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แบบ ผ.02/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่นแปลง ครั้งที่ 2/2563
สาหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลนครเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ที่ 4 การส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.6 แผนงานเคหะและชุมชน
เดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ลาดับที่ 8 หน้า 3/145
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

8

ก่อสร้างระบบ
รวบรวมน้าเสีย
ตั้งแต่สถานีสูบน้า
ที่ 5 ถนนระแกง
ถึงสถานีสูบน้า
เสียที่ 6 บริเวณ
กาดก้อม

เพื่อก่อสร้างระบบ
รวบรวม น้าเสียจาก
ชุมชนที่จะไหลลงสู่คลอง
แม่ข่าให้เชื่อม ต่อเข้า
ระบบรวบรวมน้าเสียเพื่อ
นาไปปรับปรุงคุณภาพน้า
ที่โรงงานปรับปรุง
คุณภาพน้าเทศบาลนคร
เชียงใหม่

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ก่อสร้างระบบรวบรวมน้า
เสียซึ่งประกอบด้วย
-ก่อสร้างท่อระบายน้า (ท่อ
HDPE) สองฝั่งคลอง พร้อม
บ่อพักทุกระยะ 10 เมตร
-ก่อสร้างท่อรวบรวมน้าเสีย
ใต้คลองแม่ข่า(ท่อเหลี่ยม
ค.ส.ล.) จานวน 2 ช่อง
พร้อมบ่อพักทุกระยะ 50
เมตร
-ดาดคลองคอนกรีตคลอง
แม่ข่า
-ปรับปรุงภูมิทัศน์สองฝั่ง
คลองแม่ข่า ตั้งแต่บริเวณ
สถานีสูบน้าที่ 5 ถนนระ
แกง ถึงสถานีสูบน้าเสียที่ 6
บริเวณกาดก้อม ระยะทาง
ไม่น้อยกว่า 850 เมตร
ตามแบบแปลนเทศบาลฯ

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
85,000,000
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

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

-สามารถรองรับ
น้าเสียตั้งแต่
บริเวณสถานีสูบ
น้าที่ 5 ระแกง
ถึงสถานีสูบน้า
เสียที่ 6 บริเวณ
กาดก้อมแล้ว
นาไปปรับปรุง
คุณภาพน้าที่
โรงงานปรับปรุง
คุณภาพน้าก่อน
ระบายลงสู่แม่น้า
ปิง
-ลดปัญหาการทิ้ง
น้าเสียจากชุมชน
ลงสู่คลองแม่ข่า

งานควบคุมและ
ตรวจสอบการ
บ้าบัดน้าเสีย
ฝ่ายจัดการ
คุณภาพน้า
ส่วนช่างสุขาภิบาล
ส้านักการช่าง

แบบ ผ.02/1
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เปลี่ยนแปลง ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ปีงบประมาณ และผลที่คาดว่าจะได้รับ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในรายละเอียดของโครงการที่จะดาเนินการ และสอดคล้องกับการจัดทาคาของงบประมาณเงินอุดหนุน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

8

ก่อสร้างระบบ
รวบรวมน้าเสีย
สองฝั่งคลอง
แม่ข่าพร้อม
ปรับภูมิทัศน์
ระยะที่ 1 ตั้งแต่
ถนนระแกงถึง
ประตูก้อม
(สถานีสูบน้าเสีย
ที่ 6)

-เพื่อก่อสร้างท่อรับน้า
เสียระบบรวบรวมน้า
เสียก่อนลงสู่คลองแม่ข่า
โดยทาการดักน้าเสีย
ทั้งหมดส่งไปบาบัด ณ
โรงงานปรับปรุงคุณภาพ
น้าตั้งแต่ถนนระแกงถึง
ประตูก้อม
-เพื่อพัฒนาสภาพ
ภูมิทัศน์สองฝั่งคลอง
แม่ข่าให้สวยงามและ
เป็นระเบียบเรียบร้อย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
-ก่อสร้างท่อรวบรวมน้าเสีย
ใต้คลองแม่ข่าตั้งแต่ถนนระ
แกงถึง ประตูก้อม ขนาดท่อ
ไม่น้อยกว่า 1.20x1.20
เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า
850 เมตร พร้อมบ่อพัก
-ก่อสร้างท่อรับน้าเสียสอง
ฝั่งคลองแม่ข่า ตั้งแต่ถนน
ระแกงถึงประตูก้อม ขนาด
ท่อไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร
ความยาวไม่น้อยกว่า 745
เมตร พร้อมบ่อพัก
-ปรับปรุงภูมิทัศน์สองฝั่ง
คลองแม่ข่า ความยาวไม่
น้อยกว่า 850 เมตร

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
2564
2565
(บาท)
(บาท)
(บาท)
85,000,000
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

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

-ทาให้การนาน้า
เสียจากสองฝั่ง
คลองแม่ข่าไป
ปรับปรุงคุณภาพ
น้า ณ โรงงาน
ปรับปรุงคุณภาพ
น้าเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
-ทาให้บริเวณ
พื้นที่สองฝั่ง
คลองแม่ข่ามี
ทัศนียภาพที่
สวยงามเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
และประชาชน
สามารถใช้เป็น
พื้นที่สันทนาการ

งานควบคุมและ
ตรวจสอบการ
บ้าบัดน้าเสีย
ฝ่ายจัดการ
คุณภาพน้า
ส่วนช่างสุขาภิบาล
ส้านักการช่าง

-3รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563
เทศบาลนครเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ที่ 3 การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพคงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตสานึกด้านศิลปวัฒนธรรม
3.3 แผนงานการศึกษา

แบบ ผ.02

เดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ลาดับที่ 10 หน้า 3/184
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

10

ประชุมกรรมการ
สถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน
(สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร
สถานศึกษา)

เพื่อให้กรรมการ
สถานศึกษาได้มีโอกาส
กาหนดทิศทางการพัฒนา
โรงเรียนตามความต้องการ
ของท้องถิ่น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดประชุมกรรมการ
สถานศึกษาของโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่
ทั้ง 11 แห่ง

2561
(บาท)
65,000

2562
(บาท)
85,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
85,000

2564
(บาท)
85,000

2565
(บาท)
85,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละความ โรงเรียนมี
พึงพอใจของ แนวทางในการ
กรรมการต่อ พัฒนาโรงเรียนที่
ทิศทาง/แนวทาง เป็นรูปธรรมและ
ในการพัฒนา ชัดเจน
โรงเรียนใน
สังกัดเทศบาล
นครเชียงใหม่

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
โรงเรียนสังกัด
เทศบาล 11แห่ง
ฝ่ายกิจการ
โรงเรียน
สานักการศึกษา

เปลี่ยนแปลง งบประมาณที่จะดาเนินการ ในปีพ.ศ.2563-2565 ให้สอดคล้องกับงบประมาณเงินอุดหนุนที่ได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ตามปริมาณจานวนนักเรียนใน
สังกัดสถานศึกษา ของเทศบาลนครเชียงใหม่ที่เพิ่มขึ้น
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

10

ประชุมกรรมการ
สถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน
(สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร
สถานศึกษา)

เพื่อให้กรรมการ
สถานศึกษาได้มีโอกาส
กาหนดทิศทางการพัฒนา
โรงเรียนตามความต้องการ
ของท้องถิ่น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดประชุมกรรมการ
สถานศึกษาของโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่
ทั้ง 11 แห่ง

2561
(บาท)
65,000

2562
(บาท)
85,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
90,000

2564
(บาท)
90,000

2565
(บาท)
90,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละความ โรงเรียนมี
พึงพอใจของ แนวทางในการ
กรรมการต่อ พัฒนาโรงเรียนที่
ทิศทาง/แนวทาง เป็นรูปธรรมและ
ในการพัฒนา ชัดเจน
โรงเรียนใน
สังกัดเทศบาล
นครเชียงใหม่

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
โรงเรียนสังกัด
เทศบาล 11แห่ง
ฝ่ายกิจการ
โรงเรียน
สานักการศึกษา
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แบบ ผ.02

เดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ลาดับที่ 25 หน้า 3/190
ที่

โครงการ

25 พัฒนาสื่อการ
เรียนการสอน
(สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร
สถานศึกษา)

วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมการเรียนการ
สอนของโรงเรียนสังกัด
เทศบาลนครเชียงใหม่ให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
พนักงานครูทุกกลุ่มสาระ
ผลิตสื่อการเรียนการสอนที่
จาเป็นต่อหลักสูตร
สถานศึกษาของตน

2561
(บาท)
232,000

2562
(บาท)
263,700

งบประมาณ
2563
(บาท)
263,700

2564
(บาท)
263,700

2565
(บาท)
263,700

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ
พึงพอใจต่อ
การจัดการ
เรียนการ
สอนใน
โรงเรียน

การจัดการศึกษา
ของเทศบาลฯ มี
สื่อการเรียนการ
สอนที่จาเป็นต่อ
หลักสูตร
สถานศึกษา
เพิ่มขึ้น

- โรงเรียนสังกัด
เทศบาล11 แห่ง
-งานการศึกษา
ปฐมวัย
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็)ก
ฝ่ายกิจการโรงเรียน
สานักการศึกษา

เปลี่ยนแปลง งบประมาณที่จะดาเนินการ ในปีพ.ศ.2563-2565 ให้สอดคล้องกับงบประมาณเงินอุดหนุนที่ได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ตามปริมาณจานวนนักเรียนใน
สังกัดสถานศึกษา ของเทศบาลนครเชียงใหม่ที่เพิ่มขึ้น
ที่

โครงการ

25 พัฒนาสื่อการ
เรียนการสอน
(สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร
สถานศึกษา)

วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมการเรียนการ
สอนของโรงเรียนสังกัด
เทศบาลนครเชียงใหม่ให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
พนักงานครูทุกกลุ่มสาระ
ผลิตสื่อการเรียนการสอนที่
จาเป็นต่อหลักสูตร
สถานศึกษาของตน

2561
(บาท)
232,000

2562
(บาท)
263,700

งบประมาณ
2563
(บาท)
289,000

2564
(บาท)
289,000

2565
(บาท)
289,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ
พึงพอใจต่อ
การจัดการ
เรียนการ
สอนใน
โรงเรียน

การจัดการศึกษา
ของเทศบาลฯ มี
สื่อการเรียนการ
สอนที่จาเป็นต่อ
หลักสูตร
สถานศึกษา
เพิ่มขึ้น

- โรงเรียนสังกัด
เทศบาล11 แห่ง
-งานการศึกษา
ปฐมวัย
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็)ก
ฝ่ายกิจการโรงเรียน
สานักการศึกษา
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แบบ ผ.02

เดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ลาดับที่ 28 หน้า 3/191
ที่

โครงการ

28 แข่งขันทักษะทาง
วิชาการ
(สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร
สถานศึกษา)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
ให้นักเรียนที่มี
ความสามารถด้านวิชาการ
ได้พัฒนาศักยภาพและได้
แสดงออกตามความถนัด

จัดการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการระดับต่างๆ ได้แก่
1.ระดับก่อนประถมศึกษา
2.ระดับประถมศึกษา
3.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

2561
(บาท)
140,000

2562
(บาท)
140,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
140,000

2564
(บาท)
140,000

2565
(บาท)
140,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
นักเรียนต่อ
การดาเนินการ
ตามโครงการ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
นักเรียนมี
พัฒนาการด้าน
วิชาการตาม
ศักยภาพและ
แสดงออกตาม
ความถนัด

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
โรงเรียนสังกัด
เทศบาล11 แห่ง
ฝ่ายกิจการโรงเรียน
สานักการศึกษา

เปลี่ยนแปลง งบประมาณที่จะดาเนินการ ในปีพ.ศ.2563-2565 ให้สอดคล้องกับงบประมาณเงินอุดหนุนที่ได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ตามปริมาณจานวนนักเรียนใน
สังกัดสถานศึกษา ของเทศบาลนครเชียงใหม่ที่เพิ่มขึ้น
ที่

โครงการ

28 แข่งขันทักษะทาง
วิชาการ
(สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร
สถานศึกษา)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
ให้นักเรียนที่มี
ความสามารถด้านวิชาการ
ได้พัฒนาศักยภาพและได้
แสดงออกตามความถนัด

จัดการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการระดับต่างๆ ได้แก่
1.ระดับก่อนประถมศึกษา
2.ระดับประถมศึกษา
3.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

2561
(บาท)
140,000

2562
(บาท)
140,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
179,000

2564
(บาท)
179,000

2565
(บาท)
179,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
นักเรียนต่อ
การดาเนินการ
ตามโครงการ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
นักเรียนมี
พัฒนาการด้าน
วิชาการตาม
ศักยภาพและ
แสดงออกตาม
ความถนัด

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
โรงเรียนสังกัด
เทศบาล11 แห่ง
ฝ่ายกิจการโรงเรียน
สานักการศึกษา
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แบบ ผ.02

เดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ลาดับที่ 47 หน้า 3/201
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

47

จัดกิจกรรม
ลูกเสือ-เนตรนารี
(สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร
สถานศึกษา)

เพื่อเสริมสร้าง
ประสบการณ์ในการ
ดาเนินชีวิตประจาวันและ
เรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกัน
เป็นหมู่คณะในสังคม

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
เข้าร่วมกิจกรรม เข้าค่ายพัก
แรม เดินทางไกล ฯลฯ แก่
นักเรียนในโรงเรียนสังกัด
เทศบาลฯ จานวนประมาณ
2,700 คน

2561
(บาท)
433,000

2562
(บาท)
433,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
433,000

2564
(บาท)
433,000

2565
(บาท)
433,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
นักเรียนต่อ
การเข้าร่วม
กิจกรรม

นักเรียนมีวินัย มี
ความรับผิดชอบ
เป็นผู้นา/เป็นผู้
ตามที่ดีในสังคมได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ

โรงเรียนสังกัด
เทศบาล ๑๑ แห่ง
ฝ่ายกิจการโรงเรียน
สานักการศึกษา

เปลี่ยนแปลง เป้าหมาย และ งบประมาณที่จะดาเนินการ ในปีพ.ศ.2563-2565 ให้สอดคล้องกับงบประมาณเงินอุดหนุนที่ได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ตามปริมาณจานวน
นักเรียนในสังกัดสถานศึกษา ของเทศบาลนครเชียงใหม่ที่เพิ่มขึ้น
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

47

จัดกิจกรรม
ลูกเสือ-เนตรนารี
(สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร
สถานศึกษา)

เพื่อเสริมสร้าง
ประสบการณ์ในการ
ดาเนินชีวิตประจาวันและ
เรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกัน
เป็นหมู่คณะในสังคม

จัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
เข้าร่วมกิจกรรม เข้าค่ายพัก
แรม เดินทางไกล ฯลฯ แก่
นักเรียนในโรงเรียนสังกัด
เทศบาลฯ

2561
(บาท)
433,000

2562
(บาท)
433,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
460,000

2564
(บาท)
460,000

2565
(บาท)
460,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
นักเรียนต่อ
การเข้าร่วม
กิจกรรม

นักเรียนมีวินัย มี
ความรับผิดชอบ
เป็นผู้นา/เป็นผู้
ตามที่ดีในสังคมได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ

โรงเรียนสังกัด
เทศบาล ๑๑ แห่ง
ฝ่ายกิจการโรงเรียน
สานักการศึกษา
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แบบ ผ.02

เดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ลาดับที่ 50 หน้า 3/202
ที่

โครงการ

50 ส่งเสริมการเรียนรู้
นอกสถานที่ของ
นักเรียน
(สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร
สถานศึกษา)

วัตถุประสงค์
เพื่อให้เด็กได้เพิ่มพูน
ความรู้จากประสบการณ์ที่
ได้รับจริงจากแหล่งเรียนรู้
ภายนอกสถานศึกษา

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้นอกสถานที่แก่
นักเรียนในโรงเรียนสังกัด
เทศบาลฯ จานวนประมาณ
400 คน

2561
(บาท)
509,360

2562
(บาท)
509,360

งบประมาณ
2563
(บาท)
509,360

2564
(บาท)
509,360

2565
(บาท)
509,360

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
นักเรียนต่อ
การเข้าร่วม
กิจกรรม

เด็กได้รับการ
เสริมสร้างทักษะ
ความรู้และ
ประสบการณ์
ใหม่ๆ

โรงเรียนสังกัด
เทศบาล11 แห่ง
ฝ่ายกิจการโรงเรียน
สานักการศึกษา

เปลี่ยนแปลง เป้าหมายและ งบประมาณที่จะดาเนินการ ในปีพ.ศ.2563-2565 ให้สอดคล้องกับงบประมาณเงินอุดหนุนที่ได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ตามปริมาณจานวน
นักเรียนในสังกัดสถานศึกษา ของเทศบาลนครเชียงใหม่ที่เพิ่มขึ้น
ที่

โครงการ

50 ส่งเสริมการเรียนรู้
นอกสถานที่ของ
นักเรียน
(สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร
สถานศึกษา)

วัตถุประสงค์
เพื่อให้เด็กได้เพิ่มพูน
ความรู้จากประสบการณ์ที่
ได้รับจริงจากแหล่งเรียนรู้
ภายนอกสถานศึกษา

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้นอกสถานที่แก่
นักเรียนในโรงเรียนสังกัด
เทศบาลฯ

2561
(บาท)
509,360

2562
(บาท)
509,360

งบประมาณ
2563
(บาท)
520,000

2564
(บาท)
520,000

2565
(บาท)
520,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
นักเรียนต่อ
การเข้าร่วม
กิจกรรม

เด็กได้รับการ
เสริมสร้างทักษะ
ความรู้และ
ประสบการณ์
ใหม่ๆ

โรงเรียนสังกัด
เทศบาล11 แห่ง
ฝ่ายกิจการโรงเรียน
สานักการศึกษา
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แบบ ผ.02

เดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ลาดับที่ 51 หน้า 3/202
ที่

โครงการ

51 อนุรักษ์ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
(สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร
สถานศึกษา)

วัตถุประสงค์
เพื่ออนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่
ตลอดไป

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดกิจกรรมอนุรักษ์และ
ส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในโรงเรียน
สังกัดเทศบาลทั้ง 11 แห่ง

2561
(บาท)
144,000

2562
(บาท)
144,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
144,000

2564
(บาท)
144,000

2565
(บาท)
144,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
นักเรียนต่อ
การเข้าร่วม
กิจกรรม

ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นได้รับการ
อนุรักษ์ให้คงอยู่
ตลอดไป

-โรงเรียนในสังกัด
เทศบาล11 แห่ง
-งานการศึกษา
ปฐมวัย
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
ฝ่ายกิจการโรงเรียน
สานักการศึกษา

เปลี่ยนแปลง เป้าหมายและ งบประมาณที่จะดาเนินการ ในปีพ.ศ.2563-2565 ให้สอดคล้องกับงบประมาณเงินอุดหนุนที่ได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ตามปริมาณจานวน
นักเรียนในสังกัดสถานศึกษา ของเทศบาลนครเชียงใหม่ที่เพิ่มขึ้น
ที่

โครงการ

51 อนุรักษ์ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
(สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร
สถานศึกษา)

วัตถุประสงค์
เพื่ออนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่
ตลอดไป

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดกิจกรรมอนุรักษ์และ
ส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในโรงเรียน
สังกัดเทศบาลทั้ง 11 แห่ง
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

2561
(บาท)
144,000

2562
(บาท)
144,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
208,500

2564
(บาท)
208,500

2565
(บาท)
208,500

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
นักเรียนต่อ
การเข้าร่วม
กิจกรรม

ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นได้รับการ
อนุรักษ์ให้คงอยู่
ตลอดไป

-โรงเรียนในสังกัด
เทศบาล11 แห่ง
-งานการศึกษา
ปฐมวัย
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
ฝ่ายกิจการโรงเรียน
สานักการศึกษา
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แบบ ผ.02

เดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ลาดับที่ 53 หน้า 3/202
ที่
53

โครงการ
พัฒนาหลักสูตร
ท้องถิ่น
(สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร
สถานศึกษา)

วัตถุประสงค์
- เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ของตนเอง
- เพื่อให้โรงเรียนสังกัด
เทศบาลได้จัดทาและ
พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นให้
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
พัฒนาและจัดทาหลักสูตร
ท้องถิ่น รวมถึงให้การ
สนับสนุนการทาผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่นต่างๆ ของโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาล

2561
(บาท)
75,000

2562
(บาท)
82,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
82,000

2564
(บาท)
82,000

2565
(บาท)
82,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละความ โรงเรียนมีหลักสูตร
พึงพอใจต่อ ท้องถิน่ เพื่อใช้ใน
การจัดการ การเรียนการสอน
เรียนการ
สอนใน
โรงเรียน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
โรงเรียนสังกัด
เทศบาล11 แห่ง
ฝ่ายกิจการโรงเรียน
สานักการศึกษา

เปลี่ยนแปลง เป้าหมายและ งบประมาณที่จะดาเนินการ ในปีพ.ศ.2563-2565 ให้สอดคล้องกับงบประมาณเงินอุดหนุนที่ได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ตามปริมาณจานวน
นักเรียนในสังกัดสถานศึกษา ของเทศบาลนครเชียงใหม่ที่เพิ่มขึ้น
ที่
53

โครงการ
พัฒนาหลักสูตร
ท้องถิ่น
(สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร
สถานศึกษา)

วัตถุประสงค์
- เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ของตนเอง
- เพื่อให้โรงเรียนสังกัด
เทศบาลได้จัดทาและ
พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นให้
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
พัฒนาและจัดทาหลักสูตร
ท้องถิ่น รวมถึงให้การ
สนับสนุนการทาผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่นต่างๆ ของโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาล

2561
(บาท)
75,000

2562
(บาท)
82,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
86,000

2564
(บาท)
86,000

2565
(บาท)
86,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละความ โรงเรียนมีหลักสูตร
พึงพอใจต่อ ท้องถิน่ เพื่อใช้ใน
การจัดการ การเรียนการสอน
เรียนการ
สอนใน
โรงเรียน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
โรงเรียนสังกัด
เทศบาล11 แห่ง
ฝ่ายกิจการโรงเรียน
สานักการศึกษา

-10-

แบบ ผ.02

เดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 ลาดับที่ 9 หน้า 5
ที่
9

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

วัตถุประสงค์
เพื่อให้สานักการศึกษา
โรงเรียนสังกัดเทศบาล
นครเชียงใหม่ทั้ง 11 แห่ง
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
มีความรู้ความเข้าใจใน
การจัดทาแผนพัฒนา
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)
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

เปลี่ยนแปลง เป้าหมาย และหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และรายละเอียดของโครงการที่จะดาเนินโครงการ
ที่
9

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

วัตถุประสงค์
เพื่อให้สานักการศึกษา
โรงเรียนสังกัดเทศบาล
นครเชียงใหม่ทั้ง 11 แห่ง
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
มีความรู้ความเข้าใจใน
การจัดทาแผนพัฒนา
การศึกษาให้มีความ
ถูกต้อง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
สนับสนุนงบประมาณให้กับ
สถานศึกษาและศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯที่ได้รับรางวัลจาก
การเข้าร่วมโครงการ
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
-ฝ่ายแผนงาน
และโครงการ
-ฝ่ายกิจการ
โรงเรียน
(โรงเรียนสังกัด
เทศบาล๑๑ แห่ง
และงานการศึกษา
ปฐมวัย
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ)

สานักการศึกษา

-11รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563
เทศบาลนครเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ที่ 3 การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพคงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตสานึกด้านศิลปวัฒนธรรม
3.4 แผนงานสาธารณสุข

แบบ ผ.02

เดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/304 ลาดับที่ 20
ที่
20

โครงการ

วัตถุประสงค์

สารวจข้อมูลสัตว์ 1.เพื่อสารวจข้อมูลและ
และขึ้นทะเบียนสัตว์ ขึ้นทะเบียนจานวนสุนัข/
ไม่มีเจ้าของตาม แมวที่ไม่มีเจ้าของ
โครงการสัตว์
2.เพื่อทาเครื่องหมายหรือ
ปลอดโรค
ดาเนินการระบุตัวตนของ
คนปลอดภัย จาก สัตว์จรจัดที่ขึ้นทะเบียน
โรคพิษสุนัขบ้า
โดยการฝังไมโครชิป
ตามพระปณิธาน 3.เพื่อฉีดวัคซีนและทา
ศาสตราจารย์
หมัน/ตอน สุนัข/แมวที่ไม่
พลเอกหญิง
มีเจ้าของ
พลเรือเอกหญิง
พลอากาศเอกหญิง
สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ เจ้า
ฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
-ออกสารวจสุนัข/แมวที่ไม่มี
เจ้าของ ที่อยู่อาศัยในวัด
ชุมชน และสถานที่ราชการ
และดาเนินการขึ้นทะเบียน
ลงในฐานข้อมูล
Thairabies.net
-ทาเครื่องหมายหรือ
ดาเนินการระบุตัวตนของ
สัตว์จรจัดที่ขึ้นทะเบียนโดย
การฝังไมโครชิป
-ฉีดวัคซีนและทาหมัน/ตอน
สุนัข/แมวที่ไม่มีเจ้าของ

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
530,000

2564
(บาท)
530,000

2565
(บาท)
530,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวนสุนัข/
แมวที่ไม่มี
เจ้าของที่
ได้รับการขึ้น
ทะเบียนโดย
การฝัง
ไมโครชิป

-มีฐานข้อมูลสุนัข/
แมวที่ไม่มีเจ้าของ
ที่ถูกต้อง เป็น
ปัจจุบัน และ
สามารถระบุ
ตัวตนจากการฝัง
ไมโครชิปได้
-การควบคุม
จานวนและการ
ป้องกันควบคุม
โรคที่มาจากสุนัข/
แมวที่ไม่มีเจ้าของ
มีประสิทธิภาพ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานสัตวแพทย์
ฝ่ายบริการ
สิ่งแวดล้อม
สานักการ
สาธารณสุขฯ

แบบ ผ.02

-12-

เปลี่ยนแปลง ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลงบประมาณที่จะดาเนินการ ในปีพ.ศ.2564-2565 และผลที่คาดว่าจะได้รับ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และมีความชัดเจนในการ
ดาเนินการจริง
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

20

โครงการสัตว์
ปลอดโรค
คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์
พลเอกหญิง
พลเรือเอกหญิง
พลอากาศเอกหญิง
สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ เจ้า
ฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี

1.เพื่อสารวจข้อมูลและ
ขึ้นทะเบียนจานวนสุนัข/
แมวที่ไม่มีเจ้าของ
2.เพื่อทาเครื่องหมายหรือ
ดาเนินการระบุตัวตนของ
สัตว์จรจัดที่ขึ้นทะเบียน
โดยการฝังไมโครชิป
3.เพื่อฉีดวัคซีนและทา
หมัน/ตอน สุนัข/แมวที่ไม่
มีเจ้าของ
4.เพื่อให้อาสาสมัคร
สัตวแพทย์ในชุมชนมี
ความรู้ความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยฯ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
-ออกสารวจสุนัข/แมวที่ไม่มี
เจ้าของ ที่อยู่อาศัยในวัด
ชุมชน และสถานที่ราชการ
และดาเนินการขึ้นทะเบียน
ลงในฐานข้อมูล
Thairabies.net
-ทาเครื่องหมายหรือ
ดาเนินการระบุตัวตนของ
สัตว์จรจัดที่ขึ้นทะเบียนโดย
การฝังไมโครชิป
-ฉีดวัคซีนและทาหมัน/ตอน
สุนัข/แมวที่ไม่มีเจ้าของที่
อาศัยอยู่ในชุมชน วัด
สถานที่ราชการ
-จัดกิจกรรมรณรงค์เขต
ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าตาม
พระปณิธานฯ
-จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
ให้แก่อาสาสมัครสัตวแพทย์
ในชุมชน เกี่ยวกับโครงการ
สัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยฯ

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
530,000

2564
(บาท)
890,000

2565
(บาท)
890,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวนสุนัข/
แมวที่ไม่มี
เจ้าของที่
ได้รับการขึ้น
ทะเบียนโดย
การฝัง
ไมโครชิป

-มีฐานข้อมูลสุนัข/
แมวที่ไม่มีเจ้าของ
ที่ถูกต้อง เป็น
ปัจจุบัน และ
สามารถระบุ
ตัวตนจากการฝัง
ไมโครชิปได้
-การควบคุม
จานวนและการ
ป้องกันควบคุม
โรคที่มาจากสุนัข/
แมวที่ไม่มีเจ้าของ
มีประสิทธิภาพ
-อาสาสมัคร
สัตวแพทย์ใน
ชุมชนมีความรู้
ความเข้าใจ
เพิ่มขึ้น สามารถ
ปฏิบัติงานตาม
โครงการสัตว์
ปลอดโรค
คนปลอดภัยฯ
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานสัตวแพทย์
ฝ่ายบริการ
สิ่งแวดล้อม
สานักการ
สาธารณสุขฯ

-13-

แบบ ผ.02

เดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/316 ลาดับที่ 40
ที่

โครงการ

40 เฝ้าระวังควบคุม
โรคเรื้อรังใน
ชุมชน

วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้
ประชาชนในชุมชน
เทศบาลนครเชียงใหม่มี
ความรู้ความเข้าใจเรื่อง
โรคเรื้อรังและการออก
กาลังกายที่ถูกต้อง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ชุมชนในเขตเทศบาลนคร
เชียงใหม่ มีการดาเนิน
โครงการเฝ้าระวังควบคุมโรค
เรื้อรังในชุมชน
ปี 2562:จานวน 23 ชุมชน
ปี 2563:จานวน 9 ชุมชน

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
172,500

งบประมาณ
2563
(บาท)
67,500

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวน
ชุมชน
ที่มีการ
ดาเนินการ
ตามโครงการ

-อสม.สามารถนา
ความรู้เรื่องโรค
เรื้อรังไปประยุกต์
ในการแก้ปัญหา
ด้านสาธารณสุข
ในชุมชนของ
ตนเองได้อย่าง
เหมาะสม
-อสม.สามารถ
ทางานเป็นทีม
ร่วมดูแลสุขภาพ
ตนเอง ครอบครัว
และสมาชิกใน
ชุมชนได้เป็น
อย่างดี

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานสนับสนุน
สุขภาพภาค
ประชาชน
ฝ่ายส่งเสริม
สุขภาพ
สานักการ
สาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
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เปลี่ยนแปลง เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) งบประมาณที่จะดาเนินการ ในปีพ.ศ.2564-2565 และตัวชี้วัด ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และการดาเนินการจริง
ที่

โครงการ

40 เฝ้าระวังควบคุม
โรคเรื้อรังใน
ชุมชน

วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้
ประชาชนในชุมชน
เทศบาลนครเชียงใหม่มี
ความรู้ความเข้าใจเรื่อง
โรคเรื้อรังและการออก
กาลังกายที่ถูกต้อง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ชุมชนในเขตเทศบาลนคร
เชียงใหม่ มีการดาเนิน
โครงการเฝ้าระวังควบคุมโรค
เรื้อรังในชุมชน
ปี 2562:จานวน 23 ชุมชน
ปี 2563:จานวน 9 ชุมชน
ปี 2564:จานวน
36 ชุมชน
ปี 2565:จานวน
36 ชุมชน

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
172,500

งบประมาณ
2563
(บาท)
67,500

2564
2565
(บาท)
(บาท)
270,000 270,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวน
ชุมชนที่มีการ
ดาเนินการ
ตามโครงการ
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60

-อสม.สามารถนา
ความรู้เรื่องโรค
เรื้อรังไปประยุกต์
ในการแก้ปัญหา
ด้านสาธารณสุข
ในชุมชนของ
ตนเองได้อย่าง
เหมาะสม
-อสม.สามารถ
ทางานเป็นทีม
ร่วมดูแลสุขภาพ
ตนเอง ครอบครัว
และสมาชิกใน
ชุมชนได้เป็น
อย่างดี

แบบ ผ.02
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานสนับสนุน
สุขภาพภาค
ประชาชน
ฝ่ายส่งเสริม
สุขภาพ
สานักการ
สาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
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แบบ ผ.02

เดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/317 ลาดับที่ 42
ที่

โครงการ

42 รณรงค์ป้องกัน
ควบคุมโรค
ไข้เลือดออกใน
ชุมชน

วัตถุประสงค์
-เพื่อให้ชุมชนในเขต
เทศบาลนครเชียงใหม่มี
ความรู้ความเข้าใจและ
ตระหนักถึงความสาคัญ
ของการป้องกันควบคุม
โรคไข้เลือดออก
-เพื่อกระตุ้นให้คนใน
ชุมชนในเขตเทศบาลนคร
เชียงใหม่มีส่วนร่วมในการ
ป้องกันควบคุมโรค
ไข้เลือดออก

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ชุมชนในเขตเทศบาลนคร
เชียงใหม่ มีการดาเนิน
กิจกรรมรณรงค์ป้องกัน
ควบคุมโรคไข้เลือดออกใน
ชุมชน
ปี 2562: จานวน 36
ชุมชน
ปี 2563: จานวน 44
ชุมชน

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
270,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
330,000

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวน
ชุมชน
ที่มีการ
ดาเนินการ
ตามโครงการ

-อสม.สามารถนา
ความรู้เรื่องโรคไข้
เลือดออกไป
ประยุกต์ในการ
แก้ปัญหาด้าน
สาธารณสุขใน
ชุมชนของตนเอง
ได้อย่างเหมาะสม
-อสม.สามารถ
ทางานเป็นทีม
ร่วมดูแลสุขภาพ
ตนเอง ครอบครัว
และสมาชิกใน
ชุมชนได้เป็น
อย่างดี

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานสนับสนุน
สุขภาพภาค
ประชาชน
ฝ่ายส่งเสริม
สุขภาพ
สานักการ
สาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ.02
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เปลี่ยนแปลง เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) งบประมาณที่จะดาเนินการ ในปีพ.ศ.2564-2565 และตัวชี้วัด ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และการดาเนินการจริง
ที่

โครงการ

42 รณรงค์ป้องกัน
ควบคุมโรค
ไข้เลือดออกใน
ชุมชน

วัตถุประสงค์
-เพื่อให้ชุมชนในเขต
เทศบาลนครเชียงใหม่มี
ความรู้ความเข้าใจและ
ตระหนักถึงความสาคัญ
ของการป้องกันควบคุม
โรคไข้เลือดออก
-เพื่อกระตุ้นให้คนใน
ชุมชนในเขตเทศบาลนคร
เชียงใหม่มีส่วนร่วมในการ
ป้องกันควบคุมโรค
ไข้เลือดออก

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ชุมชนในเขตเทศบาลนคร
เชียงใหม่ มีการดาเนิน
กิจกรรมรณรงค์ป้องกัน
ควบคุมโรคไข้เลือดออกใน
ชุมชน
ปี 2562: จานวน 36
ชุมชน
ปี 2563: จานวน 44
ชุมชน
ปี 2564:จานวน
50 ชุมชน
ปี 2565:จานวน
50 ชุมชน

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
270,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
330,000

2564
(บาท)
375,000

ตัวชี้วัด
2565
(KPI)
(บาท)
375,000 จานวน
ชุมชนที่มีการ
ดาเนินการ
ตามโครงการ
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
-อสม.สามารถนา
ความรู้เรื่องโรคไข้
เลือดออกไป
ประยุกต์ในการ
แก้ปัญหาด้าน
สาธารณสุขใน
ชุมชนของตนเอง
ได้อย่างเหมาะสม
-อสม.สามารถ
ทางานเป็นทีม
ร่วมดูแลสุขภาพ
ตนเอง ครอบครัว
และสมาชิกใน
ชุมชนได้เป็น
อย่างดี

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานสนับสนุน
สุขภาพภาค
ประชาชน
ฝ่ายส่งเสริม
สุขภาพ
สานักการ
สาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
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แบบ ผ.02

เดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/318 ลาดับที่ 44
ที่

โครงการ

44 การจัดบริการด้าน
สุขภาพเบื้องต้น
ในศูนย์
สาธารณสุขมูล
ฐาน (ศสมช.) ใน
ชุมชน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้
ประชาชนในชุมชน
เทศบาลนครเชียงใหม่
ได้รับการจัดบริการด้าน
สุขภาพเบื้องต้นในศูนย์
สาธารณสุขมูลฐานชุมชน

ชุมชนในเขตเทศบาลนคร
เชียงใหม่ มีการจัดบริการ
ด้านสุขภาพเบื้องต้นในศูนย์
สาธารณสุขมูลฐานชุมชน
ปี 2562: จานวน 2 ชุมชน
ปี 2563: จานวน 8 ชุมชน

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
15,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
60,000

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวน
ชุมชน
ที่มีการ
ดาเนินการ
ตามโครงการ

-อสม.สามารถนา
ความรู้เรื่องการ
ดูแลสุขภาพ
เบื้องต้นไป
ประยุกต์ในการ
แก้ปัญหาด้าน
สาธารณสุขใน
ชุมชนของตนเอง
ได้อย่างเหมาะสม
-อสม.สามารถ
ทางานเป็นทีม
ร่วมดูแลสุขภาพ
ตนเอง ครอบครัว
และสมาชิกใน
ชุมชนได้เป็นอย่าง
ดี
-มีเวชภัณฑ์ยา
และวัสดุทางการ
แพทย์เบื้องต้น
สาหรับใช้ในศูนย์
ศสมช. เพียงพอ
ต่อการบริการ
ประชาชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานสนับสนุน
สุขภาพภาค
ประชาชน
ฝ่ายส่งเสริม
สุขภาพ
สานักการ
สาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
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เปลี่ยนแปลง เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) งบประมาณที่จะดาเนินการ ในปีพ.ศ.2564-2565 และตัวชี้วัด ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และการดาเนินการจริง
ที่

โครงการ

44 การจัดบริการด้าน
สุขภาพเบื้องต้น
ในศูนย์
สาธารณสุขมูล
ฐาน (ศสมช.)
ในชุมชน

วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้
ประชาชนในชุมชน
เทศบาลนครเชียงใหม่
ได้รับการจัดบริการด้าน
สุขภาพเบื้องต้นในศูนย์
สาธารณสุขมูลฐานชุมชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ชุมชนในเขตเทศบาลนคร
เชียงใหม่ มีการจัดบริการ
ด้านสุขภาพเบื้องต้นในศูนย์
สาธารณสุขมูลฐานชุมชน
ปี 2562: จานวน 2 ชุมชน
ปี 2563: จานวน 8 ชุมชน
ปี 2564:จานวน
10 ชุมชน
ปี 2565:จานวน
10 ชุมชน

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
15,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
60,000

2564
(บาท)
75,000

2565
(บาท)
75,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวน
ชุมชนที่มีการ
ดาเนินการ
ตามโครงการ
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60

-อสม.สามารถนา
ความรู้เรื่องการ
ดูแลสุขภาพ
เบื้องต้นไป
ประยุกต์ในการ
แก้ปัญหาด้าน
สาธารณสุขใน
ชุมชนของตนเอง
ได้อย่างเหมาะสม
-อสม.สามารถ
ทางานเป็นทีม
ร่วมดูแลสุขภาพ
ตนเอง ครอบครัว
และสมาชิกใน
ชุมชนได้เป็น
อย่างดี
-มีเวชภัณฑ์ยา
และวัสดุทางการ
แพทย์เบื้องต้น
สาหรับใช้ในศูนย์
ศสมช. เพียงพอ
ต่อการบริการ
ประชาชน

แบบ ผ.02
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานสนับสนุน
สุขภาพภาค
ประชาชน
ฝ่ายส่งเสริม
สุขภาพ
สานักการ
สาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
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แบบ ผ.02

เดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 หน้า 12 ลาดับที่ 171
ที่

โครงการ

171 โครงการรณรงค์
และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด TO BE
NUMBER ONE
(ศูนย์เพื่อนใจ
วัยรุ่นในชุมชน/
หมูบ้าน)
ทูลกระหม่อม
หญิงอุบลรัตนราช
กัญญาสิริวัฒนา
พรรณวดี

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

-เพื่อรณรงค์และแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในกลุ่ม
เยาวชน
-เพื่อสนับสนุนให้เยาวชน
มีการจัดกิจกรรม
สร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง
-เพื่อสร้างเครือข่ายชมรม
TO BE NUMBER ONE
และพัฒนาทักษะด้านการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด

-จัดอบรม TO BE NUMBER
ONE (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นใน
ชุมชน/หมูบ้าน) และสร้าง
เครือข่ายชมรม TO BE
NUMBER ONE ในกลุ่มเยาวชน
-จ้างเหมาจัดประกวดการ
แข่งขัน TO BE NUMBER
ONE (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นใน
ชุมชน/หมูบ้าน) ทูลกระหม่อม
หญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริ
วัฒนาพรรณวดี

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
350,000

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

2564
(บาท)
350,000

2565
(บาท)
350,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ผู้เข้ารับการ
อบรมมี
ความรู้ความ
เข้าใจ
เพิ่มขึ้น

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

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

เปลี่ยนแปลง งบประมาณที่จะดาเนินการ ในปีพ.ศ.2564-2565 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และการดาเนินการจริง
ที่

โครงการ

171 โครงการรณรงค์
และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด TO BE
NUMBER ONE
(ศูนย์เพื่อนใจ
วัยรุ่นในชุมชน/
หมูบ้าน)
ทูลกระหม่อม
หญิงอุบลรัตนราช
กัญญาสิริวัฒนา
พรรณวดี

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

-เพื่อรณรงค์และแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในกลุ่ม
เยาวชน
-เพื่อสนับสนุนให้เยาวชน
มีการจัดกิจกรรม
สร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง
-เพื่อสร้างเครือข่ายชมรม
TO BE NUMBER ONE
และพัฒนาทักษะด้านการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด

-จัดอบรม TO BE NUMBER
ONE (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นใน
ชุมชน/หมูบ้าน) และสร้าง
เครือข่ายชมรม TO BE
NUMBER ONE ในกลุ่มเยาวชน
-จ้างเหมาจัดประกวดการ
แข่งขัน TO BE NUMBER
ONE (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นใน
ชุมชน/หมูบ้าน) ทูลกระหม่อม
หญิงอุบลรัตนราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
350,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานป้องกันและ
แก้ไขปัญหา
ยาเสพติด
ฝ่ายบริการ
สิ่งแวดล้อม
สานักการ
สาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ.02

-20รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563
เทศบาลนครเชียงใหม่
ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตสานึกด้านศิลปวัฒนธรรม
3.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ลาดับที่ 2 หน้า 3/387
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

2

จัดงานมหกรรม
ไม้ดอกไม้ประดับ

เพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้าน
การท่องเที่ยวของจังหวัด
เชียงใหม่

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้
ประดับ

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
2561
2562
2563
2564
2565
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการ
ดาเนิน
โครงการ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนและ
นักท่องเที่ยวที่มา
เยือนจังหวัด
เชียงใหม่เกิดความ
ประทับใจและเป็น
การสร้างบรรยากาศ
การท่องเที่ยวของ
จังหวัดเชียงใหม่

งานตกแต่งเมือง
และพื้นที่สาธารณะ
ฝ่ายสวนสาธารณะ
ส่วนการโยธา
สานักการช่าง

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนและ
นักท่องเที่ยวที่มา
เยือนจังหวัด
เชียงใหม่เกิดความ
ประทับใจและเป็น
การสร้างบรรยากาศ
การท่องเที่ยวของ
จังหวัดเชียงใหม่

งานตกแต่งเมือง
และพื้นที่สาธารณะ
ฝ่ายสวนสาธารณะ
ส่วนการโยธา
สานักการช่าง

เปลี่ยนแปลง งบประมาณในการดาเนินการปีงบประมาณ 2563-2565 ให้สอดคล้องกับกิจกรรมและลักษณะปริมาณงานที่จะดาเนินการ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

2

จัดงานมหกรรม
ไม้ดอกไม้ประดับ

เพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้าน
การท่องเที่ยวของจังหวัด
เชียงใหม่

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้
ประดับ

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
2561
2562
2563
2564
2565
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2,500,000 2,500,000 17,000,000 17,000,000 17,000,000 ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการ
ดาเนิน
โครงการ

-21-

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563
เทศบาลนครเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ที่ 6 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ที่ 7 : การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

เดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ลาดับที่ 153 หน้า 3/523
ที่

โครงการ

153 ปรับปรุงห้อง
ทางานของฝ่าย
บริการและ
เผยแพร่วิชาการ

วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นการอานวยความ
สะดวกแก่ผู้มาติดต่อ
ประสานงานกับทาง
ราชการ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ติดตั้งบานประตูอลูมิเนียม
พร้อมช่องและกระจกติด
ตาย พื้นที่ประมาณ
17 ตร.ม.
(ตามแบบแปลนของ
เทศบาลฯ)

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

-22-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
50,000

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อสถานที่
ราชการที่
ได้รับการ
ปรับปรุง

สถานที่ปฏิบัติงาน
มีความเป็น
ระเบียบและ
อานวยความ
สะดวกแก่
ประชาชน

ฝ่ายบริการและ
เผยแพร่วิชาการ
กองวิชาการและ
แผนงาน

แบบ ผ.02

เปลี่ยนแปลง วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) ปีงบประมาณที่จะดาเนินการ และผลที่คาดว่าจะได้รับ ให้สอดคล้องกับลักษณะปริมาณงานที่จะดาเนินการ
ที่

โครงการ

153 ปรับปรุงห้อง
ทางานของฝ่าย
บริการและ
เผยแพร่วิชาการ

วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นการอานวยความ
สะดวกแก่ผู้มาติดต่อ
ประสานงานกับทาง
ราชการ และเพิ่มพื้นที่ใน
การจัดเก็บสื่อ
ประชาสัมพันธ์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1.ติดตั้งงานเฟอร์นิเจอร์
บิ้วอินและตกแต่ง
2.ติดตั้งผนังยิปซั่มบอร์ด
3.ทาสีภายในภายนอก
4.ติดตั้งบานประตู
5.ติดตั้งงานระบบไฟฟ้า
6.ต่อเติมห้องจัดเก็บ
เอกสารและสื่อ
ประชาสัมพันธ์
7.ติดตั้งบานประตูอลูมิเนียม
พร้อมช่องกระจกติดตาย
8.งานครุภัณฑ์
-ติดตั้งฉากกั้นห้อง(Partition)
จานวน 15 ชุด
-ติดตั้งอุปกรณ์กระจาย
สัญญาณ (L2 Switch)
ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 1
จานวน 1 ตัว
-ติดตั้งพัดลมดูดอากาศ
จานวน 1 ตัว
(ตามแบบแปลนของ
เทศบาลฯ)

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
456,000

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อสถานที่
ราชการที่
ได้รับการ
ปรับปรุง

-สถานที่
ปฏิบัติงานมีความ
เป็นระเบียบและ
อานวยความ
สะดวกแก่
ประชาชน
-พื้นที่สาหรับ
จัดเก็บสื่อ
ประชาสัมพันธ์
เพียงพอและ
มีความป็น
ระเบียบเรียบร้อย

ฝ่ายบริการและ
เผยแพร่วิชาการ
กองวิชาการและ
แผนงาน

-23-

แบบ ผ.03

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

เปลี่ยนแปลง แบบผ.03 โดยการเพิ่มเติมรายการลาดับที่ 273-275 หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เนื่องจากมีเปลี่ยนแปลงโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลาดับที่ 153 หน้า 3/523
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
2,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

271 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎหมาย จานวน 1 ชุด

272 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card
Reader) จานวน 94 เครื่อง
ครุภัณฑ์สานักงาน ฉากกั้นห้อง (Partition)
จานวน 15 ชุด

-

65,800

-

-

-

-

-

27,200

-

-

274 แผนงานบริหารงาน ค่าครุภัณฑ์
ทั่วไป

ครุภัณฑ์สานักงาน

พัดลมดูดอากาศ
จานวน 1 ตัว

-

-

2,000

-

-

275 แผนงานบริหารงาน ค่าครุภัณฑ์
ทั่วไป

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

อุปกรณ์กระจายสัญญาณ
(L2 Switch) ขนาด
24 ช่อง แบบที่ 1
จานวน 1 ตัว

-

-

6,000

-

-

273 แผนงานบริหารงาน ค่าครุภัณฑ์
ทั่วไป

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานควบคุม
เทศพาณิชย์
ฝ่ายอานวยการ
สานักปลัดเทศบาล
งานธุรการ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายบริการและ
เผยแพร่วิชาการ
กองวิชาการและ
แผนงาน
ฝ่ายบริการและ
เผยแพร่วิชาการ
กองวิชาการและ
แผนงาน
ฝ่ายบริการและ
เผยแพร่วิชาการ
กองวิชาการและ
แผนงาน

