแวดล้อม
แขวงศรีวิชัย

-2-

แบบ ผ.02

เปลี่ยนแปลง รายละเอียดเป้าหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่จะดาเนินการจริง และปีงบประมาณที่จะดาเนินการ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

10

ก่อสร้างป้ายสุสาน
ช้างเผือกพร้อม
ปรับปรุงรั้วและ
ประตู

-เพื่ออานวยความสะดวก
แก่ประชาชนที่เดินทางมา
สุสานช้างเผือก
-เพื่อให้สุสานช้างเผือกมี
ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยและสวยงาม

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
-จัดทาป้ายชื่อสุสานช้างเผือก
จานวน 1 ป้าย โดยเป็น
โครงสร้างฐานต่อม้อ
คอนกรีตเสริมเหล็ก ความ
สูงประมาณ
5.80 เมตร
-ปรับปรุงรั้วสุสาน โดยรื้อ
ถอนแผงเหล็กเดิมติดตั้งแผง
รั้วเหล็กใหม่ ขนาด
ประมาณ 2.85x1.35 ม.
จานวน 57 ช่อง
-ปรับปรุงประตูสุสาน โดยรื้อ
ถอนบานประตูเดิม จานวน
2 จุด
จุดที่ 1 ลักษณะบานเลื่อน
ขนาดประมาณ
4.90x2.10 ม.
จุดที่ 2 ลักษณะเป็นบานคู่
ขนาดประมาณ
3.60x2.10 ม.
จานวน 2 บาน

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
500,000

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่ต่อ
การดาเนิน
โครงการ

ประชาชนทีม่ า
ร่วมพิธีฌาปนกิจ
ศพได้รับความ
สะดวก

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานสุขาภิบาล
และสิ่งแวดล้อม
แขวงศรีวิชัย

-3รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563
เทศบาลนครเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ที่ 4 การส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

แบบ ผ.02

เดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ลาดับที่ 76 หน้า 3/140
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

76

อนุรักษ์ต้นยางนา

เพื่อเป็นการอนุรักษ์ต้น
ยางนาให้มีความสมบูรณ์
แข็งแรง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เจาะหลุมให้อากาศและ
อาหารแก่ต้นยางนาบริเวณ
ถนนเชียงใหม่-ลาพูน ตั้งแต่
สนง. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฯ
ถึงสี่แยกหนองหอย

2561
(บาท)
1,000,000

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
2563
2564
2565
(KPI)
จะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,500,000 1,500,000 ร้อยละความ ต้นยางนามีความ
พึงพอใจของ สมบูรณ์แข็งแรง
ประชาชน
ขึ้นไม่แตกหักง่าย
ต่อการดาเนิน
โครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานบารุงรักษา
สวนสาธารณะ
ฝ่ายสวนสาธารณะ
ส่วนการโยธา
สานักการช่าง

เปลี่ยนแปลง จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่มิได้ดาเนินการ เป็นดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยใช้งบประมาณ 1,500,000 บาท
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

76

อนุรักษ์ต้นยางนา

เพื่อเป็นการอนุรักษ์ต้น
ยางนาให้มีความสมบูรณ์
แข็งแรง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เจาะหลุมให้อากาศและ
อาหารแก่ต้นยางนาบริเวณ
ถนนเชียงใหม่-ลาพูน ตั้งแต่
สนง. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฯ
ถึงสี่แยกหนองหอย

2561
(บาท)
1,000,000

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
2563
2564
2565
(KPI)
จะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,500,000 1,500,000 1,500,000 ร้อยละความ ต้นยางนามีความ
พึงพอใจของ สมบูรณ์แข็งแรง
ประชาชน
ขึ้นไม่แตกหักง่าย
ต่อการดาเนิน
โครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานบารุงรักษา
สวนสาธารณะ
ฝ่ายสวนสาธารณะ
ส่วนการโยธา
สานักการช่าง

-4รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563
เทศบาลนครเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ที่ 3 การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพคงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตสานึกด้านศิลปวัฒนธรรม
3.3 แผนงานการศึกษา

แบบ ผ.02

เดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ลาดับที่ 9 หน้า 3/183
ที่
9

โครงการ
ส่งเสริมองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่จัดทา
แผนพัฒนา
การศึกษาดีเด่น
(สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร
สถานศึกษา)

วัตถุประสงค์
เพื่อให้สานักการศึกษา
โรงเรียนสังกัดเทศบาล
นครเชียงใหม่ทั้ง 11 แห่ง
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
ความรู้ความเข้าใจในการ
จัดทาแผนพัฒนา
การศึกษาให้มีความ
ถูกต้อง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
สนับสนุนงบประมาณให้กับ
สถานศึกษาที่ได้รับรางวัล
จากการเข้าร่วมโครงการ
ประกวดการจัดทา
แผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น

2561
(บาท)
6๐0,000

2562
(บาท)
6๐0,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
6๐0,000

2564
(บาท)
6๐0,000

2565
(บาท)
6๐0,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวน
แผนพัฒนา
การศึกษา
ที่ได้รับ
งบประมาณ
สนับสนุน

สานักการศึกษา
โรงเรียนสังกัด
เทศบาลนคร
เชียงใหม่ ทั้ง 11
แห่งและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเกิด
แรงจูงใจในการ
จัดทาแผนพัฒนา
การศึกษา
ให้มีความถูกต้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
-โรงเรียนสังกัด
เทศบาล๑๑ แห่ง
-งานการศึกษา
ปฐมวัย
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
ฝ่ายกิจการ
โรงเรียน
สานักการศึกษา

-5-

แบบ ผ.02

เปลี่ยนแปลง หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ที่
9

โครงการ
ส่งเสริมองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่จัดทา
แผนพัฒนา
การศึกษาดีเด่น
(สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร
สถานศึกษา)

วัตถุประสงค์
เพื่อให้สานักการศึกษา
โรงเรียนสังกัดเทศบาล
นครเชียงใหม่ทั้ง 11 แห่ง
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
ความรู้ความเข้าใจในการ
จัดทาแผนพัฒนา
การศึกษาให้มีความ
ถูกต้อง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
สนับสนุนงบประมาณให้กับ
สถานศึกษาที่ได้รับรางวัล
จากการเข้าร่วมโครงการ
ประกวดการจัดทา
แผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น
ให้แก่

2561
(บาท)
6๐0,000

2562
(บาท)
6๐0,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
6๐0,000

2564
(บาท)
6๐0,000

2565
(บาท)
6๐0,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
จานวน
แผนพัฒนา
การศึกษา
ที่ได้รับ
งบประมาณ
สนับสนุน

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

สานักการศึกษา
ฝ่ายแผนงาน
โรงเรียนสังกัด
และโครงการ
เทศบาลนคร
สานักการศึกษา
เชียงใหม่ ทั้ง 11
แห่งและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเกิด
แรงจูงใจในการ
จัดทาแผนพัฒนา
การศึกษา
ให้มีความถูกต้อง

-6-

แบบ ผ.02

เดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ลาดับที่ 71 หน้า 3/210
ที่

โครงการ

71 พัฒนา
ข้าราชการครู
(สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร
สถานศึกษา)

วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาความก้าวหน้า
ทางด้านวิชาชีพให้กับ
พนักงานครูภายใน
โรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ
ทั้ง 11 แห่ง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
สนับสนุนงบประมาณให้กับ
โรงเรียนในการจัดส่งครูเข้า
ร่วมการอบรมเพื่อพัฒนา
ความก้าวหน้าทางด้าน
วิชาชีพให้กับพนักงานครู
ภายในโรงเรียนสังกัด
เทศบาลฯ ทั้ง 11 แห่ง

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
2561
2562
2563
2564
2565
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,484,000 1,484,000 1,484,000 1,484,000 1,484,000 ร้อยละความ
พึงพอใจของ
บุคลากรต่อ
การเข้าร่วม
การอบรม

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พนักงานครูมี
เจตคติที่ดีต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่และ
มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ และ
ได้รับการส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพ
ในด้านการจัดการ
เรียนการสอน
อย่างมีคุณภาพ

โรงเรียนสังกัด
เทศบาล ๑๑ แห่ง
ฝ่ายกิจการ
โรงเรียน
สานักการศึกษา

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พนักงานครูมี
เจตคติที่ดีต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่และ
มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ และ
ได้รับการส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพ
ในด้านการจัดการ
เรียนการสอน
อย่างมีคุณภาพ

ฝ่ายกิจการ
โรงเรียน
สานักการศึกษา

เปลี่ยนแปลง เป้าหมาย และหน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ที่

โครงการ

71 พัฒนา
ข้าราชการครู
(สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร
สถานศึกษา)

วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาความก้าวหน้า
ทางด้านวิชาชีพให้กับ
พนักงานครูภายใน
โรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ
ทั้ง 11 แห่ง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
สนับสนุนงบประมาณให้กับ
โรงเรียนในการจัดส่งครูเข้า
ร่วมการอบรมเพื่อพัฒนา
ความก้าวหน้าทางด้าน
วิชาชีพให้กับพนักงานครู
ภายในโรงเรียนสังกัด
เทศบาลฯ ทั้ง 11 แห่ง
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
2561
2562
2563
2564
2565
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,484,000 1,484,000 1,484,000 1,484,000 1,484,000 ร้อยละความ
พึงพอใจของ
บุคลากรต่อ
การเข้าร่วม
การอบรม

-งานโรงเรียน
(โรงเรียนสังกัด
เทศบาลฯ)
-งานการศึกษา
ปฐมวัย
(ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กฯ)
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แบบ ผ.02

เดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ลาดับที่ 72 หน้า 3/210
ที่

โครงการ

72 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน
(สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร
สถานศึกษา)

วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาทักษะเด็ก
ปฐมวัยของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กให้มีศักยภาพ
เรียนรู้สิ่งแปลกใหม่และ
เรียนรู้จากการลงมือ
ปฏิบัติจริงตามทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะทั้ง
ภาคความรู้และปฏิบัติ ดังนี้
-จัดกิจกรรมพัฒนาสมองด้วย
กระบวนการเรียนรู้แบบ
Maker Space
-จัดกิจกรรมกระบวนการ
เรียนรู้แบบ Project Base
Learning (PBL) 1 โครงงาน
1 ห้องเรียน

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
32,250

งบประมาณ
2563
(บาท)
60,000

2564
(บาท)
60,000

2565
(บาท)
60,000

2562
(บาท)
32,250

งบประมาณ
2563
(บาท)
62,000

2564
(บาท)
62,000

2565
(บาท)
62,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละของ
เด็กเล็กที่เข้า
ร่วมกิจกรรม
ตามโครงการ
มีทักษะการ
เรียนรู้ตาม
ศตวรรษที่
21

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เด็กเล็กของศูนย์ งานการศึกษา
พัฒนาเด็กเล็กมี
ปฐมวัย
พัฒนาการด้าน
(ศูนย์พัฒนา
ร่างกาย อารมณ์ เด็กเล็กฯ)
จิตใจ สังคม และ สานักการศึกษา
สติปัญญาที่ดีขึ้น
พร้อมทั้งประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจาวัน
ได้ มีความกล้าคิด
กล้าแสดงออกอย่าง
สร้างสรรค์ตามทักษะ
ในศตวรรษที่ 21

เปลี่ยนแปลง งบประมาณที่จะดาเนินการ ในปีพ.ศ.2563-2565
ที่

โครงการ

72 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน
(สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร
สถานศึกษา)

วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาทักษะเด็ก
ปฐมวัยของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กให้มีศักยภาพ
เรียนรู้สิ่งแปลกใหม่และ
เรียนรู้จากการลงมือ
ปฏิบัติจริงตามทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะทั้ง
ภาคความรู้และปฏิบัติ ดังนี้
-จัดกิจกรรมพัฒนาสมองด้วย
กระบวนการเรียนรู้แบบ
Maker Space
-จัดกิจกรรมกระบวนการ
เรียนรู้แบบ Project Base
Learning (PBL) 1 โครงงาน
1 ห้องเรียน

2561
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละของ
เด็กเล็กที่เข้า
ร่วมกิจกรรม
ตามโครงการ
มีทักษะการ
เรียนรู้ตาม
ศตวรรษที่
21

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เด็กเล็กของศูนย์ งานการศึกษา
พัฒนาเด็กเล็กมี
ปฐมวัย
พัฒนาการด้าน
(ศูนย์พัฒนา
ร่างกาย อารมณ์ เด็กเล็กฯ)
จิตใจ สังคม และ สานักการศึกษา
สติปัญญาที่ดีขึ้น
พร้อมทั้งประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจาวัน
ได้ มีความกล้าคิด
กล้าแสดงออกอย่าง
สร้างสรรค์ตามทักษะ
ในศตวรรษที่ 21
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แบบ ผ.02

เดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ลาดับที่ 77 หน้า 3/213
ที่

โครงการ

77 พัฒนา
ภาษาอังกฤษ
สาหรับเด็ก
ปฐมวัย

วัตถุประสงค์
-เพื่อพัฒนาความรู้และ
ทักษะการเรียนรู้ด้วย
วิธีการทั้ง 4 ด้าน คือ ฟัง
พูด อ่าน เขียน
ภาษาอังกฤษของเด็กเล็ก
-เพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษของเด็กเล็ก
และผสมผสานทั้งการร้อง
เพลง การอ่าน การเล่น
และการลงมือทา
-เพื่อพัฒนาเด็กเล็กให้มี
จินตนาการเรียนรู้
ความคิดเชิงสร้างสรรค์
และการเรียนรู้ร่วมกันผ่าน
การทากิจกรรม ชุดสื่อ
และอุปกรณ์การเรียนรู้
แบบอิเล็คทรอนิกส์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อ
ส่งเสริมพัฒนาการด้าน
ภาษาอังกฤษแก่เด็กปฐมวัย
ในสถานศึกษาสังกัด
เทศบาลฯ ทั้ง 12 แห่ง

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
2563
2564
2565
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,668,000 1,668,000 ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ผู้ปกครอง
ต่อกิจกรรม
การพัฒนา
ภาษาอังกฤษ
สาหรับเด็ก
ปฐมวัย

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-เด็กปฐมวัยมี
พัฒนาการความรู้
และทักษะการ
เรียนรู้ด้วยวิธีการ
ทั้ง 4 ด้าน คือ ฟัง
พูด อ่าน เขียน
ทางภาษาอังกฤษ
เพิ่มขึ้น

งานการศึกษา
ปฐมวัย
ฝ่ายกิจการ
โรงเรียน
สานักการศึกษา

แบบ ผ.02
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เปลี่ยนแปลง ชื่อโครงการให้สอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการที่จะดาเนินการจริง เป้าหมาย(ผลผลิตโครงการ) ปีงบประมาณที่ดาเนินการ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ และหน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ที่

โครงการ

77 จัดซื้อสื่อการ
เรียนการสอน
สาหรับพัฒนา
ภาษาอังกฤษ
เด็กปฐมวัย

วัตถุประสงค์
-เพื่อพัฒนาความรู้และ
ทักษะการเรียนรู้ด้วย
วิธีการทั้ง 4 ด้าน คือ ฟัง
พูด อ่าน เขียน
ภาษาอังกฤษของเด็กเล็ก
-เพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษของเด็กเล็ก
และผสมผสานทั้งการร้อง
เพลง การอ่าน การเล่น
และการลงมือทา
-เพื่อพัฒนาเด็กเล็กให้มี
จินตนาการเรียนรู้
ความคิดเชิงสร้างสรรค์
และการเรียนรู้ร่วมกันผ่าน
การทากิจกรรม ชุดสื่อ
และอุปกรณ์การเรียนรู้
แบบอิเล็คทรอนิกส์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน
เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้าน
ภาษาอังกฤษแก่เด็กปฐมวัย
ให้แก่โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลฯ ทั้ง 11 แห่ง
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
ประกอบด้วย
1.Bada Learning Pen 3
จานวน 24 ชุด
2. Bada Rhyme Books
จานวน 12 ชุด
3.Bada Story Time Package
จานวน 12 ชุด

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
1,668,000

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละ 80
ของเด็ก
ปฐมวัยมี
การพัฒนา
ทักษะการ
ฟัง พูด
อ่าน เขียน
ภาษาอังกฤษ
เพิ่มขึ้น

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-ผู้เรียนมีพัฒนาการ ฝ่ายกิจการ
ความรู้และทักษะ โรงเรียน
การเรียนรู้ด้วยวิธีการ สานักการศึกษา
ทั้ง 4 ด้าน คือ ฟัง -งานโรงเรียน
พูด อ่าน เขียน ทาง โรงเรียนในสังกัด
ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น เทศบาลฯ
-ผู้เรียนมีพัฒนาการ -งานการศึกษา
ปฐมวัย
การเรียนรู้
(ศูนย์พัฒนาเด็ก
ภาษาอังกฤษ
เล็กฯ)
ผสมผสานทั้งการ
ร้องเพลง การอ่าน
การเล่น และ
การลง
มือทา
-ผู้เรียนมีจินตนาการ
เรียนรู้ ความคิด
เชิงสร้างสรรค์และ
การเรียนรู้ร่วมกัน
ผ่านการทากิจกรรม
ชุดสื่อและอุปกรณ์
การเรียนรู้แบบ
อิเล็คทรอนิกส์
-โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลฯและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯมี
สื่อการเรียนการ
สอนสาหรับเด็ก
ปฐมวัยที่มีคุณภาพ
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แบบ ผ.02

เดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ลาดับที่ 151 หน้า 3/237
ที่

โครงการ

151 จัดหาสื่อการเรียน
การสอน และวัสดุ
การศึกษาหรือ
เครื่องเล่น
พัฒนาการเด็ก

วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นสื่อประกอบใน
การจัดเตรียมความพร้อม
ในทุกๆ ด้าน ของเด็กก่อน
วัยเรียน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดหาสื่อการเรียนการสอน
วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่น
พัฒนาการเด็ก สาหรับเด็ก
ปฐมวัยในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ

2561
(บาท)
๒๐4,000

2562
(บาท)
๒๐4,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
๒๐4,000

2561
(บาท)
๒๐4,000

2562
(บาท)
๒๐4,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
260,000

2564
(บาท)
๒๐4,000

2565
(บาท)
๒๐4,000

2564
(บาท)
260,000

2565
(บาท)
260,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ
พึงพอใจต่อ
การจัด
การเรียน
การสอน

เด็กได้มีการเรียนรู้
มีประสบการณ์
ตรง และมีความ
พร้อมในด้าน
ร่างกาย อารมณ์
สังคม และ
สติปัญญา ก่อน
เข้าสู่วัยเรียน

งานการศึกษา
ปฐมวัย
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็
ฯ) ก
สานักการศึกษา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ
พึงพอใจต่อ
การจัด
การเรียน
การสอน

เด็กได้มีการเรียนรู้
มีประสบการณ์
ตรง และมีความ
พร้อมในด้าน
ร่างกาย อารมณ์
สังคม และ
สติปัญญา ก่อน
เข้าสู่วัยเรียน

งานการศึกษา
ปฐมวัย
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ฯ ก)
สานักการศึกษา

เปลี่ยนแปลง งบประมาณที่จะดาเนินการ ในปี 2563-2565
ที่

โครงการ

151 จัดหาสื่อการเรียน
การสอน และวัสดุ
การศึกษาหรือ
เครื่องเล่น
พัฒนาการเด็ก

วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นสื่อประกอบใน
การจัดเตรียมความพร้อม
ในทุกๆ ด้าน ของเด็กก่อน
วัยเรียน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดหาสื่อการเรียนการสอน
วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่น
พัฒนาการเด็ก สาหรับเด็ก
ปฐมวัยในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ
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เดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/375 ลาดับที่ 4
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
สาหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลนครเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ที่ 3 การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพคงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตสานึกด้านศิลปวัฒนธรรม
3.4 แผนงานสาธารณสุข
งบประมาณ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
4 โครงการรณรงค์ -เพื่อรณรงค์และแก้ไข
-จัดอบรม TO BE NUMBER
350,000
และแก้ไขปัญหา ปัญหายาเสพติดในกลุ่ม
ONE (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นใน
ยาเสพติด TO BE เยาวชน
ชุมชน/หมูบ้าน) และสร้าง
NUMBER ONE -เพื่อสนับสนุนให้เยาวชน เครือข่ายชมรม TO BE
(ศูนย์เพื่อนใจ
มีการจัดกิจกรรม
NUMBER ONE ในกลุ่มเยาวชน
วัยรุ่นในชุมชน/
สร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง -จ้างเหมาจัดประกวดการ
หมูบ้าน)
-เพื่อสร้างเครือข่ายชมรม แข่งขัน TO BE NUMBER
ทูลกระหม่อม
TO BE NUMBER ONE
ONE (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นใน
หญิงอุบลรัตนราช และพัฒนาทักษะด้านการ ชุมชน/หมูบ้าน)
กัญญาสิริวัฒนา
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน
พรรณวดี
ยาเสพติด
ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี

แบบ ผ.02/1

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ผู้เข้ารับการ
อบรมมี
ความรู้ความ
เข้าใจ
เพิ่มขึ้น

-เยาวชนมีความรู้
ความเข้าใจด้าน
การป้องกันและ
แก้ไขปัญหายา
เสพติด
-เยาวชนมีการ
จัดตั้งกลุ่มเพื่อทา
กิจกรรมในการ
ดูแล เฝ้าระวังและ
แก้ไขปัญหายา
เสพติด

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานป้องกันและ
แก้ไขปัญหา
ยาเสพติด
ฝ่ายบริการ
สิ่งแวดล้อม
สานักการ
สาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
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เปลี่ยนแปลง หัวข้อรายละเอียดโครงการพัฒนา และแบบฟอร์มของแผนพัฒนาท้องถิ่น จากแบบผ.02/1 เป็น ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลนครเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ที่ 3 การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพคงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตสานึกด้านศิลปวัฒนธรรม
3.4 แผนงานสาธารณสุข
งบประมาณ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
171 โครงการรณรงค์ -เพื่อรณรงค์และแก้ไข
-จัดอบรม TO BE NUMBER
350,000
และแก้ไขปัญหา ปัญหายาเสพติดในกลุ่ม
ONE (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นใน
ยาเสพติด TO BE เยาวชน
ชุมชน/หมูบ้าน) และสร้าง
NUMBER ONE -เพื่อสนับสนุนให้เยาวชน เครือข่ายชมรม TO BE
(ศูนย์เพื่อนใจ
มีการจัดกิจกรรม
NUMBER ONE ในกลุ่มเยาวชน
วัยรุ่นในชุมชน/
สร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง -จ้างเหมาจัดประกวดการ
หมูบ้าน)
-เพื่อสร้างเครือข่ายชมรม แข่งขัน TO BE NUMBER
ทูลกระหม่อม
TO BE NUMBER ONE
ONE (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นใน
หญิงอุบลรัตนราช และพัฒนาทักษะด้านการ ชุมชน/หมูบ้าน)
กัญญาสิริวัฒนา
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน
พรรณวดี
ยาเสพติด
ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี

แบบ ผ.02

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ผู้เข้ารับการ
อบรมมี
ความรู้ความ
เข้าใจ
เพิ่มขึ้น

-เยาวชนมีความรู้
ความเข้าใจด้าน
การป้องกันและ
แก้ไขปัญหายา
เสพติด
-เยาวชนมีการ
จัดตั้งกลุ่มเพื่อทา
กิจกรรมในการ
ดูแล เฝ้าระวังและ
แก้ไขปัญหายา
เสพติด

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานป้องกันและ
แก้ไขปัญหา
ยาเสพติด
ฝ่ายบริการ
สิ่งแวดล้อม
สานักการ
สาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

-13รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563
เทศบาลนครเชียงใหม่

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ท3ี่ การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพคงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ที่ 4 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตสานึกด้านศิลปวัฒนธรรม
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ

เดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครเชียงใหม่ ข้อ 6 หน้า 3/402
ที่
6

โครงการ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวตาม
นโยบายกระตุ้น
เศรษฐกิจ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

-เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการ จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวทางเลือกใหม่
ท่องเที่ยวที่มีนโยบายกระตุ้น
-เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ
และกระตุ้นเศรษฐกิจของ
จังหวัดเชียงใหม่

2561
(บาท)
100,000

2562
(บาท)
300,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
300,000

2564
(บาท)
300,000

2562
(บาท)
300,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
500,000

2564
(บาท)
500,000

ตัวชี้วัด
2565
(KPI)
(บาท)
300,000 ร้อยละความ
พึงพอใจของ
นักท่องเที่ยว
ที่เข้าร่วม
กิจกรรม

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-นักท่องเที่ยวได้มี ฝ่ายอานวยการ
กิจกรรมท่องเที่ยว สานักปลัด
ทางเลือกใหม่
เทศบาล
และกระตุ้น
เศรษฐกิจของ
จังหวัดเชียงใหม่

เปลี่ยนแปลง งบประมาณในการดาเนินการในปี 2563-2565
ที่
6

โครงการ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวตาม
นโยบายกระตุ้น
เศรษฐกิจ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

-เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการ จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวทางเลือกใหม่
ท่องเที่ยวที่มีนโยบายกระตุ้น
-เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ
และกระตุ้นเศรษฐกิจของ
จังหวัดเชียงใหม่

2561
(บาท)
100,000

ตัวชี้วัด
2565
(KPI)
(บาท)
500,000 ร้อยละความ
พึงพอใจของ
นักท่องเที่ยว
ที่เข้าร่วม
กิจกรรม

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-นักท่องเที่ยวได้มี ฝ่ายอานวยการ
กิจกรรมท่องเที่ยว สานักปลัด
ทางเลือกใหม่
เทศบาล
และกระตุ้น
เศรษฐกิจของ
จังหวัดเชียงใหม่

แบบ ผ.02
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เดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครเชียงใหม่ ข้อ 78 หน้า 3/431
ที่
78

โครงการ

วัตถุประสงค์

จัดซื้อเครื่องออก เพื่อรองรับการให้บริการ
กาลังกายภายในร่ม ประชาชนที่มา
ฝ่ายกิจกรรมเด็ก ออกกาลังกาย
และเยาวชน
สานักการศึกษา

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
มีเครื่องออกกาลังกาย
ในร่ม จานวน 26 รายการ

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
1,500,000

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
1,500,000

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ ประชาชนที่มาใช้ ฝ่ายกิจกรรมเด็ก
พึงพอใจของ บริการมีความพึง และเยาวชน
ผู้ใช้บริการ พอใจในการ
สานักการศึกษา
ให้บริการของ
สนามกีฬาเทศบาล
นครเชียงใหม่

เปลี่ยนแปลง เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
ที่
78

โครงการ

วัตถุประสงค์

จัดซื้อเครื่องออก เพื่อรองรับการให้บริการ
กาลังกายภายในร่ม ประชาชนที่มา
ฝ่ายกิจกรรมเด็ก ออกกาลังกาย
และเยาวชน
สานักการศึกษา

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
มีเครื่องออกกาลังกาย
ในร่ม จานวน 1 ชุด

2561
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ ประชาชนที่มาใช้ ฝ่ายกิจกรรมเด็ก
พึงพอใจของ บริการมีความพึง และเยาวชน
ผู้ใช้บริการ พอใจในการ
สานักการศึกษา
ให้บริการของ
สนามกีฬาเทศบาล
นครเชียงใหม่

-15รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3/2562
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ที่ 6 ระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ที่ 7 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร
แผนงานสาธารณสุข

แบบ ผ.02

เดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ลาดับที่ 4 หน้า 3/571
ที่
4

โครงการ
พัฒนาศักยภาพ
การบริการของ
โรงพยาบาล
เทศบาลนคร
เชียงใหม่

วัตถุประสงค์
-เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้าน
วิชาการทางการแพทย์
และการพยาบาลให้
เหมาะสมกับการ
เปลี่ยนแปลงด้านวิชาการ
และเทคโนโลยี
-เพื่อให้มีทัศนคติที่ดีต่อ
การบริการและการ
ปฏิบัติงาน
-เพื่อให้มีประสบการณ์ใน
การเทียบเคียง (Bench
Marking) การทางานจาก
การศึกษาดูงาน
โรงพยาบาลอื่น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดอบรมพัฒนาศักยภาพการ
บริการของโรงพยาบาล
เทศบาลนครเชียงใหม่ให้แก่
บุคลากรของโรงพยาบาล
เทศบาลนครเชียงใหม่

2561
(บาท)
230,000

2562
(บาท)
230,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
230,000

2564
(บาท)
230,000

2565
(บาท)
230,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนที่
มีต่อการ
บริการและ
ปฏิบัติงาน
ของบุคลากร

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-บุคลากรได้รับ
โรงพยาบาล
การพัฒนาความรู้ เทศบาล
ความสามารถทั้ง นครเชียงใหม่
ด้านวิชาการการ สานักการ
บริการและมีทักษะ สาธารณสุขและ
ในการปฏิบัติงาน สิ่งแวดล้อม
-บุคลากรสามารถ
ให้บริการผู้รับบริการ
ได้อย่างมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน
โรงพยาบาล
-โรงพยาบาลได้รับ
การรับรองคุณภาพ
บันไดขั้นที่ 3
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แบบ ผ.02

เปลี่ยนแปลง งบประมาณที่จะดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565
ที่
4

โครงการ
พัฒนาศักยภาพ
การบริการของ
โรงพยาบาล
เทศบาลนคร
เชียงใหม่

วัตถุประสงค์
-เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้าน
วิชาการทางการแพทย์
และการพยาบาลให้
เหมาะสมกับการ
เปลี่ยนแปลงด้านวิชาการ
และเทคโนโลยี
-เพื่อให้มีทัศนคติที่ดีต่อ
การบริการและการ
ปฏิบัติงาน
-เพื่อให้มีประสบการณ์ใน
การเทียบเคียง (Bench
Marking) การทางานจาก
การศึกษาดูงาน
โรงพยาบาลอื่น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดอบรมพัฒนาศักยภาพการ
บริการของโรงพยาบาล
เทศบาลนครเชียงใหม่ให้แก่
บุคลากรของโรงพยาบาล
เทศบาลนครเชียงใหม่

2561
(บาท)
230,000

2562
(บาท)
230,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
350,000

2564
(บาท)
350,000

2565
(บาท)
350,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนที่
มีต่อการ
บริการและ
ปฏิบัติงาน
ของบุคลากร

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-บุคลากรได้รับ
โรงพยาบาล
การพัฒนาความรู้ เทศบาล
ความสามารถทั้ง นครเชียงใหม่
ด้านวิชาการการ สานักการ
บริการและมีทักษะ สาธารณสุขและ
ในการปฏิบัติงาน สิ่งแวดล้อม
-บุคลากรสามารถ
ให้บริการผู้รับบริการ
ได้อย่างมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน
โรงพยาบาล
-โรงพยาบาลได้รับ
การรับรองคุณภาพ
บันไดขั้นที่ 3
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เดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ลาดับที่ 19 หน้า 3/577
ที่

โครงการ

19

จ้างเหมาจัดทา
ออกแบบและดูแล
ระบบเวชระเบียน
อิเลคทรอนิก

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อจ้างเหมาจัดทาออกแบบ จ้างเหมาเอกชนจัดทาออกแบบ
และดูแลระบบเวชระเบียน และดูแลระบบเวชระเบียน
อิเลคทรอนิกสาหรับใช้ใน อิเลคทรอนิกของ
การเรียกดูผลการรักษาคนไข้ โรงพยาบาลเทศบาลนคร
และประวัติการรักษาของผู้ป่วเชี
ย ยงใหม่
และสามารถส่งรายงานให้
สานักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติได้ตรงตาม
ความต้องการสาหรับการขอ
เบิกเงินค่ารักษากรณีต่างๆ

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
180,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
100,000

2564
(บาท)
100,000

2565
(บาท)
100,000

2562
(บาท)
180,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
180,000

2564
(บาท)
100,000

2565
(บาท)
100,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
บุคลากรต่อ
การเรียกดู
ข้อมูล
ผู้ป่วยผ่าน
ระบบเวช
ระเบียน
อิเลคทรอนิก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-ทาให้มีระบบเวช โรงพยาบาล
ระเบียนอิเลคทรอนิก เทศบาล
ที่มีประสิทธิภาพ นครเชียงใหม่
และสามารถใช้งาน สานักการ
ได้อย่างมีเสถียรภาพ สาธารณสุขและ
-ข้อมูลผู้ป่วยได้รับ สิ่งแวดล้อม
การจัดเก็บอย่าง
ปลอดภัยและง่ายต่อ
การสืบค้นในการ
ให้บริการผู้ป่วย

เปลี่ยนแปลง งบประมาณที่จะดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ที่

โครงการ

19

จ้างเหมาจัดทา
ออกแบบและดูแล
ระบบเวชระเบียน
อิเลคทรอนิก

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อจ้างเหมาจัดทาออกแบบ จ้างเหมาเอกชนจัดทาออกแบบ
และดูแลระบบเวชระเบียน และดูแลระบบเวชระเบียน
อิเลคทรอนิกสาหรับใช้ใน อิเลคทรอนิกของ
การเรียกดูผลการรักษาคนไข้ โรงพยาบาลเทศบาลนคร
และประวัติการรักษาของผู้ป่วเชี
ย ยงใหม่
และสามารถส่งรายงานให้
สานักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติได้ตรงตาม
ความต้องการสาหรับการขอ
เบิกเงินค่ารักษากรณีต่างๆ

2561
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
บุคลากรต่อ
การเรียกดู
ข้อมูล
ผู้ป่วยผ่าน
ระบบเวช
ระเบียน
อิเลคทรอนิก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-ทาให้มีระบบเวช โรงพยาบาล
ระเบียนอิเลคทรอนิก เทศบาล
ที่มีประสิทธิภาพ นครเชียงใหม่
และสามารถใช้งาน สานักการ
ได้อย่างมีเสถียรภาพ สาธารณสุขและ
-ข้อมูลผู้ป่วยได้รับ สิ่งแวดล้อม
การจัดเก็บอย่าง
ปลอดภัยและง่ายต่อ
การสืบค้นในการ
ให้บริการผู้ป่วย
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แบบ ผ.03

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลนครเชียงใหม่

แผนงานการศึกษา

เปลี่ยนแปลง แบบผ.03 โดยการเพิ่มเติมรายการลาดับที่ 156 หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา
เนื่องจากมีเปลีย่ นแปลงโครงการในแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565) ลาดับที่ 77 หน้า 3/213
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
2,500

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

154 แผนงานการศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด
800 VA จานวน 1 เครื่อง

155 แผนงานการศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์อื่น

เครื่องเล่นสนาม จานวน 12
ชุด และแบบแยก 9 ตัว

-

500,000

-

-

-

156 แผนงานการศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การศึกษา

สื่อการเรียนการสอน
ประกอบด้วย
1.Bada Learning Pen 3
จานวน 24 ชุด
2. Bada Rhyme Books
จานวน 12 ชุด
3.Bada Story Time
Package จานวน 12 ชุด

-

-

1,668,000

-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
ฝ่ายแผนงานและ
โครงการ
สานักการศึกษา
งานการศึกษาปฐมวัย
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ)
สานักการศึกษา
ฝ่ายกิจการโรงเรียน
สานักการศึกษา
-งานโรงเรียน
โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลฯ
-งานการศึกษา
ปฐมวัย
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ)
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แบบ ผ.03

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ

เดิม บัญชีครุภัณฑ์ ลาดับที่ 42 หน้า 3/868
ที่

แผนงาน

42

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

หมวด
ค่าครุภัณฑ์

ประเภท
ครุภัณฑ์กีฬา

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
เครื่องออกกาลังกายในร่ม
จานวน 13 รายการ

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
1,500,000

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
1,500,000

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
ฝ่ายกิจกรรมเด็กและ
เยาวชน
สานักการศึกษา

เปลี่ยนแปลง เป้าหมาย(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
ที่

แผนงาน

42

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

หมวด
ค่าครุภัณฑ์

ประเภท
ครุภัณฑ์กีฬา

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
เครื่องออกกาลังกายในร่ม
จานวน 1 ชุด

2561
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
ฝ่ายกิจกรรมเด็กและ
เยาวชน
สานักการศึกษา

