




สารบัญ 
 

 หนา 
สวนที่ 1  
บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ แผนการดําเนินงาน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 เพิ่มเติม ฉบับท่ี 3 เทศบาลนครเชียงใหม (แบบ ผด.01) 

ก 

สวนที่ 2  
บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ฉบับท่ี 3 เทศบาลนครเชียงใหม จําแนกตามยุทธศาสตร (แบบ ผด.02) 

 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน  
- แผนงานเคหะและชุมชน 1 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   5 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตสํานึกดานศิลปวัฒนธรรม  
- แผนงานบริหารงานท่ัวไป 7 
- แผนงานการศึกษา 8 
- แผนงานสาธารณสุข 11 
- แผนงานเคหะและชุมชน 15 

5. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการและพัฒนาองคกร  
- แผนงานบริหารงานท่ัวไป 16 
- แผนงานสาธารณสุข 17 

 

 



 
 
 
 

สวนที่ 1 
บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  

แผนการดําเนินงาน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1  

เทศบาลนครเชียงใหม 
 
 
 
 
 



- ก - 

 บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 เพิ่มเตมิ ฉบบัที่ 1  

เทศบาลนครเชียงใหม 
 

ยุทธศาสตร/แผนงาน 
จํานวนโครงการ 

ที่ดําเนินการ 
คิดเปนรอยละของ 
โครงการทั้งหมด 

จํานวน 
งบประมาณ 

คิดเปนรอยละของ 
งบประมาณทั้งหมด 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน      

- แผนงานเคหะและชุมชน 7 18.42 22,400,000 37.27 เทศบาลนครเชยีงใหม 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   2 5.26 33,620,000 55.94 เทศบาลนครเชยีงใหม 

รวม 9 23.68 56,020,000 93.22 เทศบาลนครเชียงใหม 
3.ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตสํานึกดานศิลปวัฒนธรรม          

- แผนงานบริหารงานทั่วไป 1 2.63 250,000 0.42 เทศบาลนครเชยีงใหม 
- แผนงานการศึกษา 6 15.79 1,510,800 2.51 เทศบาลนครเชยีงใหม 
- แผนงานสาธารณสุข 12 31.58 1,720,150 2.86 เทศบาลนครเชยีงใหม 
- แผนงานเคหะและชุมชน 1 2.63 170,000 0.28 เทศบาลนครเชยีงใหม 

รวม 20 52.63 3,650,950 6.08 เทศบาลนครเชียงใหม 
5.ยุทธศาสตรการบริหารจัดการและพัฒนาองคกร          

- แผนงานบริหารงานทั่วไป 4 10.53 218,055 0.36 เทศบาลนครเชยีงใหม 
- แผนงานสาธารณสุข 5 13.16 206,400 0.34 เทศบาลนครเชยีงใหม 

รวม 9 23.69 424,455 0.71 เทศบาลนครเชียงใหม 
รวมทั้งสิ้น 38 100.00 60,095,405 100.00 เทศบาลนครเชียงใหม 

 
 
 
 
 

แบบ ผด.01 



 
 

สวนที่ 2 
บัญชีจํานวนโครงการพฒันาทองถิน่ กจิกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ฉบับที ่1 เทศบาลนครเชียงใหม 

จําแนกตามยุทธศาสตร 
 
 
 
 
 

 



- 1 - 
บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 
เทศบาลนครเชียงใหม  

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
    แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลกั 

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

1 จัดซื้อโคมไฟถนน
พลังงานแสงอาทิตย 
แบบประกอบในชุด
เดียวกันและติดตั้ง
บริเวณทางเดินและ
สวนริมคลองแมขา 

จัดซื้อโคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตยแบบประกอบ 
ในชุดเดียวกัน จํานวน 36 ชุด  

2,520,000 -ติดตั้งบริเวณ 
 สวนสัตตะ  
 มังคละรมิ 
 คลองแมขา  
 ถนนศรีดอนไชย 
-ติดตั้งบริเวณ 
 ทางเดินเลียบ  
 คลองแมขา  
 ชวงถนน 
 ลอยเคราะห  
 ถึงถนน 
 ศรีดอนไชย 
-ติดตั้งบริเวณ 
 ทางเดินริม 
 คลองแมขา  
 ชวงประตูน้ํา 
 ทาแพถึง   
 ถนนลอย 
 เคราะห 

งานบํารุงรักษา
สวนสาธารณะ 

ฝายสวนสาธารณะ 
สวนการโยธา 
สํานักการชาง 

            

แบบ ผด.02 
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ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลกั 

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

2 จัดซื้อโคมไฟถนน
พลังงานแสงอาทิตย 
แบบประกอบในชุด
เดียวกันและติดตั้ง
บริเวณพื้นท่ี
สาธารณะและ
สวนหยอมภายในเขต
เทศบาลนคร
เชียงใหม 

จัดซื้อโคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตยแบบประกอบ 
ในชุดเดียวกนั จํานวน 130 ชุด  
 

9,100,000 -ติดตั้งบริเวณ 
 พื้นที่สาธารณะ 
 และสวนหยอม 
 ภายในแขวง  
 นครพิงค, 
 แขวงศรีวิชัย, 
 แขวงเม็งราย, 
 แขวงกาวิละ 
-ติดตั้งพื้นที ่
 สาธารณะ 
 ริมฝงแมน้ํา 
 ปงดานทิศ 
 ตะวันตก  
 ขางจวนผูวาฯ 
-ติดตั้งพื้นที ่
 สาธารณะ 
 ริมฝงแมน้ํา 
 ปงดานทิศ 
 ตะวันออก  
 หนาคริสตจักร 
 ที่ 1 เชยีงใหม 

งานบํารุงรักษา
สวนสาธารณะ 

ฝายสวนสาธารณะ 
สวนการโยธา 
สํานักการชาง 

            

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 
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ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลกั 

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

3 จัดซื้อโคมไฟถนน
พลังงานแสงอาทิตย 
แบบประกอบในชุด
เดียวกันและติดต้ัง
ภายในสวนสาธารณะ
ลานนา ร.9 

จัดซื้อโคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตยแบบประกอบ 
ในชุดเดียวกัน จํานวน 90 ชุด 

6,300,000 ติดต้ังภายใน
สวนสาธารณะ
ลานนา ร.9 

งานบํารุงรักษา
สวนสาธารณะ 

ฝายสวนสาธารณะ 
สวนการโยธา 
สํานักการชาง 

            

4 จัดซื้อโคมไฟถนน
พลังงานแสงอาทิตย 
แบบประกอบในชุด
เดียวกันและติดต้ัง
ภายในสวนกาญจนา
ภิเษก 

จัดซื้อโคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตยแบบประกอบ 
ในชุดเดียวกัน จํานวน 28 ชุด 

1,960,000 ติดต้ังภายใน
สวนกาญจนา

ภิเษก 

งานบํารุงรักษา
สวนสาธารณะ 

ฝายสวนสาธารณะ 
สวนการโยธา 
สํานักการชาง 

            

5 จัดซื้อโคมไฟถนน
พลังงานแสงอาทิตย 
แบบประกอบในชุด
เดียวกันและติดต้ัง
ภายในสวนสาธารณะ
หนองบวกหาด 

จัดซื้อโคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตยแบบประกอบ 
ในชุดเดียวกัน จํานวน 12 ชุด 

840,000 ติดต้ังภายใน
สวนสาธารณะ
หนองบวกหาด 

งานบํารุงรักษา
สวนสาธารณะ 

ฝายสวนสาธารณะ 
สวนการโยธา 
สํานักการชาง 

            

6 จัดซื้อโคมไฟถนน
พลังงานแสงอาทิตย 
แบบประกอบในชุด
เดียวกันและติดต้ัง
ภายในสวนสุขภาพ
บานเดน 

จัดซื้อโคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตยแบบประกอบ 
ในชุดเดียวกัน จํานวน 12 ชุด 

840,000 ติดต้ังภายใน
สวนสุขภาพ

บานเดน 

งานบํารุงรักษา
สวนสาธารณะ 

ฝายสวนสาธารณะ 
สวนการโยธา 
สํานักการชาง 

            

แบบ ผด.02 
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ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลกั 

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

7 จัดซื้อโคมไฟถนน
พลังงานแสงอาทิตย 
แบบประกอบในชุด
เดียวกันและติดต้ัง
ภายในสวนเจริญ
ประเทศ 

จัดซื้อโคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตยแบบประกอบ 
ในชุดเดียวกัน จํานวน 12 ชุด 

840,000 ติดต้ังภายใน
สวนเจริญ
ประเทศ 

งานบํารุงรักษา
สวนสาธารณะ 

ฝายสวนสาธารณะ 
สวนการโยธา 
สํานักการชาง 

            

รวม 7 โครงการ  22,400,000               
 
 

 

แบบ ผด.02 



- 5 - 
บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 
เทศบาลนครเชียงใหม 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลกั 

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

1 ปรับปรุงถนนพรอม
กอสรางระบบ 
ระบายน้ํา ค.ส.ล. 
ถนนเจริญราษฎร 
เริ่มตั้งแตถนน
ซุปเปอรไฮเวย
เชียงใหม-ลําปางถึง
ถนนแกวนวรัฐ 
(เชิงสะพาน 
นครพิงค) 

ปรับปรุงผิวจราจรเปนชนิดพารา
แอสฟลทติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 
0 .05  เมตร กว างประมาณ 
5.00-7.00 เมตร ความยาว
ประมาณ 1,938 เมตร หรือ
พื้นที่ดําเนินการ (ไมรวมพื้นที่ฝา
บ อพั ก )ประมาณ  11 ,06 0 
ตารางเมตร พรอมกอสรางทอ
ระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.80 
เมตร พรอมบอพักความยาวรวม
ประมาณ 1,350 เมตร กอสราง
รางรับระบายน้ําฝน บอรับน้ําฝน 
ความยาวรวมประมาณ 1,350 
เมตร และกอสรางรางระบายน้ํา 
ค.ส.ล. ขนาดปากรางกวาง 0.50 
เมตร ความยาวรวมประมาณ 
2,460 เมตร ตามแบบแปลน
ของเทศบาลฯ 

22,820,000 ถนนเจริญราษฎร 
เริ่มตั้งแต

ถนนซุปเปอร
ไฮเวย

เชียงใหม-
ลําปางถึง

ถนนแกวนวรัฐ
(เชิงสะพาน 
นครพิงค) 

สวนออกแบบ 
และกอสราง 
สํานักการชาง 

            

 
 
 
 

แบบ ผด.02 
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ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลกั 

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

2 ปรับปรุงผิวจราจร
ถนนเจริญเมือง 
(ชวงเชิงสะพาน 
นวรัฐถึงบริเวณทาง
แยกถนน 
ทุงโฮเต็ล) 

ปรับปรุงผิวจราจรเปนชนิดพารา
แอสฟลทติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 
0 .05  เมตร กว างประมาณ 
12.00-17.00 เมตร ความยาว
ประมาณ 1,373 เมตร หรือ
พื้ น ที่ ดํ า เนิ น ก ารป ระ ม าณ 
19,800 ตารางเมตร ตามแบบ
แปลนของเทศบาลฯ 

10,800,000 ถนน 
เจริญเมือง 
(ชวงเชิง
สะพาน 
นวรัฐถึง

บริเวณทาง
แยกถนน 
ทุงโฮเต็ล) 

สวนออกแบบ 
และกอสราง 
สํานักการชาง 

            

รวม 2 โครงการ  33,620,000               
 
 

แบบ ผด.02 



- 7 - 
บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 
เทศบาลนครเชียงใหม 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตสํานึกดานศิลปวัฒนธรรม 
    แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดําเนินการ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

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

1 จางออกแบบ
ปรับปรุงหอง
นิทรรศการ 
หอประวัติศาสตร
เมืองเชียงใหม 

จางออกแบบปรับปรุงหอง
นิทรรศการหอประวตัิศาสตร
เมืองเชียงใหม 

250,000 หอง
นิทรรศการ 

หอ
ประวัติศาสตร

เมือง
เชียงใหม 

กลุมงานสงเสรมิ
การพัฒนาเมือง 
กองวิชาการ 
และแผนงาน 

            

รวม 1 โครงการ  250,000               
 

แบบ ผด.02 



- 8 - 
บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 
เทศบาลนครเชียงใหม 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตสํานึกดานศิลปวัฒนธรรม 
    แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดําเนินการ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

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

1 การสงเสริมการจัด
กระบวนการเรียน
การสอนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ 

จัดกิจกรรมและนิทรรศการ
เผยแพรตามหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน
สังกัดเทศบาลฯ ไดแก 

296,800 -โรงเรียน
ชุมชนเทศบาล 
วัดศรีดอนไชย 
-โรงเรียน 

-โรงเรียนเทศบาล
ชมุชนวัดศรีดอนไชย 
-โรงเรียนเทศบาล
วัดทาสะตอย 

            

 พอเพียง -โรงเรียนชุมชนเทศบาล (148,400) เทศบาลวัด สํานักการศึกษา             
 (สนับสนุนคาใชจาย วัดศรีดอนไชย  ทาสะตอย              
 ในการบริหาร

สถานศึกษา) 
-โรงเรียนเทศบาลวดัทาสะตอย (148,400)               

2 คาใชจายในการจัด
กิจกรรมของศูนยการ
เรียนรูการทองเที่ยว
ในสถานศึกษา 
(สนับสนุนคาใชจาย
ในการบริหาร
สถานศึกษา) 

จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการ
ทองเที่ยวอยางยั่งยืนใหกับ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน 
เชน การอบรมใหความรูการฝก
ทักษะการฟง พูด การฝกนอก
สถานที่ ฯลฯ 

50,000 โรงเรียน
ชุมชน
เทศบาลวัด
ศรีดอนไชย 

 
 

โรงเรียนชุมชน
เทศบาลวัด 
ศรีดอนไชย 
สํานักการศึกษา 

            

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



- 9 - 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดําเนินการ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

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

3 คาใชจายในการเขารับ
การฝกอบรมโครงการ
อบรมสัมมนาการ
จัดระบบประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษาระดับ
ปฐมวยัสังกดัอปท.  
ตามกฎกระทรวงวา
ดวยการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2561 
(สนับสนุนคาใชจาย 
ในการบริหาร
สถานศึกษา) 

บุคลากรของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลฯ ท้ัง 11 แหง และ 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ เขารับการ
อบรมฯ จํานวนแหงละ 2 คน  
 

132,000 กรมสงเสรมิ
การปกครอง
ทองถ่ินและ

โรงแรม
รอยัลซติี ้
กรุงเทพฯ 

หนวย
ศึกษานิเทศก 

-โรงเรียนในสังกัด 
เทศบาลฯ 11 แหง 
-ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ 

สํานักการศึกษา 

            

4 คาใชจายในการเขารับ
การฝกอบรมโครงการ
อบรมสัมมนาการ
จัดระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานของสังกัด
อปท. ตามกฎกระทรวง 
การประกันคณุภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2561 
(สนับสนุนคาใชจาย 
ในการบริหาร
สถานศึกษา) 

บุคลากรของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลฯ ท้ัง 11 แหง เขารับ
การอบรมฯ จํานวนแหงละ  
2 คน  
 

242,000 กรมสงเสรมิ
การปกครอง
ทองถ่ินและ

โรงแรม
รอยัลซติี ้
กรุงเทพฯ 

หนวย
ศึกษานิเทศก 

-โรงเรียนในสังกัด 
เทศบาลฯ 11 แหง 

สํานักการศึกษา 

            

แบบ ผด.02 



- 10 - 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดําเนินการ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

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

5 เทพื้นคอนกรีตและ
ขัดมันบริเวณพื้นที ่
ใตโดมหลังคา
อเนกประสงคของ
โรงเรียนเทศบาล 
วัดปาแพง 

เทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กและ
ขัดมันบริเวณพื้นที่ใตโดมหลังคา
อเนกประสงคโดยรอบ 
พื้นที่ประมาณ 805 ตร.ม. 
(ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ) 

500,000 
 

โรงเรียน
เทศบาล 
วัดปาแพง 

 

โรงเรียนเทศบาล 
วัดปาแพง 

สํานักการศึกษา 

            

6 กอสรางหลังคาคลุม
ลานสนามเด็กเลน
โรงเรียนเทศบาล 
ดอกเงิน 
 

กอสรางหลังคาคลุมลานสนาม
เด็กเลน ขนาดประมาณ  
6.00 ม.X6.00 ม.สูง 4.00 ม.  
จํานวน 1 หลัง 
(ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ) 

290,000 
 

โรงเรียน
เทศบาล 
ดอกเงิน 

 

โรงเรียนเทศบาล
ดอกเงิน 

สํานัการศึกษา 

            

รวม 6 โครงการ  1,510,800               
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



-11- 
บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 
เทศบาลนครเชียงใหม 

3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตสํานึกดานศิลปวัฒนธรรม  
แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดําเนินการ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

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

1 จัดซื้อเครื่อง 
ฟอกอากาศ 
กลุมงาน 
ทันตสาธารณสุขฯ 
โรงพยาบาลฯ 

จัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ  
สําหรับขนาดพื้นท่ี 50 ตร.ม. 
จํานวน 3 เครื่อง 
 

44,970 โรงพยาบาล
เทศบาลฯ 

 

งานธุรการ 
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ 
สํานักการ
สาธารณสุข 
และสิ่งแวดลอม 

    

        

2 จัดซื้อเครื่อง 
ฟอกอากาศ 
กลุมงานบริการ
การแพทยฯ 
โรงพยาบาลฯ 

จัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ  
สําหรับขนาดพื้นท่ี 50 ตร.ม. 
จํานวน 4 เครือ่ง 
 

49,960 โรงพยาบาล
เทศบาลฯ 

 

งานธุรการ 
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ 
สํานักการ
สาธารณสุข 
และสิ่งแวดลอม 

    

        

3 จัดซื้อเครื่อง 
ฟอกอากาศ 
งานสงเสรมิสุขภาพ
ชุมชน 
โรงพยาบาลฯ 

จัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ  
สําหรับขนาดพื้นท่ี 50 ตร.ม. 
จํานวน 2 เครื่อง 
 

29,980 ศูนยสงเสริม
สุขภาพ
ชุมชน 

 

งานธุรการ 
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ 
สํานักการ
สาธารณสุข 
และสิ่งแวดลอม 

    

        

 
 
 
 

แบบ ผด.02 



- 12 - 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดําเนินการ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

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

4 จัดซื้อเครื่อง 
ฟอกอากาศ 
งานศูนยดูแล 
ผูสูงอาย ุ
โรงพยาบาลฯ 

จัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ  
สําหรับขนาดพื้นท่ี 50 ตร.ม. 
จํานวน 2 เครื่อง 
 

29,980 ศูนยดูแล 
ผูสูงอาย ุ

 

งานธุรการ 
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ 
สํานักการ
สาธารณสุข 
และสิ่งแวดลอม 

    

        

5 จัดซื้อเครื่อง 
ปรับอากาศแบบ
เคลื่อนท่ี 
งานธุรการ 
โรงพยาบาลฯ 

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบ
เคลื่อนท่ี ขนาด 12,000 บีทียู 
จํานวน 3 เครื่อง 
 

60,000 โรงพยาบาล
เทศบาลฯ 

 

งานธุรการ 
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ 
สํานักการ
สาธารณสุข 
และสิ่งแวดลอม 

    

        

6 จัดซื้อเครื่อง 
ปรับอากาศแบบแยก
สวน แบบตั้งพื้นหรือ
แบบแขวน ขนาด 
36,000 บีทีย ู
งานประกันสุขภาพ 
โรงพยาบาลฯ 

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 
แบบแยกสวน แบบตั้งพ้ืนหรือ
แบบแขวน ขนาด 36,000 บีทีย ู
จํานวน 1 เครื่อง 
 

47,000 โรงพยาบาล
เทศบาลฯ 

 

งานธุรการ 
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ 
สํานักการ
สาธารณสุข 
และสิ่งแวดลอม 

    

        

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



- 13 - 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดําเนินการ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

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

7 จัดซื้อพัดลมตั้งพื้น 
ขนาด 18 นิ้ว 
งานสงเสรมิ 
สุขภาพชุมชน 
โรงพยาบาลฯ 

จัดซื้อพัดลมตั้งพื้น ขนาด 18 นิ้ว 
จํานวน 1 เครื่อง 
 

2,590 ศูนยสงเสริม 
สุขภาพ
ชุมชน 

 

งานธุรการ 
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ 
สํานักการ
สาธารณสุข 
และสิ่งแวดลอม 

    

        

8 จัดซื้อพัดลมตั้งพืน้ 
ขนาด 18 นิ้ว 
งานศูนยสุขภาพ
ชุมชนศรีวิชัย 
โรงพยาบาลฯ 

จัดซื้อพัดลมตั้งพื้น ขนาด 18 นิ้ว 
จํานวน 2 เครื่อง  
 

5,180 ศูนยสุขภาพ
ชุมชน 
ศรีวิชัย 

 

งานธุรการ 
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ 
สํานักการ
สาธารณสุข 
และสิ่งแวดลอม 

    

        

9 จัดซื้อพัดลมตั้งพื้น 
ขนาด 18 นิ้ว 
งานศูนยดูแล 
ผูสูงอาย ุ
โรงพยาบาลฯ 

จัดซื้อพัดลมตั้งพื้น ขนาด 18 นิ้ว 
จํานวน 1 เครื่อง 
 

2,590 ศูนยดูแล 
ผูสูงอาย ุ

 

งานธุรการ 
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ 
สํานักการ
สาธารณสุข 
และสิ่งแวดลอม 

    

        

10 จัดซื้อรถโดยสาร
ขนาด 12 ท่ีนั่ง 
งานธุรการ 
โรงพยาบาลฯ 

จัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ท่ีนั่ง 
(ดีเซล) ปรมิาตรกระบอกสูบไม
ต่ํากวา 2,400 ซีซี หรือกําลัง
เครื่องยนตสูงสุดไมต่าํกวา  
90 กิโลวัตต จํานวน 1 คัน 

1,364,000 ภายในเขต
เทศบาลฯ 

งานธุรการ 
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ 
สํานักการ
สาธารณสุข 
และสิ่งแวดลอม 

    

        

 
 

 

แบบ ผด.02 



- 14 - 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดําเนินการ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

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

11 จัดซื้อตูเย็น  
ขนาด 7 คิวบิกฟุต  
งานศูนยดูแลผูสูงอาย ุ
โรงพยาบาลฯ 

จัดซื้อตูเย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต 
จํานวน 1 ตู 
 

9,000 ศูนยดูแล 
ผูสูงอาย ุ

 

งานธุรการ 
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ 
สํานักการ
สาธารณสุข 
และสิ่งแวดลอม 

    

        

12 จัดซื้อตูเย็น 
ควบคุมอุณหภูม ิ
กลุมงานเภสัชกรรม 
โรงพยาบาลฯ 

จัดซื้อตูเย็นควบคุมอณุหภมูิ 
ขนาด 2 ประตู จํานวน 1 ตู 
 

74,900 โรงพยาบาล
เทศบาลฯ 

 

งานธุรการ 
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ 
สํานักการ
สาธารณสุข 
และสิ่งแวดลอม 

    

        

รวม 12 โครงการ  1,720,150               
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

แบบ ผด.02 



- 15 - 
บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 
เทศบาลนครเชียงใหม 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตสํานึกดานศิลปวัฒนธรรม 
    แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลกั 

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

1 จัดซื้อเครื่องพน
ละอองฝอยชนิด
สะพายหลัง  
แขวงนครพิงค 

จัดซื้อเครื่องพนละอองฝอยชนิด
สะพายหลัง เครื่องยนตเบนซิน 
2 จังหวะ กําลังเครื่องยนต 5 
แรงมา ขนาดถังบรรจุน้ํายา 12 
ลิตร ขนาดถังบรรจุน้ํามัน
เชื้อเพลิง 1.4 ลิตร  
จํานวน 2 เครื่อง 

170,000 ใชภายใน
พื้นท่ีแขวง 
นครพิงค 

งานรักษา 
ความสะอาด 
แขวงนครพิงค 

            

รวม 1 โครงการ  170,000               
 

 

แบบ ผด.02 



- 16 - 
บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 
เทศบาลนครเชียงใหม 

5. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการและพัฒนาองคกร 
    แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดําเนินการ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

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

1 ปรับปรุงระบบเครื่อง
เสียงหองประชุมสภา
เทศบาล 

ปรับปรุงระบบเครื่องเสียง 
-ติดตั้งลําโพง ขนาด 600 วัตต 
จํานวน 4 ตัว 
-ติดตั้งเครื่องขยายเสยีง ขนาด 
240 วัตต จํานวน 1 เครื่อง 
-ชุดสลับสัญญาณภาพ  
Multi input HDMI VGA  
จํานวน 1 เครื่อง  
พรอมอุปกรณในการติดตั้ง 

74,505 หองประชุม
สภาเทศบาล 

ฝายบริหารงานทั่วไป  
สํานักปลัดเทศบาล 

            

2 จัดซื้อเกาอี้บุนวม
อเนกประสงค 
แบบมีพนักพิง 

จัดซื้อเกาอี้บุนวมอเนกประสงค
แบบมีพนักพิง จํานวน 100 ตัว 

49,800 ภายในเขต
เทศบาล 

นครเชียงใหม 

ฝายบรหิารงานทั่วไป  
สํานักปลัดเทศบาล 

            

3 จัดซื้อโตะ
อเนกประสงคพับได 

จัดซื้อโตะอเนกประสงคพับได 
จําวน 30 ตัว 

29,250 ภายในเขต
เทศบาล 

นครเชียงใหม 

ฝายบรหิารงานทั่วไป  
สํานักปลัดเทศบาล 

            

4 จัดซื้อเกาอี้แถวนั่ง
คอย 

จัดซื้อเกาอี้แถวนั่งคอย  
จํานวน 10 ชุด 

64,500 สํานักงาน
เทศบาล 

นครเชียงใหม 

ฝายบริหารงานทั่วไป  
สํานักปลัดเทศบาล 

            

รวม 4  โครงการ  218,055               
 

แบบ ผด.02 



- 17 - 
บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 
เทศบาลนครเชียงใหม 

5.  ยุทธศาสตรการบริหารจัดการและพัฒนาองคกร   
แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดําเนินการ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

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

1 จางเหมาจดัวาง
ระบบใหบริการ
ตรวจเช็คสิทธิ
ประชาชน 
อัตโนมัต ิ

จางเหมาจดัวางระบบใหบริการ
ตรวจเช็คสิทธิประชาชน
อัตโนมัต ิ

150,000 โรงพยาบาล
เทศบาลฯ 

 

งานธุรการ 
โรงพยาบาลฯ 
สํานักการ 
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม 

            

2 จัดซื้อเต็นทผาใบ 
งานธุรการ 
โรงพยาบาลฯ 

จัดซื้อเต็นทผาใบแบบปด
ดานขางได 4 ดาน  
จํานวน 3 หลัง 
 

21,000 ภายในเขต
เทศบาล

นคร
เชียงใหม 

 

งานธุรการ 
โรงพยาบาลฯ 
สํานักการ 
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม 

            

3 จัดซื้อโทรทัศน  
แอล อี ดี  
(LED TV)  
แบบ Smart TV 
งานศูนยสุขภาพ
ชุมชนหนองหอย 
โรงพยาบาลฯ 

จัดซื้อโทรทัศน แอล อี ดี  
(LED TV)  แบบ Smart TV 
ขนาด 32 นิ้ว  
จํานวน 1 เครื่อง 

8,600 ศูนยสุขภาพ
ชุมชน 

หนองหอย 

งานธุรการ 
โรงพยาบาลฯ 
สํานักการ 
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม 

            

 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



- 18 - 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดําเนินการ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

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

4 จัดซื้อโทรทัศน  
แอล อี ดี  
(LED TV)  
แบบ Smart TV 
งานศูนยสุขภาพ
ชุมชนศรีวิชัย 
โรงพยาบาลฯ 

จัดซื้อโทรทัศน แอล อี ดี  
(LED TV)  แบบ Smart TV 
ขนาด 32 นิ้ว  
จํานวน 1 เครื่อง 

8,600 ศูนยสุขภาพ
ชุมชน 
ศรีวิชัย 

งานธุรการ 
โรงพยาบาลฯ 
สํานักการ 
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม 

            

5 จัดซื้อโทรทัศน  
แอล อี ดี (LED TV)  
แบบ Smart TV 
งานธุรการ 
โรงพยาบาลฯ 

จัดซื้อโทรทัศน แอล อี ดี  
(LED TV)  แบบ Smart TV 
ขนาด 55 นิ้ว  
จํานวน 1 เครื่อง 

18,200 โรงพยาบาล
เทศบาลฯ 

 

งานธุรการ 
โรงพยาบาลฯ 
สํานักการ 
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม 

            

  รวม 5 โครงการ  206,400               
 

แบบ ผด.02 


