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เทศบาลนครเชียงใหม 
 
 



บทนํา 
 

  เทศบาลนครเชียงใหม่  เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจเก่ียวกับการพัฒนาเมืองให้สอดคล้องกับผังเมืองรวม 
และพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การจราจร การคมนาคม และการขนส่งที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน 
เพ่ือให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง  อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม รวมท้ัง
พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างประหยัดและคุ้มค่า สอดคล้องกับ
ศักยภาพการพัฒนาท้องถิ่นอย่างย่ังยืน  พัฒนาคนให้มีคุณภาพทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา โดยมุ่งเน้นให้
เกิดการพัฒนาทางด้านคุณธรรมควบคู่ไปกับการพัฒนาความรู้ อันเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งและความสงบสุขของ
ชุมชน รวมถึงการให้การสงเคราะห์แก่ผู้ด้อยโอกาสในสังคม ส่งเสริมการท่องเท่ียวเพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับ
ประชาชนในท้องถิ่น เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนในท้องถิ่น ส่งเสริม ฟ้ืนฟู และ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสถาปัตยกรรมล้านนา พัฒนาระบบบริหารจัดการของเทศบาลนคร
เชียงใหม่ให้มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส 
และพร้อมที่จะได้รับการตรวจสอบจากประชาชน และสังคมโดยรวม  จากเหตุผลดังกล่าว เทศบาลนครเชียงใหม่ จึงมี
แนวความคิดในการประยุกต์ใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาอย่างต่อเน่ือง เพ่ือรองรับงานภารกิจ
ต่างๆ และเพ่ือให้การพัฒนาเป็นไปอย่างเป็นระบบ โดยเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้มีการจัดทําแผนแม่บทฯ ฉบับแรก
ครอบคลุมปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 เพ่ือให้เทศบาลนครเชียงใหม่มีทิศทางการดําเนินงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารชัดเจน สอดคล้องกับนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยใน
ปัจจุบัน และทิศทางการพัฒนาของเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงไป จึงได้มีการจัดทําแผนแม่บทฯ ฉบับน้ี
ขึ้น โดยได้ดําเนินการศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกท่ีเก่ียวข้องกับการดําเนินงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยมีปัจจัยภายใน อาทิ นโยบายของผู้บริหารระดับสูงของ
เทศบาลนครเชียงใหม่  ความต้องการเชิงธุรกิจจากลักษณะการทํางานและความต้องการของหน่วยงานภายในเทศบาล
นครเชียงใหม่  สภาพการดําเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปัจจุบัน และปัจจัยภายนอกที่
เก่ียวข้อง อาทิ นโยบายของประเทศไทย แนวโน้มของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   
  ผลจากการศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกดังกล่าว ได้ถูกนําไปกําหนดวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ 
และแผนงานโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในภาพรวมของเทศบาลนครเชียงใหม่ มีทิศทางที่
สอดคล้องกับนโยบายของประเทศไทย สอดรับกับนโยบายของผู้บริหารระดับต่างๆ และภารกิจหน้าที่หลักของเทศบาล
นครเชียงใหม่ อีกทั้งเป็นแผนซึ่งสามารถนําไปปฏิบัติได้จริง ดําเนินการได้อย่างต่อเน่ืองสอดคล้องกับสภาพการ
ดําเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปัจจุบันของเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเทศบาลนครเชียงใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 น้ีมีรายละเอียดของ
วัตถุประสงค์การจัดทําและโครงสร้างของแผน ดังน้ี.- 
 
วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือเป็นกรอบแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาลนครเชียงใหม่ 2561-2565  
  2. เพ่ือปรับปรุงแผนการดําเนินงานหลักด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความสอดคล้องกับสภาพ
ปัจจุบันของเทศบาลนครเชียงใหม่ และนโยบายระดับภาครัฐ 
  3.  เพ่ือให้เทศบาลนครเชียงใหม่ มีแผนงานและโครงการด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมสามารถนําไปปฏิบัติได้จริง 
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ยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของเทศบาลนครเชียงใหม่ 
 
  เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้กําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม่     
ได้ดังน้ี 
 
วิสัยทัศน์เทศบาลนครเชียงใหม่ 
  “นครเชียงใหม่เป็นเมืองน่าอยู่อย่างย่ังยืน มีเอกลักษณ์ด้านศิลปวัฒนธรรม ชุมชนเข้มแข็ง  ด้วยการ
บริหารภายใต้หลักธรรมาภิบาล” 
 
พันธกิจ  
  1. พัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม่ให้เป็นองค์กรที่สมรรถนะสูง 
  2. ส่งเสริมการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ ระดับจังหวัดและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่าย 
  3. บริหารงานบุคคลและเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ทํางานอย่าง
มืออาชีพ 
  4. พัฒนาระบบงบประมาณและการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและ
สามารถพ่ึงตนเองได้ 
  5. ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถส่งมอบบริการ
สาธารณะให้ประชาชนได้อย่างมีมาตรฐาน 
 
ยุทธศาสตร์ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาศักยภาพและทักษะบุคลากรด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
และทันสมัย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐานให้สามารถรองรับระบบงานได้อย่างมั่นคง
ปลอดภัย  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



- 3 - 
 

การวิเคราะหส์ถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของเทศบาลนครเชียงใหม่ 
 

  จากการศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกท้ังในเชิงนโยบาย (Top-Down) เชิงความ
ต้องการเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน (Bottom-up) และสภาพการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร        
ในปัจจุบันที่ส่งผลต่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยมีองค์ประกอบหลัก 
ได้แก่ 

- ระบบสารสนเทศและระบบฐานข้อมูล 
- อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายสื่อสาร 
- บุคลากร 
- นโยบายและการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
สามารถสรุปผลการวิเคราะห์สถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทั้ง 4 องค์ประกอบ

หลักของเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยใช้หลักการวิเคราะห์ SWOT ซึ่งเป็นการศึกษาปัจจัยทั้งภายในและภายนอก 
 

สรุปผลการวิเคราะห์ด้านระบบสารสนเทศและระบบฐานข้อมูล 
  เมื่อพิจารณาในส่วนของปัจจัยด้านระบบสารสนเทศและระบบฐานข้อมูล พบว่าเทศบาลนครเชียงใหม่ 
เป็นหน่วยงานที่มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการภายในของเทศบาลนครเชียงใหม่ และ
ให้บริการแก่ประชาชน ซึ่งระบบสารสนเทศดังกล่าวมีเทคโนโลยีการพัฒนาเป็นไปในเทศทางเดียวกัน ทําให้ง่ายต่อการ
บริหารจัดการและบํารุงรักษาระบบของผู้ดูแลระบบ แต่อย่างไรก็ตามพบว่าระบบสารสนเทศดังกล่าวที่พัฒนาข้ึนน้ัน     
มีความซ้ําซ้อนด้านข้อมูลของระบบสารสนเทศ ทําให้ผู้ใช้งานต้องมีการนําข้อมูลที่ซ้ําซ้อน ซึ่งเกิดจากระบบสารสนเทศ
ต่างๆ ของเทศบาลนครเชียงใหม่ ขาดการเช่ือมโยงบูรณาการข้อมูลภายในของระบบสารสนเทศ โดยแต่ละหน่วยงาน    
มีการพัฒนาระบบสารสนเทศข้ึนมาอย่างเอกเทศเพ่ือสนับสนุนงานตามภารกิจหน้าที่ของตนเอง รวมถึงข้อมูลในระบบ
ไม่ครบถ้วนและขาดความทันสมัย เน่ืองจากข้อมูลที่จะนําเข้าระบบเป็นข้อมูลของหน่วยงานภายนอก ซึ่งต้นแหล่งข้อมูล
ไม่เห็นความสําคัญและประโยชน์ในการนําเข้าข้อมูล 
 

สรุปผลการวิเคราะห์ด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายสื่อสาร 
  เมื่อพิจารณาในส่วนของปัจจัยภายในด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายสื่อสาร จะพบว่า
เทศบาลนครเชียงใหม่มีจุดแข็งคือ ในปัจจุบันเทศบาลนครเชียงใหม่ มีการจัดสร้างระบบเครือข่ายสื่อสารเพ่ือสนับสนุน
การปฏิบัติงาน โดยได้มีการจัดสร้างระบบเครือข่ายท้องถิ่นที่ส่วนกลาง และจัดให้มีช่องทางการเชื่อมโยงเครือข่าย
สื่อสารทางไกลระหว่างหน่วยงาน เพ่ือสนับสนุนการเช่ือมโยงข้อมูลและการใช้งานระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในการ
ปฏิบัติงาน รวมถึงมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือบริหารจัดการและการบํารุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบ
เครือข่ายสื่อสารที่พัฒนา/จัดสรรให้ผู้ใช้งาน 
  แต่หากพิจารณาปัจจัยภายนอกท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาทิ 
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของเทศบาลนครเชียงใหม่ ตามนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมด้าน
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ชัดเจน ประกอบกับมีการพัฒนาเทคโนโลยีการ
สื่อสารสําหรับให้บริการที่หลากหลายในปัจจุบัน จึงถือเป็นโอกาสสําหรับเทศบาลนครเชียงใหม่ ในการพัฒนา/ปรับปรุง
ระบบเครือข่ายสื่อสาร อย่างไรก็ตามเน่ืองจากเทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอร์มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ประกอบ
กับความหลากหลายของภัยคุกคามต่างๆ ซึ่งเกิดขึ้นจากการเช่ือมต่อระบบเครือข่ายสื่อสาร อาทิ โปรแกรมไวรัสต่างๆ  
 

 



- 4 - 
 
ดังน้ัน เทศบาลนครเชียงใหม่ จึงควรพิจารณาเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
ความต้องการใช้งานทั้งในด้านของบริการ ค่าใช้จ่าย และการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล 
 
สรุปผลการวิเคราะห์ด้านบุคลากร 
  เมื่อพิจารณาในส่วนของปัจจัยด้านบุคลากรของเทศบาลนครเชียงใหม่ จะพบว่าบุคลากรผู้ใช้งาน
ระบบของเทศบาลนครเชียงใหม่ ส่วนใหญ่มีทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น อาทิ การใช้งานโปรแกรมสนับสนุน
งานเอกสาร การใช้งานอินเตอร์เพ่ือเรียกดูข้อมูลในเว็บไซต์  หรือการรับ-ส่งอีเมลล์ ซึ่งถือเป็นจุดแข็งเพราะสามารถ
พัฒนาทักษะการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศอ่ืนๆ ต่อไปได้ แต่เน่ืองจากบุคลากรผู้ดูแลและบริหารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของเทศบาลนครเชียงใหม่ มีจํานวนไม่เพียงพอเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ 
และจํานวนหน่วยงานของเทศบาลนครเชียงใหม่ ซึ่งส่งผลให้การสนับสนุนและแก้ไขปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารไม่ทั่วถึง รวมไปถึงผู้ใช้งานระบบสารสนเทศของเทศบาลนครเชียงใหม่ ไม่ได้รับการฝึกอบรมด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างเพียงพอ    
 
สรุปผลการวิเคราะห์ด้านนโยบาย และการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  เมื่อพิจารณาในส่วนของปัจจัยภายในด้านนโยบาย และการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของเทศบาลนครเชียงใหม่ พบว่ามีจุดแข็งในส่วนของการมีการจัดต้ังศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น
เป็นผู้ดําเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาลนครเชียงใหม่ เป็นผู้รับผิดชอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารโดยตรง รวมทั้งมีการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในภาพรวมได้อย่างมีทิศทาง
เดียวกัน อย่างไรก็ตามเทศบาลนครเชียงใหม่ ยังมีจุดอ่อนในส่วนของการบริหารจัดการเน่ืองจากในปัจจุบันเทศบาลนคร
เชียงใหม่ยังขาดนโยบายเพ่ือสร้างแรงจูงใจหรือกระตุ้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อีกทั้งในปัจจุบัน
หน้าที่ความรับผิดชอบของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่นยังดําเนินการไม่ครอบคลุมแนวทางตามหลักการ ITG อาทิ 
ขาดการดําเนินการด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง การประเมินความเหมาะสมด้านการลงทุน การกําหนดแนว
ทางการจัดสรรและใช้ทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งอาจนําไปสู่ภาวการณ์ไม่สามารถใช้งาน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอยู่และที่จะเกิดขึ้นไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
  และเมื่อพิจารณาถึงปัจจัยภายนอกด้านนโยบาย และการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของที่มีผลกระทบต่อเทศบาลนครเชียงใหม่ จะพบว่ามีปัจจัยส่งเสริมโอกาสในส่วนซึ่งรัฐบาลมีนโยบายและมี
การส่งเสริมด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ชัดเจน  ทั้งในส่วนของกรอบนโยบายเทคโนโลยี
สารสนเทศ อย่างไรก็ตามปัจจัยภายนอกขาดความชัดเจนของการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารระดับกระทรวง และไม่มีการกําหนดนโยบายและการขาดกฎระเบียบของหน่วยงานภายนอก  
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สรุปผลการวิเคราะห์ SWOT ในการดําเนนิงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
องค์ประกอบ สรุปผลการวิเคราะห์ 

บุคลากร จุดแข็ง (Strengths) 
  บุคลากรผู้ใช้งานส่วนมากมีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น 
 จุดอ่อน (Weaknesses) 
  บุคลากรด้านการดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการ   

   สื่อสารมีจํานวนน้อย 
  ผู้ใช้งานไม่ได้รับการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่าง     

   เพียงพอ 
 โอกาส (Opportunities) 
  แผน ICT มีการสนับสนุนด้านการพัฒนาบุคลากรอย่างชัดเจน 
 อุปสรรค (Threats) 
  การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐไม่เหมาะสม 

นโยบายจากภาครัฐที่เก่ียวกับการจํากัดอัตรากําลัง 
ระบบสารสนเทศและ
ระบบฐานข้อมูล 

จุดแข็ง (Strengths) 
 มีระบบสารสนเทศทีส่นับสนุนภารกิจหน้าที่หลักของเทศบาลนครเชียงใหม ่
มีระบบสารสนเทศทีส่นับสนุนการบริหารจัดการภายในของเทศบาลนคร 
   เชียงใหม ่
มีการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการเผยแพร่ข้อมูล 
เทคโนโลยีที่ใช้การพัฒนาระบบสารสนเทศเป็นไปในทศิทางเดียวกัน 

 จุดอ่อน (Weaknesses) 
  มีความซ้ําซอ้นของข้อมูลในระบบสารสนเทศ 

ขาดการเช่ือมโยง บูรณาการข้อมูลภายในระบบสารสนเทศ 
ข้อมูลที่เข้าสู่ระบบสารสนเทศไม่ควบถ้วนและขาดความทันสมัย 

 โอกาส (Opportunities) 
  มีระบบสารสนเทศสําหรับการบริหารจัดการภายในซึ่งให้บริการโดยหน่วยงานของ

รัฐบาล 
แผน ICT ของเทศบาลนครเชียงใหม่เน้นด้านเครือข่ายซึ่งจะทําให้มีช่องทางสื่อสาร
ข้อมูลมากขึ้น 
แผน ICT ของเทศบาลนครเชียงใหม่เน้นที่ระบบ e-Government ทีจ่ะทําให้มี
การศึกษาด้านการจัดทําข้อมูลที่เป็นมาตรฐานมากข้ึน 

 อุปสรรค (Threats) 
  ผู้นําเข้าข้อมูลไม่เห็นความสําคัญในการใช้งานระบบ 
อุปกรณ์คอมพวิเตอร ์
และระบบเครือข่าย 
สื่อสาร 

จุดแข็ง (Strengths) 
 มีการให้บรกิารด้านระบบเครือข่ายสื่อสารทางไกลทั่วถึงไปยังสํานักงาน 
มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือบริหารจัดการและการบํารุงรักษาอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายสื่อสารอย่างต่อเน่ือง 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
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องค์ประกอบ สรุปผลการวิเคราะห์ 
  ขาดการจัดการระบบเครือข่ายสื่อสารในภาพรวมที่มีประสิทธิภาพ 

การจัดสรรอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ไม่ทั่งถึง 
 โอกาส (Opportunities) 
  ปัจจุบันมีการพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารสําหรับให้บริการที่หลากหลาย 

มีนโยบายการพัฒนา IT Infrastructure ของเทศบาลนครเชียงใหม่ที่ชัดเจน 
 อุปสรรค (Threats) 
  มีความหลากหลายของภัยคุกคามจากการเช่ือมต่อระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

มีข้อจํากัดด้านงบประมาณของหน่วยงานในการจัดหาอุปกรณ์เพ่ิมเติมหรือ
ทดแทนอุปกรณ์ที่ล้าสมัย 
เทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอร์มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

นโยบายและการ 
บริหารจัดการด้าน 
เทคโนโลยี 
สารสนเทศและการ 
สื่อสาร 

จุดแข็ง (Strengths) 
 มีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยตรง 
 มีนโยบายและการกําหนดทิศทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่ชัดเจน 
จุดอ่อน (Weaknesses) 
 ขาดนโยบายเพ่ือสร้างแรงจูงใจหรือกระตุ้นให้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
การดําเนินการให้เป็นไปตามการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ITG) ไม่ครบถ้วน 

 โอกาส (Opportunities) 
  รัฐบาลมีนโยบาย และมีการส่งเสริมด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารที่ชัดเจน 
 อุปสรรค (Threats) 
  ขาดความชัดเจนของการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ไม่มีการกําหนดนโยบาย และกฎระเบียบในการผลักดันให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น บันทึกข้อมูลและใช้งานระบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



สารบญั 
  หน้า 
บทนํา 1 
วัตถุประสงค ์ 1 
ยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของเทศบาลนครเชียงใหม่  
 วิสัยทัศน์เทศบาลนครเชียงใหม่ 2 
 พันธกิจ 2 
 ยุทธศาสตร์ 2 
การวิเคราะหส์ถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของเทศบาลนคร
เชียงใหม่ 

 

 สรุปผลการวิเคราะห์ด้านระบบสารสนเทศและระบบฐานข้อมูล 3 
 สรุปผลการวิเคราะห์ด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายสื่อสาร 3 
 สรุปผลการวิเคราะห์ด้านบุคลากร 4 
 
 

สรุปผลการวิเคราะห์ด้านนโยบาย และการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยี 
สารสนเทศและการสื่อสาร 

4 

 
 

สรุปผลการวิเคราะห์ SWOT ในการดําเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ 
สื่อสาร 

5 - 6 

 
 

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการ/กิจกรรม ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561  เทศบาลนครเชียงใหม ่

7 - 8 

 
 

โครงการ/กิจกรรม แผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เทศบาลนครเชียงใหม่ 5 ปี 
(พ.ศ. 2561-2565) 

 

 
 
 

******************* 
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สรุปผลการดําเนนิการโครงการ/กิจกรรม  
แผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology master Plan)  

เทศบาลนครเชียงใหม่  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
**************** 

   

  เทศบาลนครเชียงใหม่  ได้จัดทําโครงการ/กิจกรรมแผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Information Technology master Plan)  เพ่ือบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลนครเชียงใหม่         
(พ.ศ. 2561-2565)  จํานวนทั้งสิ้น 169 โครงการ งบประมาณรวมท้ังสิ้น 22,166,800 บาท  

ในปีงบประมาน พ.ศ. 2561 เทศบาลนครเชียงใหม่ มีโครงการ/กิจกรรมแผนแม่บทระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งสิ้น 63 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 17,073,100  บาท   

 

 

แผนภูมิที่ 1 โครงการ/กิจกรรม แผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปี พ.ศ. 2561 

 

 

 

 

 

169

22.16

63

17.07

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

จํานวน (โครงการ)

งบประมาณ (ล้านบาท)

กราฟแสดงโครงการ/กิจกรรม แผนแม่บทสารสนเทศ (พ.ศ. 2561-2565)

จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี พ.ศ. 2561

จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี พ.ศ. 2561-2565 

โครงการ/กิจกรรม จํานวน 
(โครงการ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

โครงการ/กิจกรรม แผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ นับรวม
เฉพาะแผนในปี พ.ศ. 2561 ที่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาล
นครเชียงใหม่ (พ.ศ. 2561-2565)  

169 22,166,800 

โครงการ/กิจกรรม แผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้รับ
งบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

63 17,073,100   
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           จากการเปรียบเทียบการเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการ/กิจกรรม แผนแม่บทระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ประจําปี พ.ศ. 2561 พบว่า 

เทศบาลฯ มีงบประมาณได้รับจัดสรรตามโครงการ/กิจกรรม แผนแม่บทระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ  จํานวน  63 โครงการ  งบประมาณทั้งสิ้น  17,073,100  บาท     โครงการท่ีได้ดําเนินการตามแผน  
จํานวน  57  โครงการ  งบประมาณ 12,934,912     คิดเป็นร้อยละ 75.76  ของงบประมาณทั้งหมด  และ
โครงการที่ไม่ได้ดําเนินการจํานวน 6  โครงการ งบประมาณ 4,138,188  บาท  คิดเป็นร้อยละ  24.24 รายละเอียด
ปรากฏในแผนภูมิที่ 2 

 

 
 

แผนภูมิที่ 2 แสดงการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการ/กิจกรรม ที่ได้ดําเนนิการตาม 
แผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปี พ.ศ. 2561 

  
 

 

 

 

 

0 10 20 30 40 50 60 70

งบประมาณได้รับจัดสรรตามโครงการ/กิจกรรม แผน
แม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการท่ีได้ดําเนินการตามแผน

โครงการท่ีไม่ได้ดําเนินการ

งบประมาณได้รับจัดสรรตาม
โครงการ/กิจกรรม แผนแม่บทระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการท่ีได้ดําเนินการตามแผน โครงการที่ไม่ได้ดําเนินการ

งบประมาณ (ล้านบาท) 17.07 12.93 4.14
จํานวน (โครงการ) 63 57 6.00

กราฟแสดงโครงการ/กิจกรรมที่ได้ดําเนินการตามแผน

งบประมาณ (ล้านบาท) จํานวน (โครงการ)
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โครงการ/กิจกรรม แผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
เทศบาลนครเชียงใหม่ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) 

 

ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. Smart City เทศบาลนคร
เชียงใหม่ 

-เพื่อสนับสนุนการนําเทคโนโลยี
สมัยใหม่มาปรบัใช้ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตชุมชนเมือง 
-เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยว
สร้างความเข้มแข็งระหว่างภาครัฐ
และเอกชน 

- - - - 10,000,000 ส่วนออกแบบและ
ก่อสร้าง 
สํานักการช่าง 

2. ปรับปรุงแนวสายเคเบิล 
FIBER OPTIC และอุปกรณ์
สําหรับกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) แยกอนุสาวรีย์สาม
กษัตริย์ถึงแยกกลางเวียง 

-เพื่อให้กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) ทํางานได้อย่างสมบูรณ์ 
-เพื่อทําให้การตรวจสภาพจราจร
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

- - 193,000 - - ฝ่ายวิศวกรรมจราจร 
ส่วนการโยธา 
สํานักการช่าง 

3. จ้างเหมาจัดทําระบบเว็บไซต์
และแอพพลิเคชั่น 
“นครเชียงใหมเ่กมส์” 

-เพื่อให้การประชาสัมพันธ์และ
ประมวลผลการแข่งขันกีฬานักเรียน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่ง
ประเทศไทยรอบชิงชนะเลิศ
ระดับประเทศ ครั้งที่ 36 ประจําปี
การศึกษา 2561 “นครเชียงใหม่เกมส์” 

500,000 - - - - งานวิจัยประเมินผล
และข้อมูลสารสนเทศ 
ฝ่ายแผนงานและ
งบประมาณ 
กองวิชาการและ
แผนงาน 
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ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4. จ้างเหมาปรับปรุงเว็บไซต์
เครือข่ายพิพิธภัณฑ์กลางเวียง
เชียงใหม่ 

-เพื่อให้มีเว็บไซต์เครือข่ายพิพิธภัณฑ์
กลางเวียงเชียงใหม่เป็นปัจจุบันและมี
ความน่าสนใจมากขึ้น 

- 150,000 - - - กลุ่มงานส่งเสริมการ
พัฒนาเมือง 
กองวิชาการและ
แผนงาน 

5. จ้างเหมาดูแลบํารุงรักษา
ระบบเว็บไซต์เครือข่าย
พิพิธภัณฑ์กลางเวียงเชียงใหม่ 

-เพื่อการทํางานของเว็บไซต์เครือข่าย
พิพิธภัณฑ์กลางเวียงเชียงใหม่มีความ
ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

- - 20,000 20,000 20,000 กลุ่มงานส่งเสริมการ
พัฒนาเมือง 
กองวิชาการและ
แผนงาน 

6. จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด -เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว  

- - 25,000 
(5 ตัว) 

25,000 
(5 ตัว) 

- กลุ่มงานส่งเสริมการ
พัฒนาเมือง 
กองวิชาการและ
แผนงาน 

7. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ
สัมผสัหน้าจอ ขนาดไม่น้อย
กว่า 21 นิ้ว 

-เพื่อใช้ในการนําเสนอข้อมูลภายใน
ห้องนิทรรศการเครือข่ายพิพิธภัณฑ์
กลางเวียงเชียงใหม ่

- - 33,000 - 33,000 กลุ่มงานส่งเสริมการ
พัฒนาเมือง 
กองวิชาการและ
แผนงาน 
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ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8. จัดหาและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกสข์ององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่
ประเทศไทย 4.0 

-เพื่อสนับสนุนให้สถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทํา
และพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัด
การศึกษาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ให้เป็นโรงเรียนวัตกรรมการบริหาร
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา
ท้องถิ่น (SBMLD-Innovation 
School) อันจะนําไปสู่การปฏิรูป
การศึกษาเพื่อรองรับเศรษฐกิจ
รูปแบบใหม ่(New Economy Mode) 
ตามยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 

- 5,400,000 - - - โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลฯ 11 แห่ง 
ฝ่ายกิจการโรงเรียน 
สํานักการศึกษา 
 

9. พัฒนาระบบการเรียนการ
สอน E-Learning 

-เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนสังกัด
เทศบาลฯ พัฒนารูปแบบ วิธีการ
เรียนการสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยี
เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการ
สอนของโรงเรียน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ฝ่ายวิชาการ 
สํานักการศึกษา 
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ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10. อบรมทบทวนและพัฒนา
ความรู้ระบบคลังข้อสอบ 

-เพื่อให้ครูผูส้อนและผู้ที่เกี่ยวข้องมี
ความรู้ความเข้าใจในการจัดการสร้าง
คลังข้อสอบ จดัชุดทดสอบ online 
พัฒนาทักษะในการใช้ระบบคลัง
ข้อสอบภายหลังที่มีการพัฒนา
โปรแกรมและฝึกทักษะในการ
ประมวลผลการทดสอบของนักเรียน 
 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ฝ่ายวิชาการ 
สํานักการศึกษา 

11. บํารุงรักษาระบบ
อิเล็กทรอนิกสพ์ร้อมคลัง
ข้อสอบ 

-เพื่อให้การบํารุงรักษาระบบ
อิเล็กทรอนิกสพ์ร้อมคลังข้อสอบใน
การจัดการเรียนการสอนใช้
ประกอบการวิเคราะห์ศักยภาพของ
โรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ฝ่ายวิชาการ 
สํานักการศึกษา 

12. เช่าสถานที่ในการติดตั้ง 
Server โปรแกรมการจัดการ
เรียนการสอนเพื่อวิเคราะห์
ข้อสอบ 

-เพื่อความปลอดภัยของระบบ
อิเลคทรอนิกสพ์ร้อมคลังข้อสอบให้
สามารถเชื่อมต่อโครงข่าย
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงมีความ
เสถียรสามารถรองรับการใช้ระบบ
ของพนักงานครูเทศบาล นักเรียน
สังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ฝ่ายวิชาการ 
สํานักการศึกษา 
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ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13. พัฒนาการเรียนรู้เทคโนโลยี
สารสนเทศของนักเรียน 
(สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศกึษา) 

-เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รับความรู้
ด้านวิชาการจากการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและคอมพิวเตอร์ในการ
แสวงหาความรู้ 

211,700 222,000 222,000 222,000 - โรงเรียนสังกัด
เทศบาลฯ 11 แห่ง 
ฝ่ายกิจการโรงเรียน 
สํานักการศึกษา 

14. อินเตอร์เน็ตโรงเรียน 
(สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศกึษา) 

-เพื่อให้โรงเรียนมีอินเตอร์เน็ตที่มี
ประสิทธิภาพสําหรับให้นักเรยีน
ค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งเรยีนรู้ที่
ทันสมัย 

184,800 184,800 184,800 184,800 - โรงเรียนสังกัด
เทศบาลฯ 11 แห่ง 
ฝ่ายกิจการโรงเรียน 
สํานักการศึกษา 

15. บริการสารสนเทศ IT 
(สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศกึษา) 

-เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการใช้
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 

10,000 10,000 10,000 10,000 5,200 โรงเรียนเทศบาล 
วัดหมื่นเงินกอง 
ฝ่ายกิจการโรงเรียน 
สํานักการศึกษา 

16. จัดซื้อและติดตั้งชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการสําหรับ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT  

-เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาห้องเรียนแห่งการเรียนรู้
ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
สําหรับสถานศกึษาในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

52,800 
(24 ชุด) 

52,800 
(24 ชุด) 

52,800 
(24 ชุด) 

52,800 
(24 ชุด) 

52,800 
(24 ชุด) 

โรงเรียนสังกัด
เทศบาลฯ 11 แห่ง 
ฝ่ายกิจการโรงเรียน 
สํานักการศึกษา 
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ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

17. จัดซื้อและติดตั้งชุดโปรแกรม
ช่วยสอนและสร้างเสริม
สําหรับห้องเรียนอัจฉริยะ 
(Smart classroom) 

-เพื่อพัฒนาระบบการเรียนการสอน
ของสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดโดย
ใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยและกระตุ้น
ให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นใน
การเรียนมากขึ้น 

228,000 
(12 ชุด) 

- - 1,488,000 

(62 ชุด) 
1,488,000 

(62 ชุด) 
โรงเรียนสังกัด
เทศบาลฯ 11 แห่ง 
ฝ่ายกิจการโรงเรียน 
สํานักการศึกษา 

18. จัดซื้อและติดตั้งโปรแกรม
เสริมทักษะการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

-เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้วย
เทคโนโลยีที่ทนัสมัย 
-เพื่อพัฒนาศักยภาพทักษะนักเรียน
ด้านคณิตศาสตร์ผ่านระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต 

1,860,300 - - - - ฝ่ายวิชาการ 
สํานักการศึกษา 

19. พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV 

-เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน
เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV  

- 30,700 30,700 - - งานการศึกษาปฐมวัย 
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ) 
สํานักการศึกษา 
 

20. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับประมวลผลแบบที่ 1 
ของฝ่ายวิชาการและโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลฯ 11 แห่ง  

-เพื่อใช้ในการประมวลผลการเรียน
การสอนและประเมินผลแบบ
ออนไลน์ (Online) 

1,980,000 
(90 เครื่อง) 

- 1,980,000 
(90 เครื่อง) 

1,980,000 
(90 เครื่อง) 

1,980,000 
(90 เครื่อง) 

-ฝ่ายวิชาการ 
-โรงเรียนสังกัด
เทศบาล 11 แห่ง 
ฝ่ายกิจการโรงเรียน 
สํานักการศึกษา 
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ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

21. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผลแบบที่ 
1 ของงานการศึกษาปฐมวัย 
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ) 

-เพื่อให้นักเรียนมีพื้นฐานและทักษะ
ทางคอมพิวเตอร์ 

- 286,000 - - - งานการศึกษาปฐมวัย 
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ) 
สํานักการศึกษา 

22. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล แบบ
ที่ 1  
โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย 

-เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนด้าน
คอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพ 

- 1,100,000 - - - โรงเรียนเทศบาลวัด
ท่าสะต๋อย 
สํานักการศึกษา 

23. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานสํานักงาน   
โรงเรียนเทศบาลวัดหมืน่เงินกอง 

-เพื่อใช้ในการบันทึกข้อมูลและการ
ประมวลผลต่างๆ  

- 32,000 - - - โรงเรียนเทศบาลวัด
หมื่นเงินกอง 
สํานักการศึกษา 

24. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล แบบ
ที่ 1  
โรงเรียนเทศบาลวัดหมืน่เงินกอง 

-เพื่อใช้ในการสืบค้นข้อมูลในการ
ให้บริการของห้องสมุดโรงเรียน 

- - - - 66,000 โรงเรียนเทศบาลวัด
หมื่นเงินกอง 
สํานักการศึกษา 

25. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล แบบ
ที่ 1  
โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัด   
ศรีดอนไชย 

-เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนด้าน
คอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพ 

- - 880,000 - - โรงเรียนชุมชนเทศบาล
วัดศรีดอนไชย 
สํานักการศึกษา 
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ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

26. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานสํานักงาน  
โรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพ่ง 

-เพื่อใช้ในการบันทึกขัอมูลและการ
ประมวลผลต่างๆ 

- - 136,000 - - โรงเรียนเทศบาล 
วัดป่าแพ่ง 
สํานักการศึกษา 

27. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล  
แบบที่ 1  
โรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน 

-เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนด้าน
คอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพ 

- - 440,000 

(20 เครื่อง) 
440,000 

(20 เครื่อง) 
- โรงเรียนเทศบาลวัด

เชียงยืน 
สํานักการศึกษา 

28. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล  
แบบที่ 2  
โรงเรียนเทศบาลวัดพวกช้าง 

-เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนด้าน
คอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพ 

- - 300,000 

(10 เครื่อง) 
300,000 

(10 เครื่อง) 
- โรงเรียนเทศบาลวัด

พวกช้าง 
สํานักการศึกษา 

29. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล  
แบบที่ 2  
ฝ่ายแผนงานและโครงการ 

-เพื่อใช้ในการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ
แผนงานและโครงการต่างๆ ของ
สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนคร
เชียงใหม่ 

- 30,000 - - - ฝ่ายแผนงานและ
โครงการ 
สํานักการศึกษา 

30. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ค 
โรงเรียนเทศบาลวัดเกตการาม 

-เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนด้าน
คอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพ 

- - - 32,000 - โรงเรียนเทศบาลวัด
เกตการาม 
สํานักการศึกษา 
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ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

31. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊คสําหรับงานประมวลผล 
โรงเรียนเทศบาลวัดศรสีุพรรณ 

-เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนด้าน
คอมพิวเตอร์และประมวลผลอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

84,000 - - - - โรงเรียนเทศบาลวัด
ศรีสุพรรณ 
สํานักการศึกษา 

32. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊คสําหรับงานประมวลผล 
โรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง 

-เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนด้าน
คอมพิวเตอร์และประมวลผลอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- - 88,000 
(4 เครื่อง) 

88,000 
(4 เครื่อง) 

88,000 
(4 เครื่อง) 

โรงเรียนเทศบาลวัด
ศรีปิงเมือง 
สํานักการศึกษา 

33. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊คสําหรับงานประมวลผล 
โรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน 

-เพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรยีนการ
สอนและบันทกึข้อมูล การ
ประมวลผลเพื่อรองรับการศึกษายุค
ประเทศไทย 4.0 

- - 220,000 
(10 เครื่อง) 

220,000 
(10 เครื่อง) 

220,000 
(10 เครื่อง) 

โรงเรียนเทศบาล   
วัดเชียงยืน 
สํานักการศึกษา 

34. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊คสําหรับงานประมวลผล 
โรงเรียนเทศบาลวัดพวกช้าง 

-เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนและ
บันทึกข้อมูล การประมวลผลเพื่อ
อย่างมีประสิทธิภาพ 

- 44,000 
(2 เครื่อง) 

44,000 
(2 เครื่อง) 

44,000 
(2 เครื่อง) 

44,000 
(2 เครื่อง) 

โรงเรียนเทศบาล   
วัดพวกช้าง 
สํานักการศึกษา 

35. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ค 
โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย 

-เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนด้าน
คอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพ 

- 462,000 - - - โรงเรียนเทศบาลวัด
ท่าสะต๋อย 
สํานักการศึกษา 
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ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

36. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊คสําหรับงานประมวลผล 
โรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ 11 
แห่งและงานการศึกษาปฐมวัย 
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ) 

-เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนและ
บันทึกข้อมูล การประมวลผลเพื่อ
อย่างมีประสิทธิภาพ 

504,000 
(24 เครื่อง) 

528,000 
(24 เครื่อง) 

528,000 
(24 เครื่อง) 

528,000 
(24 เครื่อง) 

- -โรงเรียนสังกัด
เทศบาลฯ 11 แห่ง 
-งานการศึกษา
ปฐมวัย (ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ) 
สํานักการศึกษา 

37. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล  
แบบที่ 1  
ฝ่ายการศึกษานอกระบบและ
ตามอัธยาศัย 

-เพื่อให้การบริการของห้องสมุดศาลา
แดงมีความสะดวกรวดเร็ว  

- - 44,000 

(2 เครื่อง) 
- - ฝ่ายการศึกษานอก

ระบบและตาม
อัธยาศัย 
สํานักการศึกษา 

38. จ้างเหมาปรับปรุงโปรแกรม
เฝ้าระวังควบคุมโรค 

-เพื่อให้โปรแกรมเฝ้าระวังควบคุมโรค
เป็นปัจจุบันและทันต่อสถานการณ์ 

20,000 - - - - ฝ่ายป้องกันและ
ควบคุมโรค 
สํานักการสาธารณสุขฯ 

39. จ้างเหมาจัดทําโปรแกรม
จัดเก็บข้อมูลด้านสุขาภิบาล
อาหาร 

-เพื่อให้โปรแกรมจัดเก็บข้อมลูด้าน
สุขาภิบาลอาหารครบถ้วน ถกูต้อง
และสามารถสบืค้นได้อย่างรวดเร็ว 

20,000 - - - - งานสุขาภิบาลอาหาร
และน้ํา 
ฝ่ายบริการสาธารณสุข 
สํานักการสาธารณสุขฯ 
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ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

40. จ้างเหมาปรับปรุงเว็บไซต์
อาหารปลอดภัยของเทศบาล
นครเชียงใหม่ 

-เพื่อให้เว็บไซต์อาหารปลอดภัยของ
เทศบาลนครเชียงใหม่เป็นปัจจุบัน
และทันต่อสถานการณ์ 

10,000 - - - - งานสุขาภิบาลอาหาร
และน้ํา 
ฝ่ายบริการสาธารณสุข 
สํานักการสาธารณสุขฯ 

41. จ้างเหมาดูแลระบบโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ Hospital OS สําหรับ
โรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ 

-เพื่อให้การส่งข้อมูลผู้ป่วยให้
สํานักงานประกันสุขภาพถ้วนหน้า 
(สปสช.) มีความสะดวกและรวดเร็ว  

69,000 69,000 79,000 79,000 79,000 โรงพยาบาลเทศบาล
นครเชียงใหม่ 
สํานักการสาธารณสุขฯ 

42. จ้างเหมาจัดวางระบบ
สารสนเทศของโรงพยาบาล
เทศบาลนครเชียงใหม ่

-เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบเน็ต
เวิร์กของโรงพยาบาลให้รองรับการ
ให้บริการได้เต็มศักยภาพและให้มี
ความปลอดภัยในการใช้งาน 

- 380,000 - - - งานธุรการ 
โรงพยาบาลเทศบาล
นครเชียงใหม่ 
สํานักการสาธารณสุขฯ 

43. จ้างเหมาดูแลระบบโปรแกรม
เวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์
สําหรับโรงพยาบาลเทศบาล
นครเชียงใหม่ 

-เพื่อให้การใช้งานของระบบเวช
ระเบียนอิเล็กทรอนิกส์มี
ประสิทธิภาพและต่อเนื่อง 

- 18,000 18,000 - - งานธุรการ 
โรงพยาบาลเทศบาล
นครเชียงใหม่ 
สํานักการสาธารณสุขฯ 

44. จ้างเหมาดูแลรักษาอุปกรณ์
ป้องกันเครือข่ายของ
โรงพยาบาลเทศบาลนคร
เชียงใหม่ 

-เพื่อให้อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย
คอมพิวเตอร์มีความปลอดภัยและมี
เสถียรภาพ 

48,000 100,000 100,000 100,000 100,000 โรงพยาบาลเทศบาล
นครเชียงใหม่ 
สํานักการสาธารณสุขฯ 
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ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

45. จ้างเหมาเชื่อมต่อระบบ 
Internet ของโรงพยาบาล
เทศบาลนครเชียงใหม่ 

-เพื่อให้หน่วยงานใช้งานระบบ 
Internet ในองค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีความรวดเร็วและ
สะดวกในการเข้าถึงข้อมูล  

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 โรงพยาบาลเทศบาล
นครเชียงใหม่ 
สํานักการสาธารณสุขฯ 

46. จ้างเหมาจัดทําและดูแล
เว็บไซต์ของโรงพยาบาล
เทศบาลนครเชียงใหม่ 

-เพื่อจัดทําและดูแลเว็บไซต์สําหรับใช้
แผยแพร่กิจกรรมและให้ความรู้ 
ข้อมูลต่างๆ ของโรงพยาบาลเทศบาล
นครเชียงใหม่ 

20,000 20,000 - - - โรงพยาบาลเทศบาล
นครเชียงใหม่ 
สํานักการสาธารณสุขฯ 

47. จ้างเหมาจัดทําออกแบบและ
ดูแลระบบเวชระเบียน
อิเลคทรอนิก 

-เพื่อให้การจัดทําออกแบบและดูแล
ระบบเวชระเบียนอิเลคทรอนิก
สําหรับใช้ในการเรียกดูผลการรักษา
คนไข้และประวัติการรักษาของผู้ป่วย
และสามารถสง่รายงานให้สํานักงาน
หลักประกันสขุภาพแห่งชาติได้ตรง
ตามความต้องการสําหรับการขอเบิก
เงินค่ารักษากรณีต่างๆ 

- 180,000 100,000 100,000 100,000 โรงพยาบาลเทศบาล
นครเชียงใหม่ 
สํานักการสาธารณสุขฯ 
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ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

48. จ้างเหมาดูแลเครื่องอ่านและ
แปลงสัญญาณภาพเอ็กซเรย์
ระบบดิจิตอล (CR) พร้อมชุด
อุปกรณ์และรบัส่งข้อมูลภาพ
ทางการแพทย์ (PACS) 

-เพื่อให้การดูแลเครื่องอ่านและแปลง
สัญญาณภาพเอ็กซเรย์ระบบดิจิตอล 
(CR) พร้อมชุดอุปกรณ์และรบัส่ง
ข้อมูลภาพทางการแพทย์ (PACS) ให้
อยู่ในสภาพที่ดีสามารถใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  

125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 งานพยาธิวิทยาและ
รังสีวิทยา 
กลุ่มงานบริการการแพทย์ 
โรงพยาบาลเทศบาล
นครเชียงใหม่ 
สํานักการสาธารณสุขฯ 

49. จัดซื้ออุปกรณ์กระจาย
สัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 
16 ช่อง  

-เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์สําหรับกระจาย
สัญญาณในการเพิ่มประสิทธิภาพใน
การให้บริการประชาชน 

12,000 - - - - งานธุรการ 
โรงพยาบาลเทศบาล
นครเชียงใหม่ 
สํานักการสาธารณสุขฯ 

50. จัดซื้ออุปกรณ์กระจาย
สัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 
16 ช่อง  

-เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์สําหรับกระจาย
สัญญาณในการเพิ่มประสิทธิภาพใน
การให้บริการประชาชน 

12,000 - - - - งานแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 
ฝ่ายแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 
สํานักการคลัง 

51. จัดซื้ออุปกรณ์กระจาย
สัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 
24 ช่อง แบบที่ 2 

-เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์สําหรับกระจาย
สัญญาณเชื่อมต่อระบบภายใน
โรงพยาบาลและหน่วยงานต่างๆ 
และรับส่งข้อมลูต่าง ๆ เป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 

24,000 
(1 เครื่อง) 

- - 24,000 
(1 เครื่อง) 

- งานธุรการ 
โรงพยบาลเทศบาลฯ 
สํานักการสาธารณสุขฯ 
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ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

52. จัดซื้ออุปกรณ์กระจาย
สัญญาณไร้สาย (Access 
Point) แบบที่ 1 

-เพื่อใช้สําหรับกระจายสัญญาณ
เชื่อมต่อระบบภายในโรงพยาบาล
และหน่วยงานต่างๆ และรับส่งข้อมูล
ต่าง ๆ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพใน
การให้บริการประชาชน 

- 5,700 - - - ฝ่ายบริการสาธารณสุขฯ 
สํานักการสาธารณสุขฯ 

53. จัดซื้ออุปกรณ์กระจาย
สัญญาณไร้สาย (Access 
Point) แบบที่ 1 

-เพื่อใช้สําหรับกระจายสัญญาณ
เชื่อมต่อระบบภายในโรงพยาบาล
และหน่วยงานต่างๆ และรับส่งข้อมูล
ต่าง ๆ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพใน
การให้บริการประชาชน 

- 5,800 - - - งานธุรการ 
โรงพยาบาลเทศบาลฯ 
สํานักการสาธารณสุขฯ 

54. จัดซื้ออุปกรณ์ป้องกัน
เครือข่าย (Firewall) แบบที ่
1  

-เพื่อเป็นการป้องกันการรุกราน
ภายในและภายนอกทางระบบ
เครือข่ายของโรงพยาบาลฯ ให้
เป็นไปตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 

220,000 - - - - งานธุรการ 
โรงพยาบาลเทศบาลฯ 
สํานักการสาธารณสุขฯ 

54. จัดซื้อคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
แบบที่ 1  

-เพื่อให้การบริการประชาชนในด้าน
ข้อมูลประวัติการรักษาของผู้ป่วยมี
ความสะดวกรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

130,000 - - - - งานธุรการ 
โรงพยาบาลเทศบาล
นครเชียงใหม่ 
สํานักการสาธารณสุขฯ 
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ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

55. จัดซื้อและติดตั้งระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดบริเวณ
ลานจอดรชั้น B อาคาร 5 
สํานักงานเทศบาลนคร
เชียงใหม่ 

-เพื่อป้องกันและรักษาความ
ปลอดภัยของยานพาหนะของทาง
ราชการ    

- 500,000 - - - ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
สํานักปลัดเทศบาล 

56. จัดซื้อและติดตั้งระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดบริเวณ
ลานจอดรชั้น B1 อาคาร 5 
สํานักงานเทศบาลนคร
เชียงใหม่ 

-เพื่อป้องกันและรักษาความ
ปลอดภัยของยานพาหนะของทาง
ราชการ    

- - 500,000 - - ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
สํานักปลัดเทศบาล 

57. จัดซื้อและติดตั้งระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด
เครือข่าย 

-เพื่อป้องกันและรักษาความ
ปลอดภัยของประชาชนและอุปกรณ์
เชื่อมโยงคอมพิวเตอร์พร้อมทั้งข้อมูล
เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานทะเบียน
ราษฎรและงานบัตรประจําตัว
ประชาชน 

- 492,000 - - - งานทะเบียนราษฎร 
ฝ่ายปกครอง 
สํานักปลัดเทศบาล 
 
 

58. ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV) ห้องแสดง
นิทรรศการหอศิลปวัฒนธรรม
เมืองเชียงใหม่ 

-เพื่อป้องกันและรักษาความ
ปลอดภัยในทรัพย์สินของทาง
ราชการและนักท่องเที่ยว 

500,000 - - - - กลุ่มงานส่งเสริมการ
พัฒนาเมือง 
กองวิชาการและ
แผนงาน 
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ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

59 ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด  

-เพื่อป้องกันและรักษาความ
ปลอดภัยของสถานที่ราชการและ
ทรัพย์สินของทางราชการ 

132,000 - - - - งานรักษาความสงบ
เรียบร้อยและความ
มั่นคง 
ฝ่ายปกครอง 
สํานักปลัดเทศบาล 

60. ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจร
ปิด (CCTV) ในโรงเรียนสังกัด
เทศบาลนครเชียงใหม่ 11 แห่ง 

-เพื่อดูแลและรักษาทรัพย์สินของทาง
ราชการและความปลอดภัยใน
โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม ่

1,089,000 
(12 จุด) 

1,089,000 
(12 จุด) 

- - - โรงเรียนสังกัด
เทศบาล 11 แห่ง 
สํานักการศึกษา 

61. จัดซื้อและติดตั้งระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) ภายในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม ่

-เพื่อดูแลและรักษาทรัพย์สินของทาง
ราชการและความปลอดภัยของ 
นักเรียน  

- - 180,000 
(17 จุด) 

- - โรงเรียนสังกัด
เทศบาล 11 แห่ง 
สํานักการศึกษา 

62. จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง 

-เพื่อดูแลและรักษาทรัพย์สินของทาง
ราชการและความปลอดภัยของ
ประชาชนที่มารับบริการของศูนย์
สุขภาพชุมชนศรีวิชัย 

80,000 
(8 จุด) 

160,000 
(16 จุด) 

- - - งานธุรการ 
โรงพยาบาลเทศบาล
นครเชียงใหม่ 
สํานักการสาธารณสุขฯ 

63. จัดซื้อและติดตั้งระบบกล้อง
วงจรปิด ศูนย์สาธารณสุขบ้าน
เด่น 

-เพื่อดูแลและรักษาทรัพย์สินของทาง
ราชการและความปลอดภัยของ
ประชาชนที่มารับบริการของศูนย์
สาธารณสุขบ้านเด่น 

- 480,000 
(16 จุด) 

- - - ฝ่ายบรกิารสิ่งแวดล้อม  
สํานักการสาธารณสุขฯ 
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ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

64. ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด ใน
สวนสาธารณะในเขตเทศบาล
นครเชียงใหม่ 

-เพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องกันการเกิดเหตุ 
การลักขโมยและตรวจสอบเหตุการณ์
ต่าง  ๆที่เกิดขึ้นภายในสวนสาธารณะใน
เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ 

- 9,994,000 
  

- - - ฝ่ายวิศวกรรมจราจร 
ส่วนการโยธา 
สํานักการช่าง 

65. Chiangmai Smart Security -เพื่อเป็นการเฝ้าระวังการกระทําผิด
กฎหมายจราจรและการก่อ
อาชญากรรม 
-เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว
ได้รับความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินและเป็นการยกระดับ
มาตรฐานความปลอดภัยในระดับสากล 

- - 46,000,000 - - ฝ่ายวิศวกรรมจราจร 
ส่วนการโยธา 
สํานักการช่าง 

66. จ้างเหมาเชื่อมโยงสัญญาณ
ภาพ CCTV จากสถานีขนส่ง
ผู้โดยสารไปยังห้องควบคุม
เทศบาลนครเชียงใหม่ 

-เพื่อเป็นการดูแลรักษาความ
ปลอดภัยของสถานีขนส่งผู้โดยสาร
1,2 และ 3 ไปยังห้องควบคุม
เทศบาลนครเชียงใหม่ 

2,200,000 - - - - ฝ่ายวิศวกรรมจราจร 
ส่วนการโยธา 
สํานักการช่าง 

67. จัดซื้อและติดตั้งระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV 
เพิ่มเติมบริเวณสนามกีฬา
เทศบาลนครเชียงใหม่ 

-เพื่อดูแลและรักษาทรัพย์สินของทาง
ราชการและความปลอดภัยของ
ประชาชนผู้มาใช้บริการ 

500,000 
(16 จุด) 

- - 500,000 
(16 จุด) 

- ฝ่ายกิจกรรมเด็กและ
เยาวชน 
สํานักการศึกษา 
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ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

68. จ้างเหมาดูแลและบํารุงรักษา
ระบบกล้องวงจรปิดและ
ระบบควบคุมกล้องภายใน
ศูนย์ควบคุม CCTV 

-เพื่อดูแลและบํารุงรักษาระบบกล้อง
วงจรปิดและระบบควบคุมกล้อง
ภายในศูนย์ควบคุม CCTV ให้สามารถ
ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประชาชน 

     ฝ่ายวิศวกรรมจราจร 
ส่วนการโยธา 
สํานักการช่าง 

 -ระบบกล้องวงจรปิดแบบ IP 
จํานวน 167 ตัว (เฟสที่ 1) 
และ (เฟสที่ 2)และระบบ
ควบคุมและบันทึกภาพ 

และนักท่องเทีย่วได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ 

6,263,600 6,263,600 6,263,600 6,263,600 6,263,600  

 -ระบบกล้องวงจรปิดแบบ IP 
จํานวน 122 ตัว (เฟสที่ 3) 
และระบบควบคุมและบันทึกภาพ 

 1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000  

 -ระบบกล้องวงจรปิดแบบ IP 
จํานวน 109 ตัว (เฟสที่ 4) 
และระบบควบคุมและบันทึกภาพ 

 - 1,631,000 2,447,000 2,447,000 2,447,000  

69. จัดซื้อกล้อง CCTV พร้อม
อุปกรณ์ทั้งระบบสําหรับ
ห้องสมุดประชาชนศาลาแดง 

-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ
และการรักษาความปลอดภัยให้แก่
สถานที่ราชการและผูม้าใช้บริการ
ห้องสมุดประชาชนศาลาแดง 

- - - 50,000 
 

- ฝ่ายการศึกษานอก
ระบบตามอัธยาศัย 
สํานักการศึกษา 
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ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

70. จัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด CCTV พร้อม
อุปกรณ์และติดตั้ง 

-เพื่อเป็นการป้องกันและใช้บันทึก
เหตุการณ์ขณะปฏิบัติงาน 

82,000 - - - 
 

- งานรักษาความสง
เรียบร้อยและความ
มั่นคง 
ฝ่ายปกครอง 
สํานักปลัดเทศบาล 

71. จ้างเหมาเอกชนบํารุงรักษา
และซ่อมแซมแก้ไขระบบ
คอมพิวเตอร์ (ON-LINE) 
สําหรับการบริการด้านงาน
ทะเบียนราษฎรและทะเบียน
บัตรประจําตัวประชาชน 

-เพื่อบํารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข
ระบบคอมพิวเตอร์ (ON-LINE) 
สําหรับการบริการด้านงานทะเบียน
ราษฎรและทะเบียนบัตรประจําตัว
ประชาชนให้แก่ประชาชนที่มาใช้
บริการได้รับความสะดวกและรวดเร็ว 

300,000 300,000 300,000 450,000 450,000 งานทะเบียนราษฎร 
งานบัตรประจําตัว
ประชาชน 
ฝ่ายปกครอง 
สํานักปลัดเทศบาล 

72. จ้างเหมาดูแลระบบแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

-เพื่อให้ระบบแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินครบถ้วนถกูต้อง
และเป็นปัจจุบัน 

216,000 216,000 216,000 216,000 216,000 งานแผนที่ภาษีและ
ทะเบียบทรัพย์สิน 
ฝ่ายแผนที่ภาษี 
สํานักการคลัง 

73. ปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินเทศบาล
นครเชียงใหม่ 
    

-เพื่อบันทึกข้อมูลในระบบโปรแกรม
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
(Ltax 3000) ปรับปรุงให้ถูกต้อง 
ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน 

- - 1,670,400 - - งานแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 
ฝ่ายแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 
สํานักการคลัง 
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ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

74. จ้างเหมาดูแลพร้อมการ
ประกันระบบอุปกรณ์รักษา
ความปลอดภัย จัดเก็บ/
บันทึกและวิเคราะห์ข้อมูล
การจราจรคอมพิวเตอร์ 

-เพื่อป้องกันความขัดข้องเสียหายที่
เกิดขึ้นกับอุปกรณ์ในระบบรักษา
ความปลอดภัยข้อมูลการจราจร
คอมพิวเตอร์ 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 งานวิจัยประเมินผล
และข้อมูลสารสนเทศ 
ฝ่ายแผนงานและ
งบประมาณ 
กองวิชาการและ
แผนงาน 

75. จ้างเหมาจัดทําระบบเว็บไซต์ 
(Website) เทศบาลนคร
เชียงใหม่ 

-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและอํานวย
ความสะดวกแก่หน่วยงานต่างๆ 
สําหรับการบันทึกข้อมูลเว็บไซต์อย่าง
สม่ําเสมอถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

- 250,000 - - - งานวิจัยประเมินผล
และข้อมูลสารสนเทศ 
ฝ่ายแผนงานและ
งบประมาณ 
กองวิชาการและ
แผนงาน 

76. จ้างเหมาบํารุงรักษาระบบ
เว็บไซต์ (Website) เทศบาล
นครเชียงใหม่ 

-เพื่อเป็นการดูแลปรับปรุงข้อมูล
เว็บไซต์อย่างสม่ําเสมอถูกต้องและ
เป็นปัจจุบันและมีความต่อเนื่องมี
ประสิทธิภาพ 

- - 40,000 40,000 40,000 งานวิจัยประเมินผล
และข้อมูลสารสนเทศ 
ฝ่ายแผนงานและ
งบประมาณ 
กองวิชาการและ
แผนงาน 

77. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานสํานักงาน 

-เพื่อใช้ในการบันทึกข้อมูลและ
ประมวลผล 

32,000 
(2 เครื่อง) 

32,000 
(2 เครื่อง) 

- - - ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 
สํานักปลัดเทศบาล 

 



- 29 - 

ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

78. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานสํานักงาน 

-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ
ประชาชน 

16,000 
  

- - - - งานธุรการ 
แขวงกาวิละ 

79. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานสํานักงาน 

-เพื่อใช้ในการบันทึกข้อมูลในการ
ให้บริการประชาชนด้านงานทะเบียน 

- 
  

16,000 - - - งานทะเบียนราษฎร 
แขวงกาวิละ 

80. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานสํานักงาน 

-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
ข้อมูล การประมวลผลข้อมลู การ
จัดทํารายงานรวมถึงการออก
ใบอนุญาตต่างๆ ให้กับประชาชน 

- 
  

17,000 - - - งานสุขาภิบาลและ
สิ่งแวดล้อม 
แขวงกาวิละ 

81. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานสํานักงาน 

-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ให้บริการประชาชน 

16,000 
  

17,000 - - - งานสัตวแพทย์ 
ฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม 
สํานักการสาธารณสุขฯ 

82. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานสํานักงาน 

-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ให้บริการประชาชน 

- 16,000 - - - งานป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 
ฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม 
สํานักการสาธารณสุขฯ 

83. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานสํานักงาน 

-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ให้บริการประชาชน 

16,000 
  

- - - - ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
สํานักการสาธารณสุขฯ 

84. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานสํานักงาน 

-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ให้บริการประชาชน 

- 
  

16,000 - - - งานสวัสดิการสังคม 
แขวงศรีวิชัย 
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ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

85. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานสํานักงาน 

-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ให้บริการประชาชน 

- 
  

17,000 - - - งานสวัสดิการสังคม 
แขวงกาวิละ 

86. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล แบบที ่1 

-เพื่อใช้ในการบันทึกข้อมูลและ
ประมวลผล 

- 22,000 - - - งานวิเคราะห์
นโยบายและแผน 
ฝ่ายแผนงานและ 
งบประมาณ 
กองวิชาการและ
แผนงาน 

87. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล แบบที ่1 

-เพื่อใช้ในการบันทึกข้อมูลและ
ประมวลผล 

22,000 - - - - ฝ่ายบริการและ
เผยแพร่วิชาการ 
กองวิชาการและ
แผนงาน 

88. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 

-เพื่อใช้ในการบันทึกข้อมูลและ
ประมวลผล 

22,000 - - - - งานควบคุมเทศพาณิชย์ 
ฝ่ายอํานวยการ 

89. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล แบบที ่1 

-เพื่อใช้ในการบริการงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาล
นครเชียงใหม่เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

30,000 - - - - งานวิจัยประเมินผล
และข้อมูลสารสนเทศ 
ฝ่ายแผนงานและ 
งบประมาณ 
กองวิชาการและ
แผนงาน 

 



- 31 - 

ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

90. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล แบบที ่1 

-เพื่อใช้ในการจัดทําเอกสารเทศบาล
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
ของเทศบาลนครเชียงใหม่ 

- 22,000 - - - งานจัดทํางบประมาณ 
ฝ่ายแผนงานและ 
งบประมาณ 
กองวิชาการและ
แผนงาน 

91. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล แบบที ่1 

-เพื่อใช้ในการบันทึกข้อมูลและ
ประมวลผล 

22,000 - - - - ฝ่ายบริการและ
เผยแพร่วิชาการ 
กองวิชาการและ
แผนงาน 

92. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล แบบที ่1 

-เพื่อใช้ในการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับ
งานนิติกรรมสัญญา  

- - 22,000 - - กลุ่มงานนิติการ 
กองวิชาการและ
แผนงาน 

93. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล แบบที ่1 

-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ
ประชาชนด้านงานทะเบียน  

- 22,000 - - - งานทะเบียนราษฎร 
แขวงศรีวิชัย 
 

94. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล แบบที ่1 

-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ
ประชาชน  

- - 22,000 - - งานธุรการ 
แขวงศรีวิชัย 
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ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

95. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล แบบที ่1 

-เพื่อใช้ในการบันทึกข้อมูลและ
ประมวลผล  

66,000 
(3 เครื่อง) 

44,000 
(2 เครื่อง) 

66,000 
(3 เครื่อง) 

44,000 
(2 เครื่อง) 

- งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
ฝ่ายปกครอง 
สํานักปลัดเทศบาล 

96. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล แบบที ่1 

-เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานด้านการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐในระบบ (e-GP) 
ระบบบัญชี (e-LAAS) และรายงาน
ผลการเบิกจ่ายเงินในระบบ (e-Plan)  

22,000 
  

- - - - หน่วยศึกษานิเทศก์ 
สํานักการศึกษา 

97. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล แบบที ่1 

-เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานด้านการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐในระบบ (e-GP) 
ระบบบัญชี (e-LAAS) และรายงาน
ผลการเบิกจ่ายเงินในระบบ (e-Plan)  

- 
  

44,000 
(2 เครื่อง) 

- 44,000 
(2 เครื่อง) 

- ฝ่ายการเงินและบัญชี 
สํานักการศึกษา 

98. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล  แบบที่ 1 

-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
ข้อมูล การประมวลผลข้อมลู การ
จัดทํารายงานรวมถึงการออก
ใบอนุญาตต่างๆ ให้กับประชาชน 

- 
  

22,000 - - - งานสุขาภิบาลและ
สิ่งแวดล้อม 
แขวงศรีวิชัย 

99. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล  แบบที่ 1 

-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ให้บริการประชาชน 

- 
  

66,000 - - - ฝ่ายบริการสาธารณสุขฯ  
สํานักการสาธารณสุขฯ 

 

 



- 33 - 

ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

100. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล  แบบที่ 1 

-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทํา
รายงานผลการตรวจวิเคราะห์
คุณภาพน้ําและจัดส่งให้ประชาชน
โรงเรียน โรงพยาบาล เจ้าของอาคาร 
และสถานประกอบการ 

- 
  

22,000 
(1 ชุด) 

22,000 
(1 ชุด) 

- - งานวิเคราะห์คุณภาพน้ํา 
ส่วนช่างสุขาภิบาล 
สํานักการช่าง 

101. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล  แบบที่ 1 

-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบันทึก
ข้อมูลและการประมวลผลต่างๆ 

- 
  

- 44,000 
(2 ชุด) 

- - ฝ่ายกิจกรรมเด็กและ
เยาวชน 
สํานักการศึกษา 

102. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล  แบบที่ 1 

-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบันทึก
ข้อมูลและการประมวลผลต่างๆ 

- 
  

44,000 
(2 ชุด) 

44,000 
(2 ชุด) 

- - ฝ่ายการศึกษานอกระบบ 
สํานักการศึกษา 

103. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล  แบบที่ 1 
(ปี 2561 : งานธุรการ 2  เครื่อง, กลุ่ม
งานทันตสาธารณสุข 2 เครื่อง, งาน
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ 1 เครื่อง, ปี 2562 
งานการเงินและบัญชี 1 เครื่อง, กลุ่ม
งานเภสัชสาธารณสุช 1 เครื่อง, งาน
ผู้ป่วยใน 1 เครื่อง, งานส่งเสริมสุขภาพ
ชุมชน 1 เครื่อง งานศูนย์สุขภาพชุมชน
ศรีวิชัย 1 เครื่อง  ปี 2563 งานการเงิน
และบัญชี 1 เครื่อง)   

-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ให้บริการประชาชน 

110,000 
(5 เครื่อง) 

   

110,000 
(5 เครื่อง) 

22,000 
(1 เครื่อง)  

- - งานธุรการ 
โรงพยาบาลเทศบาลฯ 
สํานักการสาธารณสุขฯ 
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ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

104. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล  แบบที่ 1 

-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ให้บริการประชาชนที่สะดวกและ
รวดเร็ว 

- 
  

44,000 
(2 ชุด) 

- - - ส่วนควบคุมอาคารและ
ผังเมือง 
สํานักการช่าง 

105. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล  แบบที่ 1 

-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบันทึก
ข้อมูลให้บริการประชาชน  

44,000 
(2 เครื่อง) 

22,000 
(1 เครื่อง) 

- - - สถานธนานุบาลเทศบาล
นครเชียงใหม่ 2 

106. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล  แบบที่ 1 

-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบันทึก
ข้อมูลให้บริการประชาชน  

- 44,000 
(1 เครื่อง) 

- - - สถานธนานุบาลเทศบาล
นครเชียงใหม่ 1 

107. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล   

-เพื่อใช้ในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
ตลอดจนออกแบบสิ่งพิมพ์ต่างๆ 

- 50,200 - - - ฝ่ายบริการและ
เผยแพร่วิชาการ 
กองวิชาการและแผนงาน 

108. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล  แบบที่ 2 
(ปี 2561 : งานธุรการ 1 เครื่อง,  
ปี 2562 : งานศูนย์สุขภาพชุมชนหนอง
หอย  1  เครื่อง )   

-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ให้บริการประชาชน 

30,000 30,000 - - - งานธุรการ 
โรงพยาบาลเทศบาลฯ 
สํานักการสาธารณสุขฯ 
 

109. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล แบบที ่2 

-เพื่อใช้ในการบันทึกข้อมูลและ
ประมวลผล 

58,000 
(2 เครื่อง) 

- - - - ฝ่ายสถิติการคลัง 
สํานักการคลัง 

110. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล แบบที ่2 

-เพื่อใช้ในการบันทึกข้อมูลและ
ประมวลผล 

60,000 
(2 เครื่อง) 

- - - - งานเงินเดือนบําเหน็จ
บํานาญและสวัสดิการ 
ฝ่ายการเงินและบัญชี 
สํานักการคลัง 
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ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

111. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล แบบที ่2 

-เพื่อใช้ในการบันทึกข้อมูลและ
ประมวลผล 

- 30,000 - - - งานการเงินและบัญชี 
ฝ่ายการเงินและบัญชี 
สํานักการคลัง 

112. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล แบบที ่2 

-เพื่อใช้ในการบันทึกข้อมูลและ
ประมวลผลและเพิ่มประสิทธิภาพใน
การให้บริการประชาชน 

- 30,000 - - - ฝ่ายส่งเสริมสขุภาพ 
สํานักการสาธารณสุขฯ 

113. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล แบบที ่2 

-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ
ประชาชนด้านงานคลัง 

- 120,000 
(4 ชุด) 

- - - งานคลัง 
แขวงกาวิละ 

114. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล แบบที ่2 

-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ
ประชาชน 

29,000 - 30,000 - - งานธุรการ 
แขวงเม็งราย 

115. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล แบบที ่2 

-เพื่อใช้ในการบันทึกข้อมูลในการ
ให้บริการประชาชนด้านงานทะเบียน 

- - 30,000 - - งานทะเบียนราษฎร 
แขวงเม็งราย 

116. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล แบบที ่2 

-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ
ประชาชนด้านงานคลัง 

60,000 
(2 ชุด) 

- - - - งานคลัง 
แขวงศรีวิชัย 

117. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล แบบที ่2 

-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ
ประชาชน  

30,000 
 

30,000 - - - งานธุรการ 
แขวงนครพิงค์ 

118. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล แบบที ่2 

-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ
ประชาชนด้านงานคลัง 

60,000 
(2 ชุด) 

- - - - งานคลัง 
แขวงนครพิงค์ 

119. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล แบบที ่2 

-เพื่อใช้ในการบันทึกข้อมูลในการ
ให้บริการประชาชนด้านงานทะเบียน 

- 30,000 - - - งานทะเบียนราษฎร 
แขวงนครพิงค์ 
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ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

120. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล  แบบที่ 2 

-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
ข้อมูล การประมวลผลข้อมลู การ
จัดทํารายงานรวมถึงการออก
ใบอนุญาตต่างๆ ให้กับประชาชน 

- 
  

30,000 - - - งานสุขาภิบาลและ
สิ่งแวดล้อม 
แขวงกาวิละ 

121. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล  แบบที่ 2 

-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
ข้อมูล การประมวลผลข้อมลู การ
จัดทํารายงานรวมถึงการออก
ใบอนุญาตต่างๆ ให้กับประชาชน 

30,000 
  

- - - - งานสุขาภิบาลและ
สิ่งแวดล้อม 
แขวงนครพิงค์ 

122. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล  แบบที่ 2 

-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
ข้อมูล การประมวลผลข้อมลู การ
จัดทํารายงานรวมถึงการออก
ใบอนุญาตต่างๆ ให้กับประชาชน 

- 
  

- 30,000 - - งานสุขาภิบาลและ
สิ่งแวดล้อม 
แขวงเม็งราย 

123. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล  แบบที่ 2 

-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ให้บริการประชาชนในการบันทึก
ข้อมูลผูม้ีสิทธิได้รับเงินอุดหนุนเพื่อ
การเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเข้าสู่ระบบ
ฐานข้อมูลออนไลน์ 

- 
  

30,000 - - - งานสวัสดิภาพเด็ก
และเยาวชน 
กองสวัสดิการสังคม 

124. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล  แบบที่ 2 

-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ให้บริการประชาชน 

- 
  

- 60,000 
(2 ชุด) 

- - งานธุรการ 
ส่วนการโยธา 
สํานักการช่าง 
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ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

125. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล  แบบที่ 2 

-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ให้บริการประชาชนที่สะดวกและ
รวดเร็ว 

- 
  

- 30,000 
(1 ชุด) 

- - งานบํารุงรักษาทาง
และสะพาน 
ส่วนการโยธา 
สํานักการช่าง 

126. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล  แบบที่ 2 

-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ
ประชาชนในการจัดทํารายงานข้อมูล
ปริมาณขยะมลูฝอยรวมทั้งการออก
ใบอนุญาตต่างๆ ให้กับประชาชน 

- 
  

30,000 
(1 ชุด) 

30,000 
(1 ชุด) 

- - งานกําจัดมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล 
ส่วนช่างสุขาภิบาล 
สํานักการช่าง 

127. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล  แบบที่ 2 

-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
ข้อมูลผู้ขออนุญาตต่อท่อเชื่อมน้ําเสีย
น้ําทิ้ง และการจัดเก็บข้อมูลผูข้อ
อนุญาตเจาะน้ําบาดาล รวมถึงการ
จัดทํารายงานเกี่ยวกับการกําจัดน้ํา
เสีย 

- 
  

150,000 
(5 ชุด) 

- - - งานควบคุมและตรวจ 
สอบการบําบัดน้ําเสีย 
ฝ่ายจัดการคุณภาพน้ํา 
ส่วนช่างสุขาภิบาล 
สํานักการช่าง 

128. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล  แบบที่ 2 

-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
ข้อมูลการประมวลผลข้อมูล และการ
จัดทํารายงานรวมถึงการออก
ใบอนุญาตต่างๆ ให้กับประชาชน 

- 
  

30,000 
(1 ชุด) 

- - - งานช่าง 
แขวงนครพิงค์ 
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ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

129. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล  แบบที่ 2 

-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
ข้อมูลการประมวลผลข้อมูล และการ
จัดทํารายงานรวมถึงการออก
ใบอนุญาตต่างๆ ให้กับประชาชน 

- 
  

30,000 
(1 ชุด) 

- - - งานรักษาความสะอาด 
แขวงนครพิงค์ 

130. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล  แบบที่ 2 

-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
ข้อมูลการประมวลผลข้อมูล และการ
จัดทํารายงานรวมถึงการออก
ใบอนุญาตต่างๆ ให้กับประชาชน 

29,000 
(1 ชุด) 

- 
 

- 30,000 
(1 ชุด) 

- งานช่าง 
แขวงเม็งราย 

131. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล  แบบที่ 2 

-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
ข้อมูลการประมวลผลข้อมูล และการ
จัดทํารายงานรวมถึงการออก
ใบอนุญาตต่างๆ ให้กับประชาชน 

- 
  

- - 30,000 
(1 ชุด) 

- งานรักษาความสะอาด 
แขวงเม็งราย 

132. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 
2 

-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการ
ประชาชน 

29,000 
(1 ชุด) 

- - 
 

- - งานสวัสดิการสังคม 
แขวงเม็งราย 

133. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 
2 

-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการ
ประชาชน 

- - 30,000 
(1 ชุด) 

- - งานสวัสดิการสังคม 
แขวงนครพิงค์ 
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ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

134. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 
2 

-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการ
ประชาชน 

58,000 
(2 ชุด) 

- - 
 

- - งานพัฒนาและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ฝ่ายอํานวยการ 
สํานักปลัดเทศบาล 

135. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 
2 

-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ
ประชาชน 

- - 60,000 
(2 เครื่อง) 

- - งานพัฒนาเมือง 
ฝ่ายพัฒนาชุมชน 
กองสวัสดิการสังคม 

136. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 
2 
(ฝ่ายวิศวกรรม 5 ชุด, ฝ่าย
สถาปัตยกรรม 5 ชุด) 

-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ
ประชาชนในการออกแบบ เขียนแบบ
ประมาณการราคาโครงการ
ก่อสร้างนถนนตามที่ประชาชนร้อง
ขอ 

58,000 
(2 ชุด) 

120,000 
(4 ชุด) 

120,000 
(4 ชุด) 

- - ส่วนออกแบบและ
ก่อสร้าง 
สํานักการช่าง 

137. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์   
แม่ข่าย  แบบที่ 2 

-เพื่อใช้ในการปรับปรุงระบบการ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 

- - 350,000 350,000 - งานวิจัยประเมินผล
และข้อมูลสารสนเทศ 
ฝ่ายแผนงานและ
งบประมาณ 
กองวิชาการและ
แผนงาน 
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ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

138. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์   
แม่ข่าย  แบบที่ 2 

-เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
ระบบการให้บริการผู้ป่วยรวมถึงเก็บ
ข้อมูลผู้ป่วยย้อนหลังตั้งแต่เริ่ม
ให้บริการผู้ป่วย 

-  350,000 - - - งานธุรการ 
โรงพยาบาลเทศบาลฯ 
สํานักการสาธารณสุขฯ 

139. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊คสําหรับงาน
ประมวลผล 

-เพื่อใช้ในการบันทึกข้อมูลและ
ประมวลผล 

- 
 

- - 22,000 - งานวิจัยประเมินผล
และข้อมูลสารสนเทศ 
ฝ่ายแผนงานและ
งบประมาณ 
กองวิชาการและ
แผนงาน 

140. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊คสําหรับงานประมวลผล 

-เพื่อใช้ในการบันทึกข้อมูลและ
ประมวลผล 

21,000 
 

21,000 - - - ฝ่ายบริการและ
เผยแพร่วิชาการ 
กองวิชาการและ
แผนงาน 

141. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊คสําหรับงานประมวลผล 

-เพื่อใช้ในการบันทึกข้อมูลและ
ประมวลผล 

- 
 

21,000 - - - งานการเงินและบัญชี 
ฝ่ายการเงินและบัญชี 
สํานักการศึกษา 
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ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

142. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊คสําหรับงานประมวลผล 

-เพื่อใช้ในการบันทึกข้อมูลและ
ประมวลผล 

21,000 
 

- - - - ฝ่ายบริการและ
เผยแพร่วิชาการ 
กองวิชาการและแผนงาน 

143. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊คสําหรับงานประมวลผล 

-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ให้บริการประชาชน 

- 22,000 
 

- - - งานคลัง 
แขวงกาวิละ 

144. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊คสําหรับงานประมวลผล 

-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ให้บริการประชาชน 

21,000 - 
 

- - - งานธุรการ 
แขวงเม็งราย 

145. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊คสําหรับงานประมวลผล 

-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ให้บริการประชาชนด้านการคลัง 

105,000 
(5 เครื่อง) 

- 
 

- - - งานคลัง 
แขวงเม็งราย 

146. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊คสําหรับงานประมวลผล 

-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ให้บริการประชาชนด้านงานทะเบียน 

- 21,000 
 

- - - งานทะเบียน 
แขวงเม็งราย 

147. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊คสําหรับงานประมวลผล 

-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ให้บริการประชาชนด้านงานคลัง 

- 84,000 
(4 เครื่อง) 

- - - งานคลัง 
แขวงศรีวิชัย 

148. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊คสําหรับงานประมวลผล 

-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ให้บริการประชาชน 

- - 22,000 
 

- - งานธุรการ 
แขวงศรีวิชัย 

149. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊คสําหรับงานประมวลผล 

-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
ข้อมูลการประมวลผลข้อมูลและการ
จัดทํารายงานรวมถึงการนําเสนอ
ข้อมูลเกี่ยวกับงานสุขาภิบาลและ
สิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชน 

- 21,000 - 
 

- - งานสุขาภิบาลและ
สิ่งแวดล้อม 
แขวงเม็งราย 
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ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

150. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊คสําหรับงานประมวลผล 

-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
ข้อมูลการประมวลผลข้อมูล รวมถึง
การนําเสนอข้อมูลใหแ้ก่ประชาชน 

- 44,000 
(2 เครื่อง) 

- 
 

- - งานสุขาภิบาลและ
สิ่งแวดล้อม 
แขวงเม็งราย 

151. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊คสําหรับงานประมวลผล 

-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ
แก่ประชาชน 

- 21,000 
(1 เครื่อง) 

- 
 

- - งานสวัสดิการสังคม 
แขวงศรีวิชัย 

152. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊คสําหรับงานสํานักงาน  

-เพื่อใช้ในการบันทึกข้อมูลและ
ประมวลผล 

16,000 
 

- - - - งานธุรการ 
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
สํานักปลัดเทศบาล 

153. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊คสําหรับงานสํานักงาน  

-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ให้บริการประชาชน 

16,000 
 

- - - - งานธุรการ 
แขวงกาวิละ 

154. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊คสําหรับงานสํานักงาน  

-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ให้บริการประชาชน 

- 
 

- 32,000 
(2 เครื่อง) 

- - งานคลัง 
แขวงนครพิงค์ 

155. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊คสําหรับงานสํานักงาน  

-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ให้บริการประชาชน 

- 
 

- 16,000 
(1 เครื่อง) 

- - งานสวัสดิการสังคม 
แขวงนครพิงค์ 

156. จัดซื้อคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต  -เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ให้บริการประชาชนนอกสถานที่ 

- 
 

- - 21,000 - ฝ่ายบริการสาธารณสุข 
สํานักการสาธารณสุชฯ 
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ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

157. จัดซื้ออุปกรณ์สําหรับเก็บ
ข้อมูลแบบภายนอกผ่าน
ระบบเครือข่าย 

-เพื่อใช้เก็บสํารองข้อมูลสําหรับ
เครื่องแม่ข่ายเพื่อสร้างระบบให้มี
เสถียรภาพ 

- - 590000 590,000 - งานวิจัยประเมินผล
และข้อมูลสารสนเทศ 
ฝ่ายแผนงานและ
งบประมาณ 
กองวิชาการและแผนงาน 

158. จัดซื้อชุดโปรแกรมจัดการ
สํานักงานที่มีลขิสิทธิ์ถูกต้อง
ตามกฎหมาย 

-เพื่อให้คอมพิวเตอร์มีชุดโปรแกรม
จัดการสํานักงานที่มีลิขสทิธิ์ถูกต้อง
ตามกฎหมาย 

22,000 
(2 เครื่อง) 

22,000 
(2 เครื่อง) 

24,000 
(2 เครื่อง) 

24,000 
(2 เครื่อง) 

- ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 
สํานักปลัดเทศบาล 

159. จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบ 
ปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์แบบสิทธิการใช้
งานประเภทติดตั้งมาจาก
โรงงาน (OEM) ที่มลีิขสทิธิ์
ถูกต้องตามกฎหมาย 

-เพื่อให้คอมพิวเตอร์มีชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการที่มีลิขสิทธิ์ถกูต้อง
ตามกฎหมาย 

7,600 
(2 เครื่อง) 

7,600 
(2 เครื่อง) 

7,600 
(2 เครื่อง) 

7,600 
(2 เครื่อง) 

- ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 
สํานักปลัดเทศบาล 

160. จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบ 
ปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์แบบสิทธิการใช้
งานประเภทติดตั้งมาจาก
โรงงาน (OEM) ที่มลีิขสทิธิ์
ถูกต้องตามกฎหมาย 

-เพื่อให้คอมพิวเตอร์มีชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการที่มีลิขสิทธิ์ถกูต้อง
ตามกฎหมาย 

- 7,600 
(2 เครื่อง) 

- - - งานบํารุงรักษาและ
ซ่อมแซมระบบระบายน้ํา 
ฝ่ายจัดการคุณภาพน้ํา 
ส่วนช่างสุขาภิบาล 
สํานักการช่าง 
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ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

161. จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบ 
ปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์แบบสิทธิการใช้
งานประเภทติดตั้งมาจาก
โรงงาน (OEM) ที่มลีิขสทิธิ์
ถูกต้องตามกฎหมาย 
(ฝ่ายวิศกรรม  ปี 2562 : 2 ชุด, ปี 
2563 : 2 ชุด,  ฝ่ายสถาปัตยกรรม
และส่วนออกแบบและก่อสร้าง  ปี 
2562 : 2 ชุด  ปี 2563 : 2 ชุด) 

-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ
ประชาชนในการออกแบบ เขียนแบบ
ประมาณการราคาโครงการก่อสร้าง
ถนนตามที่ประชาชนร้องเรียน 

- 30,400 
(4 ชุด) 

30,400 
(4 ชุด) 

- - ส่วนออกแบบและ
ก่อสร้าง 
สํานักการช่าง 

162 จัดซื้อชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์และเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 

-เพื่อให้มีชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- 3,800 - - - งานควบคุมเทศพาณิชย์ 
ฝ่ายอํานวยการ 
สํานักปลัดเทศบาล 

163 จัดซื้อชุดโปรแกรมจัดการ
สํานักงานที่มีลขิสิทธิ์ถูกต้อง
ตามกฎหมาย 

-เพื่อให้คอมพิวเตอร์มีชุดโปรแกรม
จัดการสํานักงานที่มีลิขสทิธิ์ถูกต้อง
ตามกฎหมาย 

- 11,000 
 

- - - งานควบคุมเทศพาณิชย์ 
ฝ่ายอํานวยการ 
สํานักปลัดเทศบาล 
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ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

164. จัดซื้อชุดโปรแกรมจัดการ
สํานักงานที่มีลขิสิทธิ์ถูกต้อง
ตามกฎหมาย 
(ฝ่ายวิศวกรรม 4 ชุด, ฝ่าย
สถาปัตยกรรม 4 ชุด) 

-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ
ประชาชนในการออกแบบ เขียนแบบ
ประมาณการราคาโครงการก่อสร้าง
ถนนตามที่ประชาชนร้องขอ 

- 48,000 
(4 ชุด) 

 

48,000 
(4 ชุด) 

 

- - ส่วนออกแบบและ
ก่อสร้าง 
สํานักการช่าง 

165. จัดซื้อชุดโปรแกรมจัดการ
สํานักงานที่มีลขิสิทธิ์ถูกต้อง
ตามกฎหมาย 
 

-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ
ประชาชนในการออกแบบ เขียนแบบ
ประมาณการราคาโครงการก่อสร้าง
ถนนตามที่ประชาชนร้องขอ 

- 24,000 
(2 ชุด) 

 

- 
 

- - งานบํารุงรักษาและ
ซ่อมแซมระบบระบายน้ํา 
ฝ่ายจัดการคุณภาพน้ํา 
ส่วนช่างสุขาภิบาล 
สํานักการช่าง 

166. จัดซื้อโปรแกรมป้องกันไวรัสที่
มีลิขสทิธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 

-เพื่อให้มีชุดโปรแกรมไวรัสทีม่ี
ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายในการ
ปฏิบัติงาน 

- 2,000 - - - งานควบคุมเทศพาณิชย์ 
ฝ่ายอํานวยการ 
สํานักปลัดเทศบาล 

167. จัดซื้อชุดอุปกรณ์ระบบ
คอมพิวเตอร์และระบบสื่อสาร
ข้อมูลเพื่อประชาชนด้านงาน
ทะเบียนและบัตรประจําตัว
ประชาชน 

-เพื่อใช้สําหรับให้บริการงานทะเบียน
และงานบัตรประจําตัวประชาชน
แบบ One Stop Services  เป็นการ
อํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
ในเขตพื้นที่แขวงเม็งรายและ
ประชาชนทั่วไป 

- 1,000,000 - - - งานทะเบียน 
แขวงเม็งราย 
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ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

168. 
 

จัดซื้อระบบบัตรคิวอัตโนมัติ
แขวงเม็งราย 

-เพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่
ประชาชนที่มาติดต่อราชการ และ
เพื่อความเป็นระเบียบร้อยตามลําดับ
ก่อน-หลัง 

250,000 - - - - งานทะเบียน 
แขวงเม็งราย 

169. จัดซื้อระบบบัตรคิวอัตโนมัติ
แขวงศรีวิชัย 

-เพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่
ประชาชนที่มาติดต่อราชการ และ
เพื่อความเป็นระเบียบร้อยตามลําดับ
ก่อน-หลัง 

- 350,000 - - - งานทะเบียน 
แขวงศรีวิชัย 

รวม  169 โครงการ 22,166,800 37,372,000 68,302,300 20,285,000 26,867,680  
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ผลการดําเนนิงานตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โครงการ/กิจกรรม ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2561  เทศบาลนครเชียงใหม่  

 

ลําดับที ่ โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณตาม
แผนพัฒนาทอ้งถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565)  

(บาท) 

งบประมาณตาม
แผนการดําเนนิงาน
ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 
(บาท) 

งบประมาณ
เบิกจ่ายจรงิ 

(บาท) 

ความคบืหนา้/สาเหตุที่
ไม่ได้ดําเนินการตาม
แผนการดําเนนิงาน 

1. จ้างเหมาจัดทําระบบเว็บไซต์และ
แอพพลิเคชั่น “นครเชียงใหมเ่กมส์” 

งานวิจัยประเมินผล
และข้อมูลสารสนเทศ 
ฝ่ายแผนงานและ
งบประมาณ 
กองวิชาการและแผนงาน 

500,000 500,000 484,282 - 

2. พัฒนาระบบการเรียนการสอน E-Learning ฝ่ายวิชาการ 
สํานักการศึกษา 

100,000 50,000 49,927 - 

3. อบรมทบทวนและพัฒนาความรู้ระบบคลัง
ข้อสอบ 

ฝ่ายวิชาการ 
สํานักการศึกษา 

200,000 100,000 49,970 - 

4. บํารุงรักษาระบบอิเล็กทรอนิกส์พร้อมคลัง
ข้อสอบ 

ฝ่ายวิชาการ 
สํานักการศึกษา 

300,000 300,000 300,000 - 

5. เช่าสถานที่ในการติดตั้ง Server โปรแกรม
การจัดการเรียนการสอนเพื่อวิเคราะห์ข้อสอบ 

ฝ่ายวิชาการ 
สํานักการศึกษา 

50,000 48,000 44,940 - 

 

 



- 48 - 

ลําดับที ่ โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณตาม
แผนพัฒนาทอ้งถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565)  

(บาท) 

งบประมาณตาม
แผนการดําเนนิงาน
ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 
(บาท) 

งบประมาณ
เบิกจ่ายจรงิ 

(บาท) 

ความคบืหนา้/สาเหตุที่
ไม่ได้ดําเนินการตาม
แผนการดําเนนิงาน 

6. พัฒนาการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศของ
นักเรียน 
(สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา) 

โรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ 
11 แห่ง 
ฝ่ายกิจการโรงเรียน 
สํานักการศึกษา 

211,700 189,700 189,700 - 

7. อินเตอร์เน็ตโรงเรียน 
(สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา) 

โรงเรียนสังกัด
เทศบาลฯ 11 แห่ง 
ฝ่ายกิจการโรงเรียน 
สํานักการศึกษา 

184,800 184,800 158,512.12 - 

8. บริการสารสนเทศ IT 
(สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา) 

โรงเรียนเทศบาล 
วัดหมื่นเงินกอง 
ฝ่ายกิจการโรงเรียน 
สํานักการศึกษา 

10,000 10,000 7,405 - 

9. จัดซื้อและติดตั้งชุดโปรแกรมช่วยสอนและ
สร้างเสริมสําหรับห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart 
classroom) 

โรงเรียนสังกัด
เทศบาลฯ 11 แห่ง 
ฝ่ายกิจการโรงเรียน 
สํานักการศึกษา 

228,000 
(12 ชุด) 

228,000 
(12 ชุด) 

228,000 
(12 ชุด) 

- 
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ลําดับที ่ โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณตาม
แผนพัฒนาทอ้งถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565)  

(บาท) 

งบประมาณตาม
แผนการดําเนนิงาน
ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 
(บาท) 

งบประมาณ
เบิกจ่ายจรงิ 

(บาท) 

ความคบืหนา้/สาเหตุที่
ไม่ได้ดําเนินการตาม
แผนการดําเนนิงาน 

10. จัดซื้อและติดตั้งชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
สําหรับพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT  

-โรงเรียนเทศบาลวัด
ท่าสะต๋อย 
-โรงเรียนชุมชน
เทศบาลวัดศรีดอนไชย 
-โรงเรียนเทศบาลวัด
ศรีปิงเมือง 
ฝ่ายกิจการโรงเรียน 
สํานักการศึกษา 

52,800 
 (3 ชุด) 

6,600 6,600 - 

11. จัดซื้อและติดตั้งโปรแกรมเสรมิทักษะการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ฝ่ายวิชาการ 
สํานักการศึกษา 

1,860,300 1,860,300 - ไม่ได้ดําเนินการจัดซื้อ
เนื่องจากโปรแกรมไม่
ครอบคลุมและมีข้อจํากัด
ด้านระยะเวลาการใช้งาน 

12. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับประมวลผล
แบบที่ 1 ของฝ่ายวิชาการและโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลฯ 11 แห่ง  

-ฝ่ายวิชาการ 
-โรงเรียนสังกัด
เทศบาล 11 แห่ง 
ฝ่ายกิจการโรงเรียน 
สํานักการศึกษา 
 

1,980,000 
(90 เครื่อง) 

1,980,000 
(90 เครื่อง) 

- ไม่ได้ดําเนินการจัดซื้อเนื่องจาก
ผู้เสนอราคามีการอุทธรณ์
กรรมการจึงได้ยกเลิกการ
ประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์
ขณะนี้อยู่ระหว่างการนําเสนอ
สภาเทศบาลฯ เพื่อขอขยาย
ระยะเวลาการจัดซื้อในปีต่อไป 



- 50 - 

ลําดับที ่ โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณตาม
แผนพัฒนาทอ้งถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565)  

(บาท) 

งบประมาณตาม
แผนการดําเนนิงาน
ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 
(บาท) 

งบประมาณ
เบิกจ่ายจรงิ 

(บาท) 

ความคบืหนา้/สาเหตุที่
ไม่ได้ดําเนินการตาม
แผนการดําเนนิงาน 

13. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสําหรับงาน
ประมวลผล 
โรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ 11 แห่งและงาน
การศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ) 
  

-โรงเรียนเทศบาลวัด
ท่าต๋อย   
-โรงเรียนชุมชน
เทศบาลวัดศรีดอนไชย 
-โรงเรียนเทศบาลวัด
ศรีปิงเมือง 
สํานักการศึกษา 

504,000 
(24 เครื่อง) 

63,000 
(3 เครื่อง) 

63,000 
(3 เครื่อง) 

  

- 

14. จ้างเหมาปรับปรุงโปรแกรมเฝ้าระวังควบคุม
โรค 

ฝ่ายป้องกันและ
ควบคุมโรค 
สํานักการสาธารณสุขฯ 

20,000 20,000 - โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
อื่น 

15. จ้างเหมาจัดทําโปรแกรมจัดเก็บข้อมูลด้าน
สุขาภิบาลอาหาร 

งานสุขาภิบาลอาหาร
และน้ํา 
ฝ่ายบริการสาธารณสุข 
สํานักการสาธารณสุขฯ 

20,000 20,000 - โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
อื่น 

16. จ้างเหมาปรับปรุงเว็บไซต์อาหารปลอดภัย
ของเทศบาลนครเชียงใหม่ 

งานสุขาภิบาลอาหาร
และน้ํา 
ฝ่ายบริการสาธารณสุข 
สํานักการสาธารณสุขฯ 

10,000 10,000 - ไม่ได้ดําเนินการเนื่องจาก
ราคาค่าจ้างเหมาสูงกว่า
งบประมาณที่ได้ตั้งไว้จึงได้
ยกเลิกการดําเนินการ 
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ลําดับที ่ โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณตาม
แผนพัฒนาทอ้งถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565)  

(บาท) 

งบประมาณตาม
แผนการดําเนนิงาน
ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 
(บาท) 

งบประมาณ
เบิกจ่ายจรงิ 

(บาท) 

ความคบืหนา้/สาเหตุที่
ไม่ได้ดําเนินการตาม
แผนการดําเนนิงาน 

17. จ้างเหมาดูแลระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
Hospital OS สําหรับโรงพยาบาลเทศบาลนคร
เชียงใหม่ 

โรงพยาบาลเทศบาล
นครเชียงใหม่ 
สํานักการสาธารณสุขฯ 

69,000 69,000 69,000 - 

18. จ้างเหมาดูแลรักษาอุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย
ของโรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ 

โรงพยาบาลเทศบาล
นครเชียงใหม่ 
สํานักการสาธารณสุขฯ 

48,000 48,000 48,000 - 

19. จ้างเหมาเชื่อมต่อระบบ Internet ของ
โรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม ่

โรงพยาบาลเทศบาล
นครเชียงใหม่ 
สํานักการสาธารณสุขฯ 

250,000 250,000 250,000 - 

20. จ้างเหมาจัดทําและดูแลเว็บไซต์ของ
โรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม ่

โรงพยาบาลเทศบาล
นครเชียงใหม่ 
สํานักการสาธารณสุขฯ 

20,000 20,000 - ไม่ได้ดําเนินการเนื่องจากได้
ทําการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ดําเนินการในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

21. จ้างเหมาดูแลเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณ
ภาพเอ็กซเรย์ระบบดิจิตอล (CR) พร้อมชุด
อุปกรณ์และรบัส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ 
(PACS) 

งานพยาธิวิทยาและรังสี
วิทยา 

กลุ่มงานบริการการแพทย์ 
โรงพยาบาลเทศบาล
นครเชียงใหม่ 
สํานักการสาธารณสุขฯ 

125,000 125,000 125,000 - 
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ลําดับที ่ โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณตาม
แผนพัฒนาทอ้งถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565)  

(บาท) 

งบประมาณตาม
แผนการดําเนนิงาน
ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 
(บาท) 

งบประมาณ
เบิกจ่ายจรงิ 

(บาท) 

ความคบืหนา้/สาเหตุที่
ไม่ได้ดําเนินการตาม
แผนการดําเนนิงาน 

22. จัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) 
ขนาด 16 ช่อง  

งานธุรการ 
โรงพยาบาลเทศบาล
นครเชียงใหม่ 
สํานักการสาธารณสุขฯ 

12,000 12,000 11,400 - 

23. จัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) 
ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 

งานธุรการ 
โรงพยาบาลเทศบาลฯ 
สํานักการสาธารณสุขฯ 
 

24,000 
(1 เครื่อง) 

24,000 20,544 - 

24. จัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall) 
แบบที่ 1  

งานธุรการ 
โรงพยาบาลเทศบาลฯ 
สํานักการสาธารณสุขฯ 

220,000 220,000 218,280 - 

25. จัดซื้อคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1  งานธุรการ 
โรงพยาบาลเทศบาล
นครเชียงใหม่ 
สํานักการสาธารณสุขฯ 

130,000 130,000 128,800 - 
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ลําดับที ่ โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณตาม
แผนพัฒนาทอ้งถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565)  

(บาท) 

งบประมาณตาม
แผนการดําเนนิงาน
ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 
(บาท) 

งบประมาณ
เบิกจ่ายจรงิ 

(บาท) 

ความคบืหนา้/สาเหตุที่
ไม่ได้ดําเนินการตาม
แผนการดําเนนิงาน 

26. ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 
ห้องแสดงนิทรรศการหอศิลปวัฒนธรรมเมือง
เชียงใหม่ 

กลุ่มงานส่งเสริมการ
พัฒนาเมือง 
กองวิชาการและ
แผนงาน 

500,000 500,000 488,800 - 

27. ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด  งานรักษาความสงบ
เรียบร้อยและความ
มั่นคง 
ฝ่ายปกครอง 
สํานักปลัดเทศบาล 

132,000 132,000 102,000 - 

28. จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมอุปกรณ์
และติดตั้ง 

งานธุรการ 
โรงพยาบาลเทศบาล
นครเชียงใหม่ 
สํานักการสาธารณสุขฯ 

80,000 
(8 จุด) 

77,000 76,933 - 

29. จ้างเหมาเชื่อมโยงสัญญาณภาพ CCTV จาก
สถานีขนส่งผู้โดยสารไปยังห้องควบคุม
เทศบาลนครเชียงใหม่ 

ฝ่ายวิศวกรรมจราจร 
ส่วนการโยธา 
สํานักการช่าง 

2,200,000 2,200,000 2,020,000 - 
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ลําดับที ่ โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณตาม
แผนพัฒนาทอ้งถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565)  

(บาท) 

งบประมาณตาม
แผนการดําเนนิงาน
ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 
(บาท) 

งบประมาณ
เบิกจ่ายจรงิ 

(บาท) 

ความคบืหนา้/สาเหตุที่
ไม่ได้ดําเนินการตาม
แผนการดําเนนิงาน 

30. จัดซื้อและติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
CCTV เพิ่มเติมบริเวณสนามกีฬาเทศบาลนคร
เชียงใหม่ 

ฝ่ายกิจกรรมเด็กและ
เยาวชน 
สํานักการศึกษา 

500,000 
(16 จุด) 

499,100 499,026.60 - 

31. จ้างเหมาดูแลและบํารุงรักษาระบบกล้องวงจร
ปิดและระบบควบคุมกล้องภายในศูนย์
ควบคุม CCTV 

ฝ่ายวิศวกรรมจราจร 
ส่วนการโยธา 
สํานักการช่าง 

    

 -ระบบกล้องวงจรปิดแบบ IP จํานวน 167 ตัว 
(เฟสที่ 1) และ (เฟสที่ 2)และระบบควบคุม
และบันทึกภาพ 

 6,263,600 4,147,000 4,050,000 - 

 -ระบบกล้องวงจรปิดแบบ IP จํานวน 122 ตัว 
(เฟสที่ 3) และระบบควบคุมและบันทึกภาพ 

 1,900,000 1,300,000 1,280,000 - 

32. จัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV 
พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง 

งานรักษาความสงบ
เรียบร้อยและความมั่นคง 
ฝ่ายปกครอง 
สํานักปลัดเทศบาล 

82,000 82,000 82,000 - 
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ลําดับที ่ โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณตาม
แผนพัฒนาทอ้งถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565)  

(บาท) 

งบประมาณตาม
แผนการดําเนนิงาน
ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 
(บาท) 

งบประมาณ
เบิกจ่ายจรงิ 

(บาท) 

ความคบืหนา้/สาเหตุที่
ไม่ได้ดําเนินการตาม
แผนการดําเนนิงาน 

33. จ้างเหมาเอกชนบํารุงรักษาและซ่อมแซม
แก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ (ON-LINE) สําหรับ
การบริการด้านงานทะเบียนราษฎรและ
ทะเบียนบัตรประจําตัวประชาชน 

งานทะเบียนราษฎร 
งานบัตรประจําตัว
ประชาชน 
ฝ่ายปกครอง 
สํานักปลัดเทศบาล 

300,000 213,000 212,892.50 - 

34. จ้างเหมาดูแลระบบแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

งานแผนที่ภาษีและ
ทะเบียบทรัพย์สิน 
ฝ่ายแผนที่ภาษี 
สํานักการคลัง 

216,000 216,000 216,000 - 

35. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงาน
สํานักงาน 

ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 
สํานักปลัดเทศบาล 

32,000 
(2 เครื่อง) 

32,000 
(2 เครื่อง) 

32,000 
(2 เครื่อง) 

- 

36. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงาน
สํานักงาน 

งานธุรการ 
แขวงกาวิละ  

16,000 16,000 16,000 - 

37. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงาน
สํานักงาน 

งานสัตวแพทย์ 
ฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม 
สํานักการสาธารณสุขฯ  

16,000 16,000 15,990 - 

38. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงาน
สํานักงาน 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
สํานักการสาธารณสุขฯ  

16,000 16,000 15,990 - 
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ลําดับที ่ โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณตาม
แผนพัฒนาทอ้งถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565)  

(บาท) 

งบประมาณตาม
แผนการดําเนนิงาน
ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 
(บาท) 

งบประมาณ
เบิกจ่ายจรงิ 

(บาท) 

ความคบืหนา้/สาเหตุที่
ไม่ได้ดําเนินการตาม
แผนการดําเนนิงาน 

39. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 

ฝ่ายบริการและ
เผยแพร่วิชาการ 
กองวิชาการและแผนงาน 

22,000 22,000 22,000 - 

40. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 

งานควบคุมเทศพาณิชย์ 
ฝ่ายอํานวยการ 

22,000 - 22,000 - 

41. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 

งานวิจัยประเมินผล
และข้อมูลสารสนเทศ 
ฝ่ายแผนงานและ 
งบประมาณ 
กองวิชาการและ
แผนงาน 

30,000 30,000 30,000 - 

42. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 

หน่วยศึกษานิเทศก์ 
สํานักการศึกษา  

22,000 22,000 220,000 - 
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ลําดับที ่ โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณตาม
แผนพัฒนาทอ้งถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565)  

(บาท) 

งบประมาณตาม
แผนการดําเนนิงาน
ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 
(บาท) 

งบประมาณ
เบิกจ่ายจรงิ 

(บาท) 

ความคบืหนา้/สาเหตุที่
ไม่ได้ดําเนินการตาม
แผนการดําเนนิงาน 

43. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล  
แบบที่ 1 
(ปี 2561 : งานธุรการ 2  เครื่อง, กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
2 เครื่อง, งานศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ 1 เครื่อง, ปี 2562 งาน
การเงินและบัญชี 1 เครื่อง, กลุ่มงานเภสัชสาธารณสุช 1 
เครื่อง, งานผู้ป่วยใน 1 เครื่อง, งานส่งเสริมสุขภาพชุมชน 1 
เครื่อง งานศูนย์สุขภาพชุมชนศรีวิชัย 1 เครื่อง  ปี 2563 
งานการเงินและบัญชี 1 เครื่อง)   

งานธุรการ 
โรงพยาบาลเทศบาลฯ 
สํานักการสาธารณสุขฯ 
   

110,000 
(5 เครื่อง) 

 

110,000 
(5 เครื่อง) 

 

109,950 - 

44. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล  
แบบที่ 1 

สถานธนานุบาลเทศบาล
นครเชียงใหม่ 2   

44,000 
(2 เครื่อง) 

44,000 
(2 เครื่อง) 

39,380 
(2 เครื่อง) 

- 

45. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล  
แบบที่ 2 
(ปี 2561 : งานธุรการ 1 เครื่อง,  
ปี 2562 : งานศูนย์สุขภาพชุมชนหนองหอย  1  เครื่อง )   

งานธุรการ 
โรงพยาบาลเทศบาลฯ 
สํานักการสาธารณสุขฯ 
 

30,000 29,000 28,990 - 

46. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 

ฝ่ายสถิติการคลัง 
สํานักการคลัง 

58,000 
(2 เครื่อง) 

58,000 
(2 เครื่อง) 

58,000 
(2 เครื่อง) 

- 
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ลําดับที ่ โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณตาม
แผนพัฒนาทอ้งถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565)  

(บาท) 

งบประมาณตาม
แผนการดําเนนิงาน
ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 
(บาท) 

งบประมาณ
เบิกจ่ายจรงิ 

(บาท) 

ความคบืหนา้/สาเหตุที่
ไม่ได้ดําเนินการตาม
แผนการดําเนนิงาน 

47. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 

งานเงินเดือนบําเหน็จ
บํานาญและสวัสดิการ 
ฝ่ายการเงินและบัญชี 
สํานักการคลัง 

60,000 
(2 เครื่อง) 

60,000 
(2 เครื่อง) 

60,000 
(2 เครื่อง) 

- 

48. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 

งานธุรการ 
แขวงเม็งราย 

29,000 29,000 29,000 - 

49. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 

งานคลัง 
แขวงศรีวิชัย 

60,000 
(2 ชุด) 

60,000 
(2 ชุด) 

60,000 
(2 ชุด) 

- 

50. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 

งานธุรการ 
แขวงนครพิงค์ 

30,000 30,000 30,000 - 

51. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 

งานคลัง 
แขวงนครพิงค์  

60,000 
(2 ชุด) 

60,000 
(2 ชุด) 

60,000 
(2 ชุด) 

- 

52. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล  
แบบที่ 2 

งานสุขาภิบาลและ
สิ่งแวดล้อม 
แขวงนครพิงค์  

30,000 30,000 30,000 - 

53. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 

งานสวัสดิการสังคม 
แขวงเม็งราย  

29,000 
(1 ชุด) 

29,000 
(1 ชุด) 

29,000 
(1 ชุด) 

- 

 



- 59 - 

ลําดับที ่ โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณตาม
แผนพัฒนาทอ้งถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565)  

(บาท) 

งบประมาณตาม
แผนการดําเนนิงาน
ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 
(บาท) 

งบประมาณ
เบิกจ่ายจรงิ 

(บาท) 

ความคบืหนา้/สาเหตุที่
ไม่ได้ดําเนินการตาม
แผนการดําเนนิงาน 

54. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 
(ฝ่ายวิศวกรรม 5 ชุด, ฝ่ายสถาปัตยกรรม 5 ชุด) 

ส่วนออกแบบและ
ก่อสร้าง 
สํานักการช่าง  

58,000 
(2 ชุด) 

58,000 
(2 ชุด) 

58,000 
(2 ชุด) 

- 

55. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 

งานช่าง 
แขวงเม็งราย 

29,000 29,000 29,000 - 

56. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสําหรับงาน
ประมวลผล 

ฝ่ายบริการและ
เผยแพร่วิชาการ 
กองวิชาการและ
แผนงาน 
 

21,000 21,000 21,000 - 

57. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสําหรับงาน
ประมวลผล 

งานธุรการ 
แขวงเม็งราย 

21,000 21,000 21,000 - 

58. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสําหรับงาน
ประมวลผล 

งานคลัง 
แขวงเม็งราย  

105,000 
(5 เครื่อง) 

105,000 
(5 เครื่อง) 

105,000 
(5 เครื่อง) 

- 

59. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสําหรับงาน
สํานักงาน  

งานธุรการ 
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
สํานักปลัดเทศบาล 

16,000 16,000 16,000 - 

 



- 60 - 

ลําดับที ่ โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณตาม
แผนพัฒนาทอ้งถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565)  

(บาท) 

งบประมาณตาม
แผนการดําเนนิงาน
ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 
(บาท) 

งบประมาณ
เบิกจ่ายจรงิ 

(บาท) 

ความคบืหนา้/สาเหตุที่
ไม่ได้ดําเนินการตาม
แผนการดําเนนิงาน 

60. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสําหรับงาน
สํานักงาน  

งานธุรการ 
แขวงกาวิละ 

16,000 16,000 16,000 - 

61. จัดซื้อชุดโปรแกรมจัดการสํานักงานที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 

ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 
สํานักปลัดเทศบาล 

22,000 
(2 เครื่อง) 

22,000 
(2 เครื่อง) 

22,000 
(2 เครื่อง) 

- 

62. จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบ ปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์แบบสิทธิการใช้งาน
ประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 

ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 
สํานักปลัดเทศบาล 
 

7,600 
(2 เครื่อง) 

7,600 
(2 เครื่อง) 

7,600 
(2 เครื่อง) 

- 

63. จัดซื้อระบบบัตรคิวอัตโนมัติแขวงเม็งราย งานทะเบียน 
แขวงเม็งราย 

250,000 250,000 250,000 - 

รวม 63  โครงการ 20,564,800 17,073,100 12,934,912 - 
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