




 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

เทศบาลนครเชียงใหม 
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รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) แกไข ครั้งที่ 4/2563 
เทศบาลนครเชียงใหม 

ก. ยุทธศาสตรจังหวดัเชียงใหมที่ 1 สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวและบรกิารสุขภาพเชื่อมโยงชุมชนและทองถิ่น 
ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวดัเชียงใหมที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรบัการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

      1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
        1.4 แผนงานสาธารณสุข 

  เดมิ แผนพัฒนาทองถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) ลําดับที่ 10 หนา 3/10 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน 
รับผดิชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 กอสรางปายสุสาน
ชางเผือกพรอม
ปรับปรุงรั้วและ
ประตู 

-เพื่ออํานวยความสะดวก
แกประชาชนท่ีเดินทางมา
สุสานชางเผือก 
-เพื่อใหสุสานชางเผือกมี
ความเปนระเบียบ
เรียบรอยและสวยงาม 

-จัดทําปายชื่อสุสานชางเผือก 
จํานวน 1 ปาย โดยเปน
โครงสรางเสาคอนกรีตเสริม
เหล็ก ความสูงประมาณ 
3.88 ม. 
-ปรับปรุงรั้วสุสาน ความยาว
ประมาณ 160 ม. 
-ปรับปรุงประตูสุสาน ขนาด
ประมาณ 3.60x2.20 ม. 
จํานวน 2 ประตู 
 

- 500,000 - - - รอยละความ 
พึงพอใจของ
ประชาชน 
ในพ้ืนท่ีตอ 
การดําเนิน
โครงการ 

ประชาชนทีม่า
รวมพิธีฌาปนกิจ
ศพไดรับความ
สะดวก 

งานสุขาภิบาล 
และสิ่งแวดลอม 
แขวงศรีวิชัย 

  
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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  แกไข ปงบประมาณที่จะดําเนนิการจากปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เปนปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ใหสอดคลองกบัสถานการณปจจบุนั 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน 
รับผดิชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 กอสรางปายสุสาน
ชางเผือกพรอม
ปรับปรุงรั้วและ
ประตู 

-เพื่ออํานวยความสะดวก
แกประชาชนท่ีเดินทางมา
สุสานชางเผือก 
-เพื่อใหสุสานชางเผือกมี
ความเปนระเบียบ
เรียบรอยและสวยงาม 

-จัดทําปายชื่อสุสานชางเผือก 
จํานวน 1 ปาย โดยเปน
โครงสรางเสาคอนกรีตเสริม
เหล็ก ความสูงประมาณ 
3.88 ม. 
-ปรับปรุงรั้วสุสาน ความยาว
ประมาณ 160 ม. 
-ปรับปรุงประตูสุสาน ขนาด
ประมาณ 3.60x2.20 ม. 
จํานวน 2 ประตู 
 

- - - 500,000 - รอยละความ 
พึงพอใจของ
ประชาชน 
ในพ้ืนท่ีตอ 
การดําเนิน
โครงการ 

ประชาชนทีม่า
รวมพิธีฌาปนกิจ
ศพไดรับความ
สะดวก 

งานสุขาภิบาล 
และสิง่แวดลอม 
แขวงศรีวิชัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



- 3 - 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) แกไข ครั้งที่ 4/2563 
เทศบาลนครเชียงใหม 

ก. ยุทธศาสตรจังหวดัเชียงใหมที่ 1 สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวและบรกิารสุขภาพเชื่อมโยงชุมชนและทองถิ่น 
ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวดัเชียงใหมที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรบัการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

      1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
        1.6 แผนงานเคหะและชุมชน 

  เดิม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ลําดับที่ 41 หนา 3/28 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน 
รับผดิชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

41 จัดซื้อเลื่อยยนต 
งานชาง 
แขวงนครพิงค 

เพื่อใชในการซอมแซมสิ่ง
สาธารณะประโยชนตางๆ  
ที่ชํารุดและที่ประชาชน
รองเรียนใหอยูในสภาพที่ดี 

มีเลื่อยยนต จํานวน 1 เครื่อง - 10,000 - - - รอยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนตอ
การปฏิบัติงาน 

สิ่งสาธารณะ
ประโยชนตางๆ
ไดรับการซอมแซม
บํารุงรักษาใหอยู
ในสภาพเรียบรอย
และใชงานไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 

งานชาง 
แขวงนครพิงค 

  

  แกไข ปงบประมาณที่จะดําเนนิการจากปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เปนปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ใหสอดคลองกบัสถานการณปจจบุนั 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน 
รับผดิชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

41 จัดซื้อเลื่อยยนต 
งานชาง 
แขวงนครพิงค 

เพื่อใชในการซอมแซมสิ่ง
สาธารณะประโยชนตางๆ  
ที่ชํารุดและที่ประชาชน
รองเรียนใหอยูในสภาพที่ดี 

มีเลื่อยยนต จํานวน 1 เครื่อง - - 10,000 - - รอยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนตอ
การปฏิบัติงาน 

สิ่งสาธารณะ
ประโยชนตางๆ
ไดรับการซอมแซม
บํารุงรักษาใหอยู
ในสภาพเรียบรอย
และใชงานไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 

งานชาง 
แขวงนครพิงค 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) แกไข ครั้งที่ 4/2563 
เทศบาลนครเชียงใหม 

ก. ยุทธศาสตรจังหวดัเชียงใหมที่ 1 สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวและบรกิารสุขภาพเชื่อมโยงชุมชนและทองถิ่น 
ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวดัเชียงใหมที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรบัการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

      1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
        1.9 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

  เดมิ แผนพัฒนาทองถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) ลําดับที่ 102 หนา 3/93 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน 
รับผดิชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

102 ปรับปรุงถนน
พรอมกอสราง
ระบบระบายน้ํา  
ถนนปาตัน  
ซอย 5 

-เพื่อแกไขผิวจราจรที่ไมได
มาตรฐาน 
-เพื่ อป องกันและแก ไข
ปญหาน้ําทวมขัง 

ปูแอสฟลทติกคอนกรีตทับ
ผิวทางเดิม ความหนาเฉลี่ย 
0 .05  เมตร  ความกว า ง
ประมาณ 3.20-9.00 ม. 
ความยาวประมาณ 282 ม. 
หรือมีพื้นที่ดําเนินการไมนอย
กวา 1,370 ตร.ม. พรอม
กอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. 
ขนาดปากรางกวาง 0.25 ม. 
ความยาวรวมไมนอยกวา 
505.00 ม.ตามแบบแปลน
ของเทศบาลฯ 

- - - - 2,320,000 รอยละความ 
พึงพอใจของ
ประชาชน 
ในพ้ืนท่ีตอ 
การดําเนิน
โครงการ  

-ถนนไดมาตรฐาน 
-การระบายน้ํามี
ประสิทธิภาพและ
ลดปญหาปญหา
น้ําทวมขัง 
-ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา 

สวนออกแบบ 
และกอสราง 
สํานักการชาง 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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  แกไข ปงบประมาณที่จะดําเนนิการจากปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปนปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ใหสอดคลองกบัสถานการณปจจบุนั 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน 
รับผดิชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

102 ปรับปรุงถนน
พรอมกอสราง
ระบบระบายน้ํา  
ถนนปาตัน  
ซอย 5 

-เพื่อแกไขผิวจราจรที่ไมได
มาตรฐาน 
-เพื่ อป องกันและแก ไข
ปญหาน้ําทวมขัง 

ปูแอสฟลทติกคอนกรีตทับ
ผิวทางเดิม ความหนาเฉลี่ย 
0 .05  เมตร  ความกว า ง
ประมาณ 3.20-9.00 ม. 
ความยาวประมาณ 282 ม. 
หรือมีพื้นที่ดําเนินการไมนอย
กวา 1,370 ตร.ม. พรอม
กอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. 
ขนาดปากรางกวาง 0.25 ม. 
ความยาวรวมไมนอยกวา 
505.00 ม.ตามแบบแปลน
ของเทศบาลฯ 

- - - 2,320,000 - รอยละความ 
พึงพอใจของ
ประชาชน 
ในพ้ืนท่ีตอ 
การดําเนิน
โครงการ  

-ถนนไดมาตรฐาน 
-การระบายน้ํามี
ประสิทธิภาพและ
ลดปญหาปญหา
น้ําทวมขัง 
-ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา 

สวนออกแบบ 
และกอสราง 
สํานักการชาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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  เดมิ แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ลําดับที่ 105 หนา 3/95 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน 
รับผดิชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

105 ปรับปรุงถนน
พรอมระบบ
ระบายน้ํา       
ค.ส.ล. ถนน
เชียงใหม-ลําพูน 
ซอย 9 

-เพือ่แกไขผิวจราจรที่ไมได
มาตรฐาน 
-เพื่ อป องกันและแก ไข
ปญหาน้ําทวมขัง 

ปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ความ
หนาเฉลี่ย 0.20 ม. กวาง
ประมาณ 1.00-6.00 ม. 
ความยาวประมาณ 293 ม. 
หรือมีพื้นที่ดําเนินการไมนอย
กวา (ไมรวมพื้นที่ฝาบอพัก) 
1,120 ตร.ม. พรอมกอสราง
ทอระบายน้ํา   ค.ส.ล.ขนาด 
Ø 0.60 ม . พรอมบอพั ก
ความยาวรวมไมนอยกวา 
293 ม. และกอสรางรางรับ
ระบายน้ําฝน ความยาวไม
นอยกวา 417 ม. ตามแบบ
แปลนของเทศบาลฯ 

- - - - 4,260,000 รอยละความ 
พึงพอใจของ
ประชาชน 
ในพ้ืนท่ีตอ 
การดําเนิน
โครงการ  

-ถนนไดมาตรฐาน 
-การระบายน้ํามี
ประสิทธิภาพและ
ลดปญหาปญหา
น้ําทวมขัง 
-ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา 

สวนออกแบบ 
และกอสราง 
สํานักการชาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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  แกไข  - ชื่อถนนจากเชียงใหม-ลําพูน ซอย 9 เปนลําพนู ซอย 8 ใหตรงตามขอมูลทะเบียนราษฎร 

             - ปงบประมาณที่จะดําเนนิการจากปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปนปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ใหสอดคลองกบัสถานการณปจจุบนั 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน 
รับผดิชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

105 ปรับปรุงถนน
พรอมระบบ
ระบายน้ํา       
ค.ส.ล. ถนน 
ลําพูน ซอย 8 

-เพื่อแกไขผิวจราจรที่ไมได
มาตรฐาน 
-เพื่ อป องกันและแก ไข
ปญหาน้ําทวมขัง 

ปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ความ
หนาเฉลี่ย 0.20 ม. กวาง
ประมาณ 1.00-6.00 ม. 
ความยาวประมาณ 293 ม. 
หรือมีพื้นที่ดําเนินการไมนอย
กวา (ไมรวมพื้นที่ฝาบอพัก) 
1,120 ตร.ม. พรอมกอสราง
ทอระบายน้ํา   ค.ส.ล.ขนาด 
Ø 0.60 ม . พรอมบอพั ก
ความยาวรวมไมนอยกวา 
293 ม. และกอสรางรางรับ
ระบายน้ําฝน ความยาวไม
นอยกวา 417 ม. ตามแบบ
แปลนของเทศบาลฯ 

- - - 4,260,000 - รอยละความ 
พึงพอใจของ
ประชาชน 
ในพ้ืนท่ีตอ 
การดําเนิน
โครงการ  

-ถนนไดมาตรฐาน 
-การระบายน้ํามี
ประสิทธิภาพและ
ลดปญหาปญหา
น้ําทวมขัง 
-ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา 

สวนออกแบบ 
และกอสราง 
สํานักการชาง 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) แกไข ครั้งที่ 4/2563 
เทศบาลนครเชียงใหม 

ก. ยุทธศาสตรจังหวดัเชียงใหมที่ 4 การสงเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมใหสมบรูณ โดยใชเทคโนโลยีและนวตักรรม 
ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวดัเชียงใหมที่ 3 การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 

      2. ยุทธศาสตรการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
        2.6 แผนงานเคหะและชุมชน 

  เดมิ แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ลําดับที่ 36 หนา 3/126 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน 
รับผดิชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

36 จัดซื้อรถ
แทรกเตอร
ตีนตะขาบ  
 

เพื่อใชในกระบวนการ
กําจัดขยะมูลฝอยชนิดกิ่ง
ไมใบไมเพื่อนํามาใชใน
กระบวนการผลิตปุย
อินทรียและแจกจายให
ประชาชนในชุมชนไปใช
ประโยชนในครัวเรือน 

มรีถแทรกเตอรตีนตะขาบ 
ขนาดไมนอยกวา 165 
แรงมา จํานวน 1 คัน 
 

6,900,000 - - - - รอยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนตอ
การปฏิบัติงาน 

การทําปุยอินทรีย
เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ 
และแจกจายให
ประชาชนนําไป 
ใชประโยชนใน
ครัวเรือน 

งานกําจัดมูลฝอย 
และสิ่งปฏิกูล 
ฝายจัดการ
สภาพแวดลอม
ดานวัสดุใชแลว 
สวนชางสุขาภิบาล 
สํานักการชาง 

  

  แกไข ปงบประมาณที่จะดําเนนิการจากปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เปนปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ใหสอดคลองกบัสถานการณปจจบุนั 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน 
รับผดิชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

36 จัดซื้อรถ
แทรกเตอร
ตนีตะขาบ  
 

เพื่อใชในกระบวนการ
กําจัดขยะมูลฝอยชนิดกิ่ง
ไมใบไมเพื่อนํามาใชใน
กระบวนการผลิตปุย
อินทรียและแจกจายให
ประชาชนในชุมชนไปใช
ประโยชนในครัวเรือน 

มรีถแทรกเตอรตีนตะขาบ 
ขนาดไมนอยกวา 165 
แรงมา จํานวน 1 คัน 
 

- - - 6,900,000 - รอยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนตอ
การปฏิบัติงาน 

การทําปุยอินทรีย
เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ 
และแจกจายให
ประชาชนนําไป 
ใชประโยชนใน
ครัวเรือน 

งานกําจัดมูลฝอย 
และสิ่งปฏิกูล 
ฝายจัดการ
สภาพแวดลอม
ดานวัสดุใชแลว 
สวนชางสุขาภิบาล 
สํานักการชาง 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) แกไข ครั้งที่ 4/2563 
เทศบาลนครเชียงใหม 

ก. ยุทธศาสตรจังหวดัเชียงใหมที่ 4 การสงเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมใหสมบรูณ โดยใชเทคโนโลยีและนวตักรรม 
ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวดัเชียงใหมที่ 3 การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 

      2. ยุทธศาสตรการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
        2.9 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

   เดิม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ลําดับที่ 32 หนา 3/156 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน 
รับผดิชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

32 จัดซื้อรถขุด
ตีนตะขาบขนาด
150 แรงมา 

เพื่อใชในการดําเนินการ
เกี่ยวกับการขุดลอกลําเหมือง
สาธารณะที่ต้ืนเขินและเนา
เสียใหสามารถระบายน้ําได
อยางรวดเร็ว รวมถึงใชใน
การดําเนินการวางระบบ
ระบายน้ํา 

มรีถขุดตีนตะขาบ ขนาด
150 แรงมา จํานวน 1 คัน 

- - - 4,500,000 - รอยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนตอ
การปฏิบัติงาน 

-การขุดลอกลําเหมือง
และวางระบบ
ระบายน้ําเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ 
-ลําเหมืองสาธารณะ 
สามารถระบายน้ํา
ไดอยางรวดเร็วขึ้น 

งานบํารุงรักษา 
และซอมแซม 
ระบบระบายน้ํา 
ฝายจัดการ
คุณภาพน้ํา 
สวนชางสุขาภิบาล 
สํานักการชาง 

   

 แกไข ราคากลางตามบญัชีราคามาตรฐานครภุัณฑ ฉบบัเดือนธนัวาคม 2562 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน 
รับผดิชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

32 จัดซื้อรถขุด
ตีนตะขาบขนาด
150 แรงมา 

เพื่อใชในการดําเนินการ
เกี่ยวกับการขุดลอกลําเหมือง
สาธารณะที่ต้ืนเขินและ
เนาเสียใหสามารถระบาย
น้ําไดอยางรวดเร็ว รวมถึง
ใชในการดําเนินการวาง
ระบบระบายน้ํา 

มรีถขุดตีนตะขาบ ขนาด
150 แรงมา จํานวน 1 คัน 

- - - 4,800,000 - รอยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนตอ
การปฏิบัติงาน 

-การขุดลอกลําเหมือง
และวางระบบ
ระบายน้ําเปนไป
อยางมีประสิทธภิาพ 
-ลําเหมืองสาธารณะ 
สามารถระบายน้ํา
ไดอยางรวดเร็วขึ้น 

งานบํารุงรักษา 
และซอมแซม 
ระบบระบายน้ํา 
ฝายจัดการ
คุณภาพน้ํา 
สวนชางสุขาภิบาล 
สํานักการชาง 

แบบ ผ.02 
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  เดมิ แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ลําดับที่ 36 หนา 3/158 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน 
รับผดิชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

36 จัดซื้อเรือพอนทูน
ขนาดเล็ก 

เพื่อใชในการบรรทุกรถขุด
ในการขุดลอกในคู คลอง 
และลํานํ้าสาธารณะในเขต
เทศบาลฯ 

มีเรือพอนทูนขนาดเล็ก 
สําหรับบรรทุกรถขุดขนาด
เล็ก ขนาดไมนอยกวา 5 ตัน 
จํานวน 1 ลํา  
 

- 
 
 
 

    
    

 

2,000,000 
 
 

- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

- รอยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนตอ
การปฏิบัติงาน 

-การขุดลอกคู 
คลอง และลําน้ํา
สาธารณะเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ 
-สามารถแกไข
ปญหาน้ําทวมขัง
และเนาเสียใหกับ
ประชาชน 

งานบํารุงรักษา 
และซอมแซม 
ระบบระบายน้ํา 
ฝายจัดการ
คุณภาพน้ํา 
สวนชางสุขาภิบาล 
สํานักการชาง 

    

  แกไข ปงบประมาณที่จะดําเนนิการจากปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เปนปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ใหสอดคลองกบัสถานการณปจจบุนั 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน 
รับผดิชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

36 จัดซื้อเรือพอนทูน
ขนาดเล็ก 

เพื่อใชในการบรรทุกรถขุด
ในการขุดลอกในคู คลอง 
และลํานํ้าสาธารณะในเขต
เทศบาลฯ 

มีเรือพอนทูนขนาดเล็ก 
สําหรับบรรทุกรถขุดขนาด
เล็ก ขนาดไมนอยกวา 5 ตัน 
จํานวน 1 ลํา  
 

- 
 
 
 

    
    

 

- 
 
 

- 
 
 
 
 

2,000,000 
 
 
 
 

- รอยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนตอ
การปฏิบัติงาน 

-การขุดลอกคู 
คลอง และลําน้ํา
สาธารณะเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ 
-สามารถแกไข
ปญหาน้ําทวมขัง
และเนาเสียใหกับ
ประชาชน 

งานบํารุงรักษา 
และซอมแซม 
ระบบระบายน้ํา 
ฝายจัดการ
คุณภาพน้ํา 
สวนชางสุขาภิบาล 
สํานักการชาง 

แบบ ผ.02 
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   เดิม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ลําดับที่ 37 หนา 3/158 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน 
รับผดิชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

37 จัดซื้อเรือพอนทูน
ขนาดกลาง 

เพื่อใชในการบรรทุกรถขุด
ในการขุดลอกในคู คลอง 
และลํานํ้าสาธารณะในเขต
เทศบาลฯ 

มีเรือพอนทูนขนาดกลาง 
สําหรับบรรทุกรถขุดขนาด
กลาง ขนาดไมนอยกวา 7 
ตัน จํานวน 1 ลํา 

- 2,500,000 - - - รอยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนตอ
การปฏิบัติงาน 

-การขุดลอกคู 
คลอง และลําน้ํา
สาธารณะเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ 
-สามารถแกไข
ปญหาน้ําทวมขัง
และเนาเสียใหกับ
ประชาชน 

งานบํารุงรักษา 
และซอมแซม 
ระบบระบายน้ํา 
ฝายจัดการ
คุณภาพน้ํา 
สวนชางสุขาภิบาล 
สํานักการชาง 

 

   แกไข ปงบประมาณที่จะดําเนนิการจากปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เปนปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ใหสอดคลองกบัสถานการณปจจุบนั 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน 
รับผดิชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

37 จัดซื้อเรือพอนทูน
ขนาดกลาง 

เพื่อใชในการบรรทุกรถขุด
ในการขุดลอกในคู คลอง 
และลํานํ้าสาธารณะในเขต
เทศบาลฯ 

มีเรือพอนทูนขนาดกลาง 
สําหรับบรรทุกรถขุดขนาด
กลาง ขนาดไมนอยกวา 7 
ตัน จํานวน 1 ลํา 

- - - 2,500,000 - รอยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนตอ
การปฏิบัติงาน 

-การขุดลอกคู 
คลอง และลําน้ํา
สาธารณะเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ 
-สามารถแกไข
ปญหาน้ําทวมขัง
และเนาเสียใหกับ
ประชาชน 

งานบํารุงรักษา 
และซอมแซม 
ระบบระบายน้ํา 
ฝายจัดการ
คุณภาพน้ํา 
สวนชางสุขาภิบาล 
สํานักการชาง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



- 12 - 

   เดิม แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) ลําดับที่ 39 หนา 3/159 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน 
รับผดิชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

39 จัดซื้อเรือควาน
พรอมอุปกรณ
ควานคู คลอง  
และลําเหมือง
สาธารณะ 

เพื่อจัดซื้อเรือควานพรอม
อุปกรณสําหรับใชในการ
ปฏิบัติงานขุดลอกในคู 
คลอง และลําน้ําสาธารณะ
ในเขตเทศบาลฯ 

มีเรือควานพรอมอุปกรณ
ควานคู คลอง และลําเหมือง
สาธารณะ จํานวน 1 ลํา  

- 
 

3,000,000 - 
 

- - รอยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนตอ
การปฏิบัติงาน 

-การขุดลอกคู 
คลอง และลําน้ํา
สาธารณะเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ 
-สามารถแกไข
ปญหาน้ําทวมขัง
และเนาเสียใหกับ
ประชาชน 

งานบํารุงรักษา 
และซอมแซม 
ระบบระบายน้ํา 
ฝายจัดการ
คุณภาพน้ํา 
สวนชางสุขาภิบาล 
สํานักการชาง 

 

   แกไข ปงบประมาณที่จะดําเนนิการจากปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เปนปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ใหสอดคลองกบัสถานการณปจจุบนั 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน 
รับผดิชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

39 จัดซื้อเรือควาน
พรอมอุปกรณ
ควานคู คลอง  
และลําเหมือง
สาธารณะ 

เพื่อจัดซื้อเรือควานพรอม
อุปกรณสําหรับใชในการ
ปฏิบัติงานขุดลอกในคู 
คลอง และลําน้ําสาธารณะ
ในเขตเทศบาลฯ 

มีเรือควานพรอมอุปกรณ
ควานคู คลอง และลําเหมือง
สาธารณะ จํานวน 1 ลํา  

- 
 

- - 3,000,000 - รอยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนตอ
การปฏิบัติงาน 

-การขุดลอกคู 
คลอง และลําน้ํา
สาธารณะเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ 
-สามารถแกไข
ปญหาน้ําทวมขัง
และเนาเสียใหกับ
ประชาชน 

งานบํารุงรักษา 
และซอมแซม 
ระบบระบายน้ํา 
ฝายจดัการ
คุณภาพน้ํา 
สวนชางสุขาภิบาล 
สํานักการชาง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



- 13 - 

  เดมิ แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ลําดับที่ 37 หนา 3/159 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน 
รับผดิชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

40 จัดซื้อโปะ 
สเตนเลส 
สําหรับบรรทุก 
เรือควาน 

เพื่อจัดซื้อโปะสเตนเลส 
สําหรับบรรทุกเรือควาน
ในการปฏิบัติงานขุดลอก
ในคู คลอง และลําน้ํา
สาธารณะในเขตเทศบาลฯ 

มีโปะสเตนเลส ขนาด 3.50
ม.สําหรับบรรทุกเรือควาน
จํานวน 2 ลํา  
 

- 
    
    

 

4,000,000 - 
 

- 
 

- รอยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนตอ
การปฏิบัติงาน 

-การขุดลอกคู 
คลอง และลําน้ํา
สาธารณะเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ 
-สามารถแกไข
ปญหาน้ําทวมขัง
และเนาเสียใหกับ
ประชาชน 

งานบํารุงรักษา 
และซอมแซม 
ระบบระบายน้ํา 
ฝายจัดการ
คุณภาพน้ํา 
สวนชางสขุาภิบาล 
สํานักการชาง 

 

   แกไข ปงบประมาณที่จะดําเนนิการจากปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เปนปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ใหสอดคลองกบัสถานการณปจจุบนั 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน 
รับผดิชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

40 จัดซื้อโปะ 
สเตนเลส 
สําหรับบรรทุก 
เรือควาน 

เพื่อจัดซื้อโปะสเตนเลส 
สําหรับบรรทุกเรือควาน
ในการปฏิบัติงานขุดลอก
ในคู คลอง และลําน้ํา
สาธารณะในเขตเทศบาลฯ 

มีโปะสเตนเลส ขนาด 3.50
ม.สําหรับบรรทุกเรือควาน
จํานวน 2 ลํา  
 

- 
    
    

 

- - 
 

4,000,000 
 

- รอยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนตอ
การปฏิบัติงาน 

-การขุดลอกคู 
คลอง และลําน้ํา
สาธารณะเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ 
-สามารถแกไข
ปญหาน้ําทวมขัง
และเนาเสียใหกับ
ประชาชน 

งานบํารุงรักษา 
และซอมแซม 
ระบบระบายน้ํา 
ฝายจัดการ
คุณภาพน้ํา 
สวนชางสุขาภิบาล 
สํานักการชาง 

 

แบบ ผ.02 



- 14 - 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) แกไข ครั้งที่ 4/2563 
เทศบาลนครเชียงใหม 

ก. ยุทธศาสตรจังหวดัเชียงใหมที่ 3 การเสริมสรางสังคมใหมีคุณภาพคงอัตลักษณทางวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวดัเชียงใหมที่ 5  การพัฒนาคณุภาพชีวติประชาชน 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาคณุภาพชวีิตและจติสํานึกดานศิลปวัฒนธรรม 
     3.3 แผนงานการศกึษา 

   เดมิ  แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ลําดับที่ 264 หนา 3/277 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน 
รับผดิชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

264 จัดซื้อเครื่องทําน้ํา
เย็นแบบตอทอ 
ขนาด 2 กอก 
รร.ท.วัดศรีปง
เมือง 
 

-เพื่อจัดซื้อเครื่องทําน้ํา
เย็นแบบตอทอ 
- เพื่อใหโรงเรียนมี
สาธารณูปโภคที่เพียงพอ
สําหรับนักเรียน 

มเีครื่องทําน้ําเย็นแบบตอทอ 
ขนาด 2 กอก  
จํานวน 1 เครื่อง 
 

- - 14,600 29,200 29,200 รอยละความ
พึงพอใจของ
นักเรียนตอ
ตอสิ่งอํานวย
ความสะดวก
ในโรงเรียน 

โรงเรียนมีเครื่อง
ทําน้ําเย็นแบบตอ
ทอท่ีเพียงพอ
สําหรับนักเรียน 

รร.ท.วัดศรีปง
เมือง 
สํานักการศึกษา 

 

แกไข  เปาหมาย(ผลผลติโครงการ) จาก จํานวน 1 เครื่อง เปน จํานวน 5 เครื่อง เนื่องจากพิมพผดิ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน 
รับผดิชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

264 จัดซื้อเครื่องทําน้ํา
เย็นแบบตอทอ 
ขนาด 2 กอก 
รร.ท.วัดศรีปง
เมือง 
 

-เพื่อจัดซื้อเครื่องทําน้ํา
เย็นแบบตอทอ 
- เพื่อใหโรงเรียนมี
สาธารณูปโภคที่เพียงพอ
สําหรับนักเรียน 

มเีครื่องทําน้ําเย็นแบบตอทอ 
ขนาด 2 กอก  
จํานวน 5 เครื่อง 
 

- - 14,600 
(1 เครื่อง) 

29,200 
(2 เครื่อง) 

29,200 
(2 เครื่อง) 

รอยละความ
พึงพอใจของ
นักเรียนตอ
ตอสิ่งอํานวย
ความสะดวก
ในโรงเรียน 

โรงเรียนมีเครื่อง
ทําน้ําเย็นแบบตอ
ทอท่ีเพียงพอ
สําหรับนักเรียน 

รร.ท.วัดศรีปง
เมือง 
สํานักการศึกษา 

 

 

แบบ ผ.02 



- 15 - 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) แกไข ครั้งที่ 4/2563 
เทศบาลนครเชียงใหม 

ก. ยุทธศาสตรจังหวดัเชียงใหมที่ 3  การเสริมสรางสังคมใหมีคุณภาพคงอัตลกัษณทางวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวดัเชียงใหมที่ 5 การพัฒนาคณุภาพชีวิตของประชาชน  

     3. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตสํานกึดานศิลปวฒันธรรม 
     3.4 แผนงานสาธารณสุข 

   เดิม  แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) ลําดับที่ 19 หนา 3/303 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน 
รับผดิชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

19 ปองกันโรค 
พิษสุนัขบา 
ภายใตโครงการ
สัตวปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรค 
พิษสุนัขบา  
ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย  
พลเอกหญิง  
พลเรือเอกหญิง 
พลอากาศเอกหญิง 
สมเด็จพระเจา

นองนางเธอ เจา

ฟาจุฬาภรณวลัย

ลักษณ อัครราช

กุมารี กรมพระศรี

สวางควัฒน 

วรขัตติยราชนารี 

-เพื่อปองกันและควบคุม
การแพรระบาดของโรค
พิษสุนัขบา 
-เพื่อดําเนินการเชิงรุกใน
การดําเนินการเฝาระวัง
โรคพิษสุนัขบา 
-เพื่อใหประชาชนไดมี
ความรูและตระหนักถึง
ความสําคัญของการ
ปองกันโรคพิษสุนัขบา 

-ขับเคลื่อนโครงการสัตว
ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบาฯ โดยการ 
จัดกิจกรรมใหบริการฉีด
วัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา 
กําจัดเห็บหมัดใหสุนัข และ
แมวชุมชนในเขตเทศบาล
นครเชียงใหม  
-สํารวจขอมูลจํานวนสัตว
เลี้ยงและขึ้นทะเบียนสัตว 
 ในThai-rabies.net  

๙๙,๙๕๗ 
 

36๐,000 
 

36๐,000 
 

36๐,000 
 

36๐,000 
 

-ไมมีรายงาน
การระบาด
ของโรคพิษ
สุนัขบาใน
เขตเทศบาลฯ 
-รอยละของ
จํานวนสุนัข
และแมวที่ 
ไดรับการขึ้น
ทะเบียนใน 
Thai-
rabies.net  

-ไมมีการระบาด
ของโรคพิษสุนัข
บาในเขตเทศบาล
นครเชียงใหม 
-สุนัขและแมว
ไดรับการ
ลงทะเบียน 
 

งานสัตวแพทย   
ฝายบริการ
สิ่งแวดลอม 
สํานักการ 
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม 

 
 

แบบ ผ.02 
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  แกไข  ชื่อโครงการ ในการดําเนนิการโครงการปพ.ศ.2564-2565 เพื่อใหเปนไปตามราชกิจจานุเบกษา ประกาศสถาปนาสมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน  

   วรขัตติยราชนาร ี

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน 
รับผดิชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

19 ปองกันโรค 
พิษสุนัขบา 
ภายใตโครงการ
สัตวปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรค 
พิษสุนัขบา  
ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย  
ดร.สมเด็จพระ

เจานองนางเธอ  

เจาฟาจุฬาภรณ

วลัยลักษณ  

อัครราชกุมารี 

กรมพระศร ี

สวางควัฒน 

วรขัตติยราชนาร ี

-เพื่อปองกันและควบคุม
การแพรระบาดของโรค
พิษสุนัขบา 
-เพื่อดําเนินการเชิงรุกใน
การดําเนินการเฝาระวัง
โรคพิษสุนัขบา 
-เพื่อใหประชาชนไดมี
ความรูและตระหนักถึง
ความสําคัญของการ
ปองกันโรคพิษสุนัขบา 

-ขับเคลื่อนโครงการสัตว
ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบาฯ โดยการ 
จัดกิจกรรมใหบริการฉีด
วัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา 
กําจัดเห็บหมัดใหสุนัข และ
แมวชุมชนในเขตเทศบาล
นครเชียงใหม  
-สํารวจขอมูลจํานวนสัตว
เลี้ยงและขึ้นทะเบียนสัตว 
 ในThai-rabies.net  

๙๙,๙๕๗ 
 

36๐,000 
 

36๐,000 
 

36๐,000 
 

36๐,000 
 

-ไมมีรายงาน
การระบาด
ของโรคพิษ
สุนัขบาใน
เขตเทศบาลฯ 
-รอยละของ
จํานวนสุนัข
และแมวที่ 
ไดรับการขึ้น
ทะเบียนใน 
Thai-
rabies.net  

-ไมมีการระบาด
ของโรคพิษสุนัข
บาในเขตเทศบาล
นครเชียงใหม 
-สุนัขและแมว
ไดรับการ
ลงทะเบียน 
 

งานสัตวแพทย   
ฝายบริการ
สิ่งแวดลอม 
สํานักการ 
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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  เดมิ  แผนพฒันาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) ลําดับที่ 21 หนา 3/305 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน 
รับผดิชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

21 ตลาดสะอาด 
อาหารปลอดภัย
ตลาดสด 

-เพื่อตรวจประเมินมาตรฐาน
ตลาดสด ใหไดมาตรฐานตลาด
สดนาซื้อของกรมอนามัย 
-เพื่อใหผูประกอบการและ 

-ตรวจประเมินมาตรฐาน 
ตลาดสดในเขตเทศบาลนคร
เชียงใหม 
-อบรมเชิงปฏิบัติการและ 

370,000 370,000 370,000 370,000 370,000 รอยละของ 
จํานวนตลาด
สดเทศบาล 
นครเชียงใหม 

-ตลาดสดที่จําหนาย
อาหารที่สะอาด 
ปลอดภัยและได
มาตรฐานดาน 

งานสุขาภิบาล
สิ่งแวดลอมชุมชน
สํานักการ 
สาธารณสุขและ 

  ผูท่ีเกี่ยวของมีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการสิ่งแวดลอม
ตลาดสด อาหารปลอดภัย
และการคุมครองผูบริโภค
ในตลาดสด 
-เพื่อตรวจอาหารที่ 
จัดจําหนายในชวงเทศกาล
ตางๆ ใหมีการจําหนาย
อาหารที่ปลอดภัย 
-เพื่อจัดทําสื่อ
ประชาสัมพันธเกี่ยวกับ
สุขาภิบาลตลาดสด
เผยแพรใหแกประชาชน 

ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการสิ่งแวดลอม
ตลาดสด อาหารปลอดภัย
และการคุมครองผูบริโภคใน
ตลาดสด ใหแกผูประกอบการและ
ผูท่ีเกี่ยวของ  
-ตรวจอาหารที่จัดจําหนายในชวง
เทศกาลตางๆประกอบดวย 
--เทศกาลตรุษจีน จํานวน 1 ครั้ง 
--เทศกาลสงกรานต จํานวน 1 ครั้ง 
-จัดทําสื่อประชาสัมพันธ
เผยแพรเกี่ยวกับสุขาภิบาล
ตลาดสด ไดแก ปายไวนิล 
และเอกสาร แผนพับ 
เกี่ยวกับสุขาภิบาลตลาดสด 

     ที่ผานเกณฑ 
การประเมิน
มาตรฐาน
ตลาดสด 
นาซื้อ 

สุขาภิบาลสถานที่
จําหนายอาหาร 
-ผูประกอบการและ
ผูท่ีเกี่ยวของมี
ความรูมีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการ
สิ่งแวดลอมตลาด
สด อาหารปลอดภัย
และการคุมครอง
ผูบริโภคในตลาด
สดท่ีถูกตอง 
-ประชาชนมี
อาหารที่ปลอดภัย
บริโภคในชวง 
เทศกาลตรุษจีน
และเทศกาล
สงกรานต 
-ประชาชนไดรับ
ความรูเกี่ยวกับ
สุขาภิบาลตลาด
สดผานชองทาง

สิ่งแวดลอม 
 

แบบ ผ.02 



สื่อประชาสัมพันธ
ตางๆ 
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แกไข  ชื่อโครงการ จากตลาดสะอาด อาหารปลอดภัยตลาดสด เปน ตลาดสะอาด อาหารปลอดภัย เนื่องจากพิมพผดิ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน 
รับผดิชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

21 ตลาดสะอาด 
อาหารปลอดภยั 

-เพื่อตรวจประเมินมาตรฐาน
ตลาดสด ใหไดมาตรฐานตลาด
สดนาซื้อของกรมอนามัย 
-เพื่อใหผูประกอบการและ 

-ตรวจประเมินมาตรฐาน 
ตลาดสดในเขตเทศบาลนคร
เชียงใหม 
-อบรมเชิงปฏิบัติการและ 

370,000 370,000 370,000 370,000 370,000 รอยละของ 
จํานวนตลาด
สดเทศบาล 
นครเชียงใหม 

-ตลาดสดที่จําหนาย
อาหารที่สะอาด 
ปลอดภัยและได
มาตรฐานดาน 

งานสุขาภิบาล
สิ่งแวดลอมชุมชน
สํานักการ 
สาธารณสุขและ 

  ผูท่ีเกี่ยวของมีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการสิ่งแวดลอม
ตลาดสด อาหารปลอดภัย
และการคุมครองผูบริโภค
ในตลาดสด 
-เพื่อตรวจอาหารที่ 
จัดจําหนายในชวงเทศกาล
ตางๆ ใหมีการจําหนาย
อาหารที่ปลอดภัย 

ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการสิ่งแวดลอม
ตลาดสด อาหารปลอดภัย
และการคุมครองผูบริโภคใน
ตลาดสด ใหแกผูประกอบการและ
ผูท่ีเกี่ยวของ  
-ตรวจอาหารที่จัดจําหนายในชวง
เทศกาลตางๆประกอบดวย 
--เทศกาลตรุษจีน จํานวน 1 ครั้ง 
--เทศกาลสงกรานต จํานวน 1 ครั้ง 

     ที่ผานเกณฑ 
การประเมิน
มาตรฐาน
ตลาดสด 
นาซื้อ 

สุขาภิบาลสถานที่
จําหนายอาหาร 
-ผูประกอบการและ
ผูท่ีเกี่ยวของมี
ความรูมีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการ
สิ่งแวดลอมตลาด
สด อาหารปลอดภัย
และการคุมครอง 

สิ่งแวดลอม 
 

  -เพื่อจัดทําสื่อ
ประชาสัมพันธเกี่ยวกับ
สุขาภิบาลตลาดสด
เผยแพรใหแกประชาชน 

-จัดทําสื่อประชาสัมพันธ
เผยแพรเกี่ยวกับสุขาภิบาล
ตลาดสด ไดแก ปายไวนิล 
และเอกสาร แผนพับ 
เกี่ยวกับสุขาภิบาลตลาดสด 

      ผูบริโภคในตลาด
สดท่ีถูกตอง 
-ประชาชนมี
อาหารที่ปลอดภัย
บริโภคในชวง
เทศกาลตรุษจีน
และเทศกาล
สงกรานต 
-ประชาชนไดรับ
ความรูเกี่ยวกับ
สุขาภิบาลตลาด

 

แบบ ผ.02 



สดผานชองทางสื่อ
ประชาสัมพันธตางๆ  
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   เดมิ  แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ลําดับที่ 27 หนา 3/309 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน 
รับผดิชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

27 อาหารปลอดภัย - เฝาระวังและตรวจหา - ตรวจหาระดับสารเคมี 275,000 275,000 275,000 275,000 275,000 อัตราการ - ประชาชนตระหนัก งานสุขาภิบาล 
 ในเขตเทศบาล สารเคมีที่ตกคาง ตกคางในกระแสเลือดใหแก      ตกคางของ ในการบริโภคพืชผัก อาหารและน้ํา 
 นครเชียงใหม ในกระแสเลือดของ ประชาชน       สารเคมีกําจัด อาหารที่ปลอดภัย ฝายบริการ 
  ประชาชน       ศัตรูพืชใน มากขึ้น สาธารณสุข 
 

 

- เพื่อตรวจหาสารเคมีที่
ตกคางในพืชผักที่จําหนาย
เขตเทศบาลนครเชียงใหม 

- ตรวจหาสารเคมีตกคางในพืชผัก
โดยใชน้ํายาสําหรับตรวจยาฆา
แมลงในพืชผักที่จําหนายในตลาด
คาสงในเขตเทศบาลฯ  

     อาหาร ผัก
ผลไม อยูใน
ในระดับ
ปลอดภัย 

- ตลาดคาสงมี
พืชผักอาหารที่
ปลอดภัยจําหนาย
แกผูบริโภค 

สํานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม 

 

 

-เพื่อใหความรูดานพืชผัก
อาหารปลอดภัยแก
ประชาชน 

-รณรงคใหความรูพืชผัก
ปลอดภัยแกประชาชน  

      -ประชาชนมี
ความรูดานพืชผัก
อาหารปลอดภัย 
และสามารถเลือก
บริโภคพืชผัก
อาหารปลอดภัยได 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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 แกไข  หนวยงานรบัผดิชอบหลัก เพื่อใหสอดคลองหนวยงานที่จะดําเนนิการจริง                                                                                   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน 
รับผดิชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

27 อาหารปลอดภัย - เฝาระวังและตรวจหา - ตรวจหาระดับสารเคมี 275,000 275,000 275,000 275,000 275,000 อัตราการ - ประชาชนตระหนัก งานคุมครอง 
 ในเขตเทศบาล สารเคมีที่ตกคาง ตกคางในกระแสเลือดใหแก      ตกคางของ ในการบริโภคพืชผัก ผูบริโภค 
 นครเชียงใหม ในกระแสเลือดของ ประชาชน       สารเคมีกําจัด อาหารที่ปลอดภัย ฝายบริการ 
  ประชาชน       ศัตรูพืชใน มากขึ้น สาธารณสุข 
 

 

- เพื่อตรวจหาสารเคมีที่
ตกคางในพืชผักที่จําหนาย
เขตเทศบาลนครเชียงใหม 

- ตรวจหาสารเคมีตกคางในพืชผัก
โดยใชน้ํายาสําหรับตรวจยาฆา
แมลงในพืชผักที่จําหนายในตลาด
คาสงในเขตเทศบาลฯ  

     อาหาร ผัก
ผลไม อยูใน
ในระดับ
ปลอดภัย 

- ตลาดคาสงมี
พืชผักอาหารที่
ปลอดภัยจําหนาย
แกผูบริโภค 

สํานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม 

 

 

-เพื่อใหความรูดานพืชผัก
อาหารปลอดภัยแก
ประชาชน 

-รณรงคใหความรูพืชผัก
ปลอดภัยแกประชาชน  

      -ประชาชนมี
ความรูดานพืชผัก
อาหารปลอดภัย 
และสามารถเลือก
บริโภคพืชผัก
อาหารปลอดภัยได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.02 
แบบ ผ.02 
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  เดมิ  แผนพฒันาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) ลําดับที่ 93 หนา 3/347 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน 
รับผดิชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

93 จัดซื้อรถพยาบาล
ฉุกเฉิน (กระบะ)
ปริมาตรกระบอก
สูบไมต่ํากวา 
2,400 ซีซี 
พรอมครุภัณฑ
ทางการแพทย  
งานอุบัติเหตฯุ 
โรงพยาบาลฯ 

-เพื่อใหบริการรับ-สง
ผูปวย 
-เพื่อใหงานอุบัติเหตุและ
ฉุกเฉินมีรถพยาบาล
สําหรับบริการประชาชน 

มรีถพยาบาลฉุกเฉิน 
(กระบะ)ปริมาตรกระบอก
สูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี 
พรอมครุภัณฑทางการแพทย 
จํานวน ๑ คนั 

1,000,๐๐๐ - 1,000,๐๐๐ - - รอยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ตอการ
ปฏิบัติงาน 

รถพยาบาล
ฉุกเฉิน สามารถ
รับ-สงประชาชน 
และผูปวย
ผูรับบริการ ได
อยางทันทวงที  

งานธุรการ 
โรงพยาบาลฯ
สํานักการ
สาธารณสุขฯ 

 
 แกไข  เปาหมาย(ผลผลติโครงการ) จากจํานวน 1 คนั เปน จํานวน 2 คนั เนือ่งจากพิมพผดิ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน 
รับผดิชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

93 จัดซื้อรถพยาบาล
ฉุกเฉิน (กระบะ)
ปริมาตรกระบอก
สูบไมต่ํากวา 
2,400 ซีซี 
พรอมครุภัณฑ
ทางการแพทย  
งานอุบัติเหตฯุ 
โรงพยาบาลฯ 

-เพื่อใหบริการรับ-สง
ผูปวย 
-เพื่อใหงานอุบัติเหตุและ
ฉุกเฉินมีรถพยาบาล
สําหรับบริการประชาชน 

มรีถพยาบาลฉุกเฉิน 
(กระบะ)ปริมาตรกระบอก
สูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี 
พรอมครุภัณฑทางการแพทย 
จํานวน 2 คนั 

1,000,๐๐๐ 
(1 คัน) 

- 1,000,๐๐๐ 
(1 คัน) 

- - รอยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ตอการ
ปฏิบัติงาน 

รถพยาบาล
ฉุกเฉิน สามารถ
รับ-สงประชาชน 
และผูปวย
ผูรับบริการ ได
อยางทันทวงที  

งานธุรการ 
โรงพยาบาลฯ
สํานักการ
สาธารณสุขฯ 

 

แบบ ผ.02 
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  เดมิ  แผนพฒันาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 ลําดับที่ 20 หนา 12 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน 
รับผดิชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

20 โครงการสัตว 
ปลอดโรค  
คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบา 
ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย  
พลเอกหญิง  
พลเรือเอกหญิง 
พลอากาศเอกหญิง 
สมเด็จพระเจา

นองนางเธอ เจา

ฟาจุฬาภรณวลัย

ลักษณ อัครราช

กุมารี กรมพระศรี

สวางควัฒน 

วรขัตติยราชนารี 

1.เพื่อสํารวจขอมูลและ
ขึ้นทะเบียนจํานวนสุนัข/
แมวท่ีไมมีเจาของ 
2.เพื่อทําเครื่องหมายหรือ
ดําเนินการระบุตัวตนของ
สัตวจรจัดที่ขึ้นทะเบียน
โดยการฝงไมโครชิป 
3.เพื่อฉีดวัคซีนและทํา
หมัน/ตอน สุนัข/แมวที่ไม
มีเจาของ 
4.เพื่อใหอาสาสมัคร 
สัตวแพทยในชุมชนมี
ความรูความเขาใจ 
ในการปฏิบัติงานตาม
โครงการสัตวปลอดโรค  
คนปลอดภัยฯ 

-ออกสํารวจสุนัข/แมวที่ไมมี
เจาของ ท่ีอยูอาศัยในวัด  
ชุมชน และสถานที่ราชการ
และดําเนินการขึ้นทะเบียน
ลงในฐานขอมูล 
Thairabies.net 
-ทําเครื่องหมายหรือ
ดําเนินการระบุตัวตนของ
สัตวจรจัดที่ขึ้นทะเบียนโดย
การฝงไมโครชิป 
-ฉีดวัคซีนและทําหมัน/ตอน 
สุนัข/แมวที่ไมมีเจาของที่
อาศัยอยูในชุมชน วัด 
สถานที่ราชการ 
-จัดกิจกรรมรณรงคเขต
ปลอดโรคพิษสุนัขบาตาม
พระปณิธานฯ 
-จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
ใหแกอาสาสมัครสัตวแพทย
ในชุมชน เกี่ยวกับโครงการ
สัตวปลอดโรค 
คนปลอดภัยฯ 

- - 530,000 890,000 890,000 จํานวนสุนัข/
แมวท่ีไมมี
เจาของที่
ไดรับการขึ้น
ทะเบียนโดย
การฝง 
ไมโครชิป 

-มีฐานขอมูลสุนัข/
แมวท่ีไมมีเจาของ
ที่ถูกตอง เปน
ปจจุบัน และ
สามารถระบุ
ตัวตนจากการฝง
ไมโครชิปได 
-การควบคุม
จํานวนและการ
ปองกันควบคุม
โรคท่ีมาจากสุนัข/
แมวท่ีไมมีเจาของ
มีประสิทธิภาพ 
-อาสาสมัคร 
สัตวแพทยใน
ชุมชนมีความรู
ความเขาใจ
เพิ่มขึ้น สามารถ
ปฏิบัติงานตาม
โครงการสัตว
ปลอดโรค  
คนปลอดภัยฯ 
ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

งานสัตวแพทย 
ฝายบริการ 
สิ่งแวดลอม 
สํานักการ 
สาธารณสุขฯ 

 

แบบ ผ.02 
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  แกไข ชื่อโครงการ ในการดําเนนิการโครงการปพ.ศ.2564-2565 เพื่อใหเปนไปตามราชกิจจานุเบกษา ประกาศสถาปนาสมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน  

          วรขัตติยราชนาร ี

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน 
รับผดิชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

20 โครงการสัตว 
ปลอดโรค  
คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบา 
ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย  
ดร.สมเด็จพระ

เจานองนางเธอ 

เจาฟาจุฬาภรณ

วลัยลักษณ  

อัครราชกุมารี 

กรมพระศร ี

สวางควัฒน 

วรขัตติยราชนาร ี

1.เพื่อสํารวจขอมูลและ
ขึ้นทะเบียนจํานวนสุนัข/
แมวท่ีไมมีเจาของ 
2.เพื่อทําเครื่องหมายหรือ
ดําเนินการระบุตัวตนของ
สัตวจรจัดที่ขึ้นทะเบียน
โดยการฝงไมโครชิป 
3.เพื่อฉีดวัคซีนและทํา
หมัน/ตอน สุนัข/แมวที่ไม
มีเจาของ 
4.เพื่อใหอาสาสมัคร 
สัตวแพทยในชุมชนมี
ความรูความเขาใจ 
ในการปฏิบัติงานตาม
โครงการสัตวปลอดโรค  
คนปลอดภัยฯ 

-ออกสํารวจสุนัข/แมวที่ไมมี
เจาของ ท่ีอยูอาศัยในวัด  
ชุมชน และสถานที่ราชการ
และดําเนินการขึ้นทะเบียน
ลงในฐานขอมูล 
Thairabies.net 
-ทําเครื่องหมายหรือ
ดําเนินการระบุตัวตนของ
สัตวจรจัดที่ขึ้นทะเบียนโดย
การฝงไมโครชิป 
-ฉีดวัคซีนและทําหมัน/ตอน 
สุนัข/แมวที่ไมมีเจาของที่
อาศัยอยูในชุมชน วัด 
สถานที่ราชการ 
-จัดกิจกรรมรณรงคเขต
ปลอดโรคพิษสุนัขบาตาม
พระปณิธานฯ 
-จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
ใหแกอาสาสมัครสัตวแพทย
ในชุมชน เกี่ยวกับโครงการ
สัตวปลอดโรค 
คนปลอดภัยฯ 

- - 530,000 890,000 890,000 จํานวนสุนัข/
แมวท่ีไมมี
เจาของที่
ไดรับการขึ้น
ทะเบียนโดย
การฝง 
ไมโครชิป 

-มีฐานขอมูลสุนัข/
แมวท่ีไมมีเจาของ
ที่ถูกตอง เปน
ปจจุบัน และ
สามารถระบุ
ตัวตนจากการฝง
ไมโครชิปได 
-การควบคุม
จํานวนและการ
ปองกันควบคุม
โรคท่ีมาจากสุนัข/
แมวท่ีไมมีเจาของ
มีประสิทธิภาพ 
-อาสาสมัคร 
สัตวแพทยใน
ชุมชนมีความรู
ความเขาใจ
เพิ่มขึ้น สามารถ
ปฏิบัติงานตาม
โครงการสัตว
ปลอดโรค  
คนปลอดภัยฯ 
ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

งานสัตวแพทย 
ฝายบริการ 
สิ่งแวดลอม 
สํานักการ 
สาธารณสุขฯ 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) แกไข ครั้งที่ 4/2563 
เทศบาลนครเชียงใหม 

ก. ยุทธศาสตรจังหวดัเชียงใหมที่ 6 การพัฒนาระบบบรหิารจัดการภาครัฐ และการใหบรกิาภาคประชาชนตามหลกัธรรมาภบิาล 
ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวดัเชียงใหมที่ 7 การบริหารจดัการบานเมืองทีด่ ี
     3. ยุทธศาสตรการบริหารจดัการและพัฒนาองคกร 

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

เดิมแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) ลําดับที่ 56 หนา 3/492 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน 
รับผดิชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

56 ตดิตามและ
ประเมินผลการ 
ดําเนนิงานตาม
แผนพฒันา
เทศบาลประจําป 

-เพื่อใหการบริหารและ
การดําเนินโครงการเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ 
-เพื่อรปะเมินผลสัมฤทธิ์
และเปนการตรวจสอบผล
การดําเนินงาน
กระบวนการดําเนินงาน 
ผลผลิตผลกระทบที่เกิด
จากการปฎิบัติตาม
โครงการที่เปนผลมาจาก
การใชจายงบประมาณ 
-เพื่อใหไดรับทราบความ
คิดเห็นของประชาชนและ
ระดับการมีสวนรวมของ
ประชาชนตอผลการ
ดําเนินงานตามโครงการ
และกิจกรรมตางๆของ
เทศบาลฯ 

-จัดประชุมคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลฯและ
ทํารายงานการติดตาม
ประเมินผลการดําเนินการ
ตามแผนพฒันาเทศบาลให
แลวเสร็จทันกําหนดตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ 
-ดําเนินการสํารวจความ
คิดเห็นของประชาชนตอการ
ปฎิบัติงานตามแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ
เทศบาลและการดําเนินงาน
ตามโครงการและกิจกรรม
ตางๆของเทศบาลฯ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 -รายงานการ
ติดตาม
ประเมินผลฯ
แลวเสร็จทัน
กําหนด
ระยะเวลาตาม
ระเบียบ
กระทรวงมหา
ดไทยวาดวย
การจัดทํา
แผนฯและปด
ประกาศให
ประชาชน
ทราบอยาง
นอยปละ 1 
ครั้ง 

-ทําใหไดรับทราบ
ผลการดําเนินงาน
และปญหา
อุปสรรคในการ
ดําเนินตาม
แผนพัฒนา
เทศบาลฯ 
-เทศบาลฯทราบ
ถึงความตองการ
ของประชาชน
และบทบาทการ
ทํางานของ
เทศบาลฯและ
สามารถ
บริหารงานได
อยางมี
ประสิทธิภาพ 
มากขึ้น 

งานวิจัย
ประเมินผลฯ   
ฝายแผนงานและ
งบประมาณ 

 
 

แบบ ผ.02 
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แกไขชื่อโครงการ และเปาหมายใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจดัทําแผนพฒันาฯ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน 
รับผดิชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

56 ตดิตามและ
ประเมินผลการ 
ดําเนนิงานตาม
แผนพฒันา
ทองถิ่น 

-เพื่อใหการบริหารและ
การดําเนินโครงการเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ 
-เพื่อรปะเมินผลสัมฤทธิ์
และเปนการตรวจสอบผล
การดําเนินงาน
กระบวนการดําเนินงาน 
ผลผลิตผลกระทบที่เกิด
จากการปฎิบัติตาม
โครงการที่เปนผลมาจาก
การใชจายงบประมาณ 
-เพื่อใหไดรับทราบความ
คิดเห็นของประชาชนและ
ระดับการมีสวนรวมของ
ประชาชนตอผลการ
ดําเนินงานตามโครงการ
และกิจกรรมตางๆของ
เทศบาลฯ 

-จัดประชุมคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลฯและ
ทํารายงานการติดตาม
ประเมินผลการดําเนินการ
ตามแผนพฒันาทองถ่ินให
แลวเสร็จทันกําหนดตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ 
-ดําเนินการสํารวจความ
คิดเห็นของประชาชนตอการ
ปฎิบัติงานตามแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ
เทศบาลและการดําเนินงาน
ตามโครงการและกิจกรรม
ตางๆของเทศบาลฯ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 -รายงานการ
ติดตาม
ประเมินผลฯ
แลวเสร็จทัน
กําหนด
ระยะเวลาตาม
ระเบียบ
กระทรวงมหาด
ไทยวาดวยการ
จัดทําแผนฯ
และปด
ประกาศให
ประชาชน
ทราบอยาง
นอยปละ 1 
ครั้ง 

-ทําใหไดรับทราบ
ผลการดําเนินงาน
และปญหา
อุปสรรคในการ
ดําเนินตาม
แผนพัฒนา
เทศบาลฯ 
-เทศบาลฯ 
ทราบถึงความ
ตองการของ
ประชาชนและ
บทบาทการ
ทํางานของ
เทศบาลฯ 
และสามารถ
บริหารงานได
อยางมี
ประสิทธิภาพ 
มากขึ้น 

งานวิจัย
ประเมินผลฯ   
ฝายแผนงานและ
งบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 

- 26- 

เดิมแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) ลําดับที่ 88 หนา 3/503 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน 
รับผดิชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

88  จัดซื้อ
รถจักรยานยนต
ขนาด  110  ซีซี. 
งานทะเบียน
ราษฎรและงาน
บัตรประจําตัว
ประชาชน 

-เพื่อใชในการติดตอ
ประสานงานกับหนวยงาน
ภายนอก 

มีรถจักรยานยนต ขนาด 
110  ซีซี จํานวน 1 คัน 
ของงานทะเบียนราษฎรและ
งานบัตรประจําตัวประชาชน 

- 
 

- - 48,500 - รอยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ตอการ
ปฎิบัติงาน 

ทําใหการติดตอ
ประสานงาน 
ราชการกับ
หนวยงาน
ภายนอกสะดวก
และรวดเร็ว 
 

งานทะเบียน
ราษฎรและงาน
บัตรประจําตัว
ประชาชน 
ฝายปกครอง 
สํานักปลัด 
เทศบาล 

 

แกไขเปาหมายและราคากลางตามบัญชีราคามาตรฐานครภุัณฑ ฉบบัเดือนธนัวาคม 2562 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน 
รับผดิชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

88  จัดซื้อ
รถจักรยานยนต
ขนาด  110  ซีซี. 
งานทะเบียน
ราษฎรและงาน
บัตรประจําตัว
ประชาชน 

เพื่อใชในการติดตอ
ประสานงานกับหนวยงาน
ภายนอก 

มีรถจักรยานยนต ขนาด 
110  ซีซี แบบเกียร
อัตโนมตัจิํานวน 1 คัน ของ
งานทะเบียนราษฎรและงาน
บัตรประจําตัวประชาชน 

- - - 51,900 - รอยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ตอการ
ปฎิบัติงาน 

ทําใหการติดตอ
ประสานงาน 
ราชการกับ
หนวยงาน
ภายนอกสะดวก
และรวดเร็ว 
 

งานทะเบียน
ราษฎรและงาน
บัตรประจําตัว
ประชาชน 
ฝายปกครอง 
สํานักปลัด 
เทศบาล 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.02 



- 27- 

เดิมแผนพัฒนาทองถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) ลําดับที่ 219 หนา 3/543 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน 
รับผดิชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

219 จัดซื้อเครื่อง 
ปรับอากาศเพื่อให
บริการประชาชน
แขวงเม็งราย 

เพื่ออํานวยความสะดวก
ใหแกประชาชนผูมาติดตอ
หรือขอรับบริการ ณ 
สํานักงานแขวงเม็งราย 

-มีเครื่องปรับอากาศ แบบ  
แยกสวน แบบตั้งพื้นหรือ  
แบบแขวน ขนาด 36,000 
บีทียู จํานวน 5 เครื่อง 

- - 94,000 
(2 เครื่อง) 

141,000 
(3 เครื่อง) 

- รอยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนผู
มารับบริการ 

ประชาชนที่มา
ติดตอของรับ
บริการ ณ สํานักงาน 
แขวงเม็งราย 

งานธุรการ 
แขวงเม็งราย 

   -มีเครื่องปรับอากาศ แบบ  
แยกสวน แบบตั้งพื้นหรือ
แบบแขวน ขนาด 44,000 
บีทียู จํานวน 6 เครื่อง 

- - - 106,000 
(2 เครื่อง) 

213,200 
(4 เครื่อง) 

 ไดรับความ
สะดวกสบาย 

 

   -มีเครื่องปรับอากาศ แบบ  
แยกสวน แบบตั้งพื้นหรือ  
แบบแขวน ขนาด 30,000 
บีทียู จํานวน 2 เครื่อง 

- - 80,400 
 

- -    

   - มีเครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกสวน แบบตั้งพื้นหรือ
แบบแขวน 13,000  
บีทียู จํานวน 2 เครื่อง  

- - - 46,000 
 

-    

   -มเีครื่องปรับอากาศ แบบ  
แยกสวน แบบตั้งพื้นหรือ
แบบแขวน ขนาด 24,000 
บีทียู จํานวน  1 เครื่อง 

- - - 32,400 -    

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



-28- 

แกไขงบประมาณในสวนเครือ่งปรบัอากาศแบบแยกสวน แบบตั้งพืน้หรือแบบแขวน ขนาด 44,000 บีทียู ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จาก 106,000 บาท เปน 106,600 บาท  

            เนื่องจากพิมพผดิจากราคากลางตามมาตรฐานครภุณัฑ ซึ่งเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน แบบตั้งพืน้หรือแบบแขวน ขนาด 44,000 บีทียู มีราคาเครื่องละ 53,300 บาท 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน 
รับผดิชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

219 จัดซื้อเครื่อง 
ปรับอากาศเพื่อให
บริการประชาชน
แขวงเม็งราย 

เพื่ออํานวยความสะดวก
ใหแกประชาชนผูมาติดตอ
หรือขอรับบริการ ณ 
สํานักงานแขวงเม็งราย 

-มีเครื่องปรับอากาศ แบบ  
แยกสวน แบบตั้งพื้นหรือ  
แบบแขวน ขนาด 36,000 
บีทียู จํานวน 5 เครื่อง 

- - 94,000 
(2 เครื่อง) 

141,000 
(3 เครื่อง) 

- รอยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนผู
มารับบริการ 

ประชาชนที่มา
ติดตอของรับ
บริการ ณ สํานักงาน 
แขวงเม็งราย 

งานธุรการ 
แขวงเม็งราย 

   -มีเครื่องปรับอากาศ แบบ  
แยกสวน แบบตั้งพื้นหรือ
แบบแขวน ขนาด 44,000 
บีทียู จํานวน 6 เครื่อง 

- - - 106,600 
(2 เครื่อง) 

213,200 
(4 เครื่อง) 

 ไดรับความ
สะดวกสบาย 

 

   -มีเครื่องปรับอากาศ แบบ  
แยกสวน แบบตั้งพื้นหรือ  
แบบแขวน ขนาด 30,000 
บีทียู จํานวน 2 เครื่อง 

- - 80,400 
 

- -    

   - มีเครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกสวน แบบตั้งพื้นหรือ
แบบแขวน 13,000  
บีทียู จํานวน 2 เครื่อง  

- - - 46,000 
 

-    

   -มเีครื่องปรับอากาศ แบบ  
แยกสวน แบบตั้งพื้นหรือ
แบบแขวน ขนาด 24,000 
บีทียู จํานวน  1 เครื่อง 

- - - 32,400 -    

 
 
 
 
 
 

 

แบบ ผ.02 



-29- 

เดิมแผนพัฒนาทองถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) ลําดับที่ 238 หนา 3/548 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน 
รับผดิชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

238 จัดซื้อรถ 
จักรยานยนต  

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการออกสํารวจและ 

-มีรถจักรยานยนต ขนาด 
125 ซีซี จํานวน 1 คัน 

64,000 - - - - รอยละความ
พึงพอใจของ 

ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ 

งานคลัง 
แขวงเม็งราย 

 งานคลัง 
แขวงเม็งราย 

ตรวจสอบขอมูลผูเสียภาษี -มีรถจักรยานยนต ขนาด 
110 ซีซี แบบเกียรธรรมดา 
จํานวน 1 คัน 

- 40,800 - - - ประชาชนตอ
การปฏิบัติงาน 

ปฏิบัติงาน  

 

แกไขราคากลางตามบัญชรีาคามาตรฐานครภุณัฑ ฉบับเดือนธนัวาคม 2562 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน 
รับผดิชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

238 จัดซื้อรถ 
จักรยานยนต  

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการออกสํารวจและ 

-มีรถจักรยานยนต ขนาด 
125 ซีซี จํานวน 1 คัน 

64,000 - - - - รอยละความ
พึงพอใจของ 

ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ 

งานคลัง 
แขวงเม็งราย 

 งานคลัง 
แขวงเม็งราย 

ตรวจสอบขอมูลผูเสียภาษี -มีรถจักรยานยนต ขนาด 
110 ซีซี แบบเกียรธรรมดา 
จํานวน 1 คัน 

- 44,800 - - - ประชาชนตอ
การปฏิบัติงาน 

ปฏิบัติงาน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



-30- 

เดมิ แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 ลําดับท่ี153 หนา 21  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน 
รับผดิชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

153 ปรับปรุงหอง
ทํางานของฝาย
บริการและ
เผยแพรวิชาการ 

เพื่อเปนการอํานวยความ
สะดวกแกผูมาติดตอ
ประสานงานกับทาง
ราชการและเพิ่มพื้นท่ีใน
การจัดเก็บสื่อ
ประชาสัมพันธ 

1.ติดต้ังงานเฟอรนิเจอร 
บิ้วอินและตกแตง 
2.ติดต้ังผนังยิปซั่มบอรด 
3.ทาสีภายในภายนอก 
4.ติดต้ังบานประตู 
5.ติดต้ังงานระบบไฟฟา 
6.ตอเติมหองจัดเก็บเอกสาร
และสื่อประชาสัมพันธ  
7.ติดตั้งบานประตูอลูมิเนียม
พรอมชองกระจกติดตาย 
8.งานครุภัณฑ  
-ติดตั้งฉากกั้นหอง
(Partition)จํานวน 15 ชุด 
-ติดต้ังอุปกรณกระจาย
สัญญาณ (L2 Switch) 
ขนาด 24 ชอง แบบที่ 1
จํานวน 1 ตัว 
-ติดต้ังพัดลมดูดอากาศ 
จํานวน 1 ตัว 
(ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ) 

- - 456,000 - - รอยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ตอสถานที่
ราชการที่
ไดรับการ
ปรับปรุง 

-สถานที่
ปฏิบัติงานมีความ
เปนระเบียบและ
อํานวยความ
สะดวกแก
ประชาชน 
-พื้นที่สําหรับ
จัดเก็บสื่อ
ประชาสัมพันธ
เพียงพอและ 
มีความปน
ระเบียบเรียบรอย 

ฝายบริการและ
เผยแพรวิชาการ 
กองวิชาการและ
แผนงาน 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



-31- 

  แกไข ปงบประมาณที่จะดําเนินการ จากปพ.ศ.2563 เปนปพ.ศ.2564 เพื่อใหสอดคลองกับการดําเนินการจริง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน 
รับผดิชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

153 ปรับปรุงหอง
ทํางานของฝาย
บริการและ
เผยแพรวิชาการ 

เพื่อเปนการอํานวยความ
สะดวกแกผูมาติดตอ
ประสานงานกับทาง
ราชการและเพิ่มพื้นท่ีใน
การจัดเก็บสื่อ
ประชาสัมพันธ 

1.ติดต้ังงานเฟอรนิเจอร 
บิ้วอินและตกแตง 
2.ติดต้ังผนังยิปซั่มบอรด 
3.ทาสีภายในภายนอก 
4.ติดต้ังบานประตู 
5.ติดต้ังงานระบบไฟฟา 
6.ตอเติมหองจัดเก็บเอกสาร
และสื่อประชาสัมพันธ  
7.ติดตั้งบานประตูอลูมิเนียม
พรอมชองกระจกติดตาย 
8.งานครุภัณฑ  
-ติดตั้งฉากกั้นหอง
(Partition)จํานวน 15 ชุด 
-ติดต้ังอุปกรณกระจาย
สัญญาณ (L2 Switch) 
ขนาด 24 ชอง แบบที่ 1
จํานวน 1 ตัว 
-ติดต้ังพัดลมดูดอากาศ 
จํานวน 1 ตัว 
(ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ) 

- - - 456,000 - รอยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ตอสถานที่
ราชการที่
ไดรับการ
ปรับปรุง 

-สถานที่
ปฏิบัติงานมีความ
เปนระเบียบและ
อํานวยความ
สะดวกแก
ประชาชน 
-พื้นที่สําหรับ
จัดเก็บสื่อ
ประชาสัมพันธ
เพียงพอและ 
มีความปน
ระเบียบเรียบรอย 

ฝายบริการและ
เผยแพรวิชาการ 
กองวิชาการและ
แผนงาน 

 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) แกไข ครั้งที่ 4/2563 
เทศบาลนครเชียงใหม 

ก. ยุทธศาสตรจังหวดัเชียงใหมที ่6 : การพัฒนาระบบบรหิารจัดการภาครัฐ และการใหบริการประชาชนตามหลกัธรรมมาภิบาล 
ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวดัเชียงใหมที่ 7 : การบรหิารจดัการบานเมืองทีด่ ี
    5. ยุทธศาสตรการบรหิารจดัการและพฒันาองคกร   
         5.4 แผนงานสาธารณสุข 

เดิม  แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) ลําดับที่ 14 หนา 3/575 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน 
รับผดิชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

14 จางเหมาบริการ
ทําความสะอาด
ศูนยบริการแพทย
แผนไทย 1 

-เพื่อใหอาคารศูนยบริการ
แพทยแผนไทย 1 สะอาด  
เปนระเบียบเรียบรอย  
มีสุขลักษณะที่เหมาะสมตอ
การใหบริการประชาชน 
-เพื่อจางเหมาเอกชนดําเนินการ
ทําความสะอาดอาคารของ
ศูนยสุขภาพชุมชนหนองหอย 

จางเหมาเอกชนดําเนินการ
ทําความสะอาดอาคาร 
ศูนยบริการแพทยแผนไทย 
1 

138,000 138,000 138,000 138,000 138,000 รอยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนผู
มารับบริการ 

อาคารศูนยบริการ
แพทยแผนไทย 1 
สะอาดเปน
ระเบียบเรียบรอย
สุขลักษณะที่
เหมาะสมตอการ
ใหบริการ
ประชาชน 

ศูนยบริการแพทย
แผนไทย 1
โรงพยาบาล
เทศบาลนคร
เชียงใหม 
สํานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม 

 

แกไข  วัตถุประสงค จาก ศูนยสขุภาพชุมชนหนองหอย เปน ศนูยบรกิารแพทยแผนไทย1 เนื่องจากพิมพผดิ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน 
รับผดิชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

14 จางเหมาบริการ
ทําความสะอาด
ศูนยบริการแพทย
แผนไทย 1 

-เพื่อใหอาคารศูนยบริการ
แพทยแผนไทย 1 สะอาด  
เปนระเบียบเรียบรอย  
มีสุขลักษณะที่เหมาะสมตอ
การใหบริการประชาชน 
-เพื่อจางเหมาเอกชนดําเนินการ
ทําความสะอาดอาคารของ
ศูนยบริการแพทยแผนไทย1 

จางเหมาเอกชนดําเนินการ
ทําความสะอาดอาคาร 
ศูนยบริการแพทย 
แผนไทย 1 

138,000 138,000 138,000 138,000 138,000 รอยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนผู
มารับบริการ 

อาคารศูนยบริการ
แพทยแผนไทย 1 
สะอาดเปน
ระเบียบเรียบรอย
สุขลักษณะที่
เหมาะสมตอการ
ใหบริการ
ประชาชน 

ศูนยบริการแพทย
แผนไทย 1
โรงพยาบาลเทศบาล
นครเชียงใหม 
สํานักการสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 

แบบ ผ.02 
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เดิม  แผนพฒันาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) ลําดับที่ 15 หนา 3/575 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน 
รับผดิชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

15 จางเหมาบริการ
ทําความสะอาด
ศูนยสุขภาพ
ชุมชนศรีวิชัย 

-เพื่อใหอาคารศูนยสุขภาพ
ชุมชนศรีวิชัย สะอาด  
เปนระเบียบเรียบรอย  
มีสุขลักษณะที่เหมาะสมตอ
การใหบริการประชาชน 
-เพื่อจางเหมาเอกชน
ดําเนินการทําความสะอาด
อาคารของศูนยสุขภาพ
ชุมชนหนองหอย 

จางเหมาเอกชนดําเนินการ
ทําความสะอาดอาคาร 
ศูนยสุขภาพชุมชนศรีวิชัย 

138,000 138,000 138,000 138,000 138,000 รอยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนผู
มารับบริการ 

อาคารศูนยสุขภาพ
ชุมชนศรีวิชัย
สะอาดเปน
ระเบียบเรียบรอย
สุขลักษณะที่
เหมาะสมตอการ
ใหบริการ
ประชาชน 

กลุมงานสุขภาพ
ชุมชน 
โรงพยาบาล
เทศบาลนคร
เชียงใหม 
สํานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม 

 
แกไข  วัตถุประสงค จาก ศูนยสขุภาพชุมชนหนองหอย เปน ศนูยสขุภาพชุมชนศรีวิชัย เนือ่งจากพิมพผดิ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน 
รับผดิชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

15 จางเหมาบริการ
ทําความสะอาด
ศูนยสุขภาพ
ชุมชนศรีวิชัย 

-เพื่อใหอาคารศูนยสุขภาพ
ชุมชนศรีวิชัย สะอาด  
เปนระเบียบเรียบรอย  
มีสุขลักษณะที่เหมาะสมตอ
การใหบริการประชาชน 
-เพื่อจางเหมาเอกชน
ดําเนินการทําความสะอาด
อาคารของศูนยสุขภาพ
ชุมชนศรีวิชัย 

จางเหมาเอกชนดําเนินการ
ทําความสะอาดอาคาร 
ศูนยสุขภาพชุมชนศรีวิชัย 

138,000 138,000 138,000 138,000 138,000 รอยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนผู
มารับบริการ 

อาคารศูนยสุขภาพ
ชุมชนศรีวิชัย
สะอาดเปน
ระเบียบเรียบรอย
สุขลักษณะที่
เหมาะสมตอการ
ใหบริการ
ประชาชน 

กลุมงานสุขภาพ
ชุมชน 
โรงพยาบาล
เทศบาลนคร
เชียงใหม 
สํานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม 

 

 

 

แบบ ผ.02 
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    เดิม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ลําดับที่ 154 หนา 3/617 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน 
รับผดิชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

154 จัดซื้อเครื่อง 
ขยายเสียง 
พรอมอุปกรณ 

เพื่ออํานวยความสะดวก
ใหกับประชาชนท่ีมารวม
พิธีฌาปนกิจ 

มเีครื่องขยายเสียงพรอม
อุปกรณ จํานวน 3 ชุด 

- - - 240,000 - รอยละความ 
พึงพอใจของ
ประชาชน
ที่มาประกอบ 
พิธีฌาปนกิจ
ศพ 

ประชาชนที่มา
รวมพิธีฌาปนกิจ
ศพไดรับความ
สะดวก 

งานสุขาภิบาล 
และสิ่งแวดลอม 
แขวงนครพิงค 

 

  แกไข ปงบประมาณที่จะดําเนนิการจากปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เปนปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ใหสอดคลองกบัสถานการณปจจบุนั 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน 
รับผดิชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

154 จัดซื้อเครื่อง 
ขยายเสียง 
พรอมอุปกรณ 

เพื่ออํานวยความสะดวก
ใหกับประชาชนท่ีมารวม
พิธีฌาปนกิจ 

มเีครื่องขยายเสียงพรอม
อุปกรณ จํานวน 3 ชุด 

- - 240,000 - - รอยละความ 
พึงพอใจของ
ประชาชน
ที่มาประกอบ 
พิธีฌาปนกิจ
ศพ 

ประชาชนที่มา
รวมพิธีฌาปนกิจ
ศพไดรับความ
สะดวก 

งานสุขาภิบาล 
และสิ่งแวดลอม 
แขวงนครพิงค 

 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) แกไข ครั้งที่ 4/2563 
เทศบาลนครเชียงใหม 

ก. ยุทธศาสตรจังหวดัเชียงใหมที่ 6 : การพัฒนาระบบบรหิารจัดการภาครัฐ และการใหบริการประชาชนตามหลกัธรรมาภบิาล 
ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวดัเชียงใหมที่ 7 : การบรหิารจดัการบานเมืองทีด่ ี
    5. ยุทธศาสตรการบรหิารจดัการและพฒันาองคกร   
        5.6 แผนงานเคหะและชุมชน 

  เดิม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ลําดับที่ 64 หนา 3/664 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน 
รับผดิชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

64 จัดซื้อรถบรรทุก
(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 
แบบดับเบิ้ลแค็บ
ของงานกําจัดมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานดานการ
กําจัดมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล 

-มรีถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 
ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม
ต่ํากวา 2,400 ซีซี 
ขับเคล่ือน 2 ลอ แบบ
ดับเบ้ิลแค็บ จํานวน 1 คัน 

814,000 
(1 คัน) 

- - 868,000 
(1 คัน) 

- รอยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ตอการ
ปฏิบัติงาน 

ประชาชนมีความ
พึงพอใจตอการ
ปฏิบัติงาน 

งานกําจัดมูลฝอย 
และสิ่งปฏิกูล 
ฝายจัดการ
สภาพแวดลอม
ดานวัสดุใชแลว 

 สวนชางสุขาภิบาล 
สํานักการชาง 

 -มรีถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 
ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม
ต่ํากวา 2,400 ซีซี 
ขับเคล่ือน 4 ลอ แบบ
ดับเบ้ิลแค็บ จํานวน 1 คัน 

- - 1,025,000 - -   สวนชาง
สุขาภิบาล 
สํานักการชาง 

   
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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  แกไข - เปาหมายในสวนรถบรรทกุ(ดีเซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสบูไมต่ํากวา 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ลอ แบบดบัเบิ้ลแคบ็ จากจํานวน 1 คันเปนจํานวน 2 คนั เนื่องจากพิมพผดิ 

            - ปงบประมาณที่จะดําเนนิในสวนรถบรรทกุ(ดีเซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสบูไมต่ํากวา 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ลอ แบบดบัเบิ้ลแคบ็ การจากปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เปนปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
              ใหสอดคลองกบัสถานการณปจจบุนั 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน 
รับผดิชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

64 จัดซื้อรถบรรทุก
(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 
แบบดับเบิ้ลแค็บ
ของงานกําจัดมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานดานการ
กําจัดมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล 

-มรีถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 
ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม
ต่ํากวา 2,400 ซีซี 
ขับเคล่ือน 2 ลอ แบบ
ดับเบ้ิลแค็บ จํานวน 2 คนั 

814,000 
(1 คัน) 

- - 868,000 
(1 คัน) 

- รอยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ตอการ
ปฏิบัติงาน 

ประชาชนมีความ
พึงพอใจตอการ
ปฏิบัติงาน 

งานกําจัดมูลฝอย 
และสิ่งปฏิกูล 
ฝายจัดการ
สภาพแวดลอม
ดานวัสดุใชแลว 

 สวนชางสุขาภิบาล 
สํานักการชาง 

 -มรีถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 
ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม
ต่ํากวา 2,400 ซีซี 
ขับเคล่ือน 4 ลอ แบบ
ดับเบ้ิลแค็บ จํานวน 1 คัน 

- - - 1,025,000 -   สวนชาง
สุขาภิบาล 
สํานักการชาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



- 37  - 

   เดิม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ลําดับที่ 67 หนา 3/665 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน 
รับผดิชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

67 จัดซื้อรถ 
จักรยานยนต  
ฝายวิศวกรรมจราจร 
สวนการโยธา 
สํานักการชาง 
 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การออกสํารวจการ
ซอมแซมระบบสัญญาณ
ไฟจราจรและซอมแซม
เครื่องหมายจราจรบนพื้น
ทาง 

มรีถจักรยานยนต ขนาด 
110 ซีซี แบบเกียรธรรมดา 
จํานวน 1 คัน 
 

- - 40,800 - - รอยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนตอ
การปฏิบัติงาน 

ประชาชนมีความ
พึงพอใจตอการ
ปฏิบัติงาน 

ฝายวิศวกรรมจราจร 
สวนการโยธา 
สํานักการชาง 

   

   แกไข - ราคากลางตามบัญชรีาคามาตรฐานครภุัณฑ ฉบับเดือนธันวาคม 2562 
             - ปงบประมาณที่จะดําเนนิการจากปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เปนปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ใหสอดคลองกบัสถานการณปจจุบนั 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน 
รับผดิชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

67 จัดซื้อรถ 
จักรยานยนต  
ฝายวิศวกรรมจราจร 
สวนการโยธา 
สํานักการชาง 
 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การออกสํารวจการ
ซอมแซมระบบสัญญาณ
ไฟจราจรและซอมแซม
เครื่องหมายจราจรบนพื้น
ทาง 

มรีถจักรยานยนต ขนาด 
110 ซีซี แบบเกียรธรรมดา 
จํานวน 1 คัน 
 

- - - 44,800 - รอยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนตอ
การปฏิบัติงาน 

ประชาชนมีความ
พึงพอใจตอการ
ปฏิบัติงาน 

ฝายวิศวกรรมจราจร 
สวนการโยธา 
สํานักการชาง 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



- 38 - 

   เดิม แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) ลําดับที่ 68 หนา 3/665 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน 
รับผดิชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

68 จัดซื้อรถ 
จักรยานยนต  
งานชาง 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การออกตรวจการ
ปฏิบัติงานซอมแซม 

-มีรถจักรยานยนต ขนาด 
110 ซีซี แบบเกียรอัตโนมัติ 
จํานวน 1 คัน 

44,000 - - - - รอยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนตอ 

ประชาชนมีความ
พึงพอใจตอการ
ปฏิบัติงาน 

งานชาง 
แขวงเม็งราย 

 แขวงเม็งราย สาธารณูปโภคตางๆ ที่
ชํารุดและที่ประชาชน
รองเรียน 

-มีรถจักรยานยนต ขนาด 
110 ซีซี แบบเกียรธรรมดา 
จํานวน 1 คัน 

- 40,800 - - - การปฏิบัติงาน   

 

   แกไข ราคากลางตามบัญชรีาคามาตรฐานครุภณัฑ ฉบบัเดือนธนัวาคม 2562 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน 
รับผดิชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

68 จัดซื้อรถ 
จักรยานยนต  
งานชาง 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การออกตรวจการ
ปฏิบัติงานซอมแซม 

-มีรถจักรยานยนต ขนาด 
110 ซีซี แบบเกียรอัตโนมัติ 
จํานวน 1 คัน 

44,000 - - - - รอยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนตอ 

ประชาชนมีความ
พึงพอใจตอการ
ปฏิบัติงาน 

งานชาง 
แขวงเม็งราย 

 แขวงเม็งราย สาธารณูปโภคตางๆ ที่
ชํารุดและที่ประชาชน
รองเรียน 

-มีรถจักรยานยนต ขนาด 
110 ซีซี แบบเกียรธรรมดา 
จํานวน 1 คัน 

- 44,800 - - - การปฏิบัติงาน   

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



- 39 - 

   เดิม แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) ลําดับที่ 69 หนา 3/665 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน 
รับผดิชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

69 จัดซื้อรถ 
จักรยานยนต  
งานรักษา 
ความสะอาด 
แขวงเม็งราย 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การออกตรวจการ
ปฏิบัติงานดานการรักษา
ความสะอาดในพื้นทีใ่น
แขวงเม็งราย 

มรีถจักรยานยนต ขนาด 
110 ซีซี แบบเกียรธรรมดา 
จํานวน 2 คัน 
 

38,000 
(1 คัน) 

40,800 
(1 คัน) 

- - - รอยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนตอ
การปฏิบัติงาน 

ประชาชนมีความ
พึงพอใจตอการ
ปฏิบัติงาน 

งานรักษาความ
สะอาด 
แขวงเม็งราย 

 

   แกไข ราคากลางตามบัญชรีาคามาตรฐานครุภณัฑ ฉบบัเดือนธนัวาคม 2562 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน 
รับผดิชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

69 จัดซื้อรถ 
จักรยานยนต  
งานรักษา 
ความสะอาด 
แขวงเม็งราย 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การออกตรวจการ
ปฏิบัติงานดานการรักษา
ความสะอาดในพื้นทีใ่น
แขวงเม็งราย 

มรีถจักรยานยนต ขนาด 
110 ซีซี แบบเกียรธรรมดา 
จํานวน 2 คัน 
 

38,000 
(1 คัน) 

44,800 
(1 คัน) 

- - - รอยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนตอ
การปฏิบัติงาน 

ประชาชนมีความ
พึงพอใจตอการ
ปฏิบัติงาน 

งานรักษาความ
สะอาด 
แขวงเม็งราย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



- 40 - 

   เดิม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ลําดับที่ 78 หนา 3/667 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน 
รับผดิชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

78 จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร 
งานชาง 
แขวงนครพิงค 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บขอมูล การ
ประมวลผลขอมูล และ
การจัดทํารายงานรวมถึง
การออกใบอนุญาตตางๆ 
ใหกับประชาชน 

มีเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 2   
จํานวน 1 ชุด 

- 30,000 - - - รอยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนตอ
การปฏิบัติงาน 

ประชาชนมีความ
พึงพอใจตอการ
ปฏิบัติงาน 

งานชาง  
แขวงนครพิงค 

 

  แกไข ปงบประมาณที่จะดําเนนิการจากปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เปนปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ใหสอดคลองกบัสถานการณปจจบุนั 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน 
รับผดิชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

78 จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร 
งานชาง 
แขวงนครพิงค 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บขอมูล การ
ประมวลผลขอมูล และ
การจัดทํารายงานรวมถึง
การออกใบอนุญาตตางๆ 
ใหกับประชาชน 

มีเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 2   
จํานวน 1 ชุด 

- - 30,000 - - รอยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนตอ
การปฏิบัติงาน 

ประชาชนมีความ
พึงพอใจตอการ
ปฏิบัติงาน 

งานชาง  
แขวงนครพิงค 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 

- 41 - 

   เดิม แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) ลําดับที่ 89 หนา 3/670 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน 
รับผดิชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

89 จัดซื้อเครื่องพิมพ 
แบบฉีดหมึก  
(inkjet Printer) 
สําหรับกระดาษ A3  
งานชาง 
แขวงนครพิงค 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การพิมพแบบแปลนใน
การออกแบบกอสรางเพื่อ
แกไขปญหาใหกับ
ประชาชน 

มีเครื่องพิมพ แบบฉีดหมึก  
(inkjet Printer) สําหรับ
กระดาษ A3 จํานวน 1 
เครื่อง 

- 6,300 
 

- - - รอยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนตอ
การปฏิบัติงาน 

ประชาชนมีความ
พึงพอใจตอการ
ปฏิบัติงาน 

งานชาง 
แขวงนครพิงค 

 

  แกไข ปงบประมาณที่จะดําเนนิการจากปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เปนปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ใหสอดคลองกบัสถานการณปจจบุนั 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน 
รับผดิชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

89 จัดซื้อเครื่องพิมพ 
แบบฉีดหมึก  
(inkjet Printer) 
สําหรับกระดาษ A3  
งานชาง 
แขวงนครพิงค 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การพิมพแบบแปลนใน
การออกแบบกอสรางเพื่อ
แกไขปญหาใหกับ
ประชาชน 

มีเครื่องพิมพ แบบฉีดหมึก  
(inkjet Printer) สําหรับ
กระดาษ A3 จํานวน 1 
เครื่อง 

- - 6,300 
 

- - รอยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนตอ
การปฏิบัติงาน 

ประชาชนมีความ
พึงพอใจตอการ
ปฏิบัติงาน 

งานชาง 
แขวงนครพิงค 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



- 42 - 

   เดิม แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) ลําดับที่ 92 หนา 3/671 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน 
รับผดิชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

92 จัดซื้อเครื่อง
สํารองไฟฟา 
ขนาด 1 KVA 
งานชาง 
แขวงนครพิงค 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ใหบริการประชาชน 

มีเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 
1 KVA จํานวน 1 เครื่อง 

- 5,800 - - - รอยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนตอ
การปฏิบัติงาน 

ประชาชนมีความ
พึงพอใจตอการ
ปฏิบัติงาน 

งานชาง 
แขวงนครพิงค 
 

 

  แกไข ปงบประมาณที่จะดําเนนิการจากปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เปนปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ใหสอดคลองกบัสถานการณปจจบุนั 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน 
รับผดิชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

92 จัดซื้อเครื่อง
สํารองไฟฟา 
ขนาด 1 KVA 
งานชาง 
แขวงนครพิงค 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ใหบริการประชาชน 

มีเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 
1 KVA จํานวน 1 เครื่อง 

- - 5,800 - - รอยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนตอ
การปฏิบัติงาน 

ประชาชนมีความ
พึงพอใจตอการ
ปฏิบัติงาน 

งานชาง 
แขวงนครพิงค 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบ ผ.02 



- 43 - 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) แกไข ครั้งที่ 4/2563 
เทศบาลนครเชียงใหม 

ก. ยุทธศาสตรจังหวดัเชียงใหมที่ 6 : การพัฒนาระบบบรหิารจัดการภาครัฐ และการใหบริการประชาชนตามหลกัธรรมาภบิาล 
ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวดัเชียงใหมที่ 7 : การบรหิารจดัการบานเมืองทีด่ ี
    5. ยุทธศาสตรการบรหิารจดัการและพฒันาองคกร   
        5.9 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

   เดิม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ลําดับที่ 9 หนา 3/694 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน 
รับผดิชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 จัดซื้อเรือ
ทองแบน 
อลูมิเนียม 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การตรวจการณสภาพ
คลองสาธารณะในเขต
เทศบาลนครเชียงใหม 

มีเรือทองแบนทองแบน 
อลูมิเนียม ขนาด 14 ฟุต
จํานวน 1 ลํา 

- 55,000 - - - รอยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนตอ
การปฏิบัติงาน 

ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน 

งานบํารุงรักษา 
และซอมแซม 
ระบบระบายน้ํา 
ฝายจัดการ
คุณภาพน้ํา 
สวนชางสุขาภิบาล 
สํานักการชาง 

   

   แกไข ปงบประมาณที่จะดําเนนิการจากปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เปนปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ใหสอดคลองกบัสถานการณปจจุบนั 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน 
รับผดิชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 จัดซื้อเรือ
ทองแบน 
อลูมิเนียม 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การตรวจการณสภาพ
คลองสาธารณะในเขต
เทศบาลนครเชียงใหม 

มีเรือทองแบนทองแบน 
อลูมิเนียม ขนาด 14 ฟุต
จํานวน 1 ลํา 

- - - 55,000 - รอยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนตอ
การปฏิบัติงาน 

ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน 

งานบํารุงรักษา 
และซอมแซม 
ระบบระบายน้ํา 
ฝายจัดการ
คุณภาพน้ํา 
สวนชางสุขาภิบาล 
สํานักการชาง 

แบบ ผ.02 



- 44 - 

   เดิม แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) ลําดับที่ 10 หนา 3/694 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน 
รับผดิชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 จัดซื้อเรือ
ทองแบน 
ไฟเบอรกลาส 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การตรวจการณสภาพ
คลองสาธารณะในเขต
เทศบาลนครเชียงใหม 

มีเรือทองแบนไฟเบอรกลาส 
ขนาด 5-7 ท่ีนั่ง พรอม
เครื่องยนตและอุปกรณ
ประกอบลําเรือ จํานวน 2 ลํา 

- 200,000 - - - รอยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนตอ
การปฏิบัติงาน 

ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน 

งานบํารุงรักษา 
และซอมแซม 
ระบบระบายน้ํา 
ฝายจัดการ
คุณภาพน้ํา 
สวนชางสุขาภิบาล 
สํานักการชาง 

 

   แกไข ปงบประมาณที่จะดําเนนิการจากปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เปนปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ใหสอดคลองกบัสถานการณปจจุบนั 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน 
รับผดิชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 จัดซื้อเรือ
ทองแบน 
ไฟเบอรกลาส 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การตรวจการณสภาพ
คลองสาธารณะในเขต
เทศบาลนครเชียงใหม 

มีเรือทองแบนไฟเบอรกลาส 
ขนาด 5-7 ท่ีนั่ง พรอม
เครื่องยนตและอุปกรณ
ประกอบลําเรือ จํานวน 2 ลํา 

- - - 200,000 - รอยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนตอ
การปฏิบัติงาน 

ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน 

งานบํารุงรักษา 
และซอมแซม 
ระบบระบายน้ํา 
ฝายจัดการ
คุณภาพน้ํา 
สวนชางสุขาภิบาล 
สํานักการชาง 

 

แบบ ผ.02 



 
 
 
 
 
 

บัญชคีรุภัณฑ 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  

เทศบาลนครเชียงใหม 
 



- 45 - 
บญัชีครภุณัฑ 

แผนพฒันาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) แกไข ครั้งที่ 4/2563 
เทศบาลนครเชียงใหม 

   เดิม แผนงานบรหิารงานทั่วไป ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ลําดับที่ 113,124 หนา 3/719, 3/721 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ) 

งบประมาณ 
หนวยงาน 

รับผดิชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

113 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบ  
แยกสวน แบบตั้งพื้นหรือ
แบบแขวน ขนาด 44,000 
บีทียู จํานวน 6 เครื่อง 

- - - 106,000 
(2 เครือ่ง) 

213,200 
(4 เครื่อง) 

งานธุรการ 
แขวงเม็งราย 

124 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ
และขนสง 

รถจักรยานยนต ขนาด 110 
ซีซี แบบเกียรธรรมดา 
จํานวน 1 คัน 

- 40,800 - - - งานคลัง 
แขวงเม็งราย 

 

  แกไข  

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ) 

งบประมาณ 
หนวยงาน 

รับผดิชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

113 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบ  
แยกสวน แบบตั้งพื้นหรือ
แบบแขวน ขนาด 44,000 
บีทียู จํานวน 6 เครื่อง 

- - - 106,600 
(2 เครื่อง) 

213,200 
(4 เครื่อง) 

งานธุรการ 
แขวงเม็งราย 

124 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ
และขนสง 

รถจักรยานยนต ขนาด 110 
ซีซี แบบเกียรธรรมดา 
จํานวน 1 คัน 

- 44,800 - - - งานคลัง 
แขวงเม็งราย 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.03 



- 46 - 

   เดิม แผนงานบริหารงานทั่วไป ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ลําดับที่ 129 หนา 3/722 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ) 

งบประมาณ 
หนวยงาน 

รับผดิชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

129 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ
และขนสง 

รถจักรยานยนต ขนาด 110 
ซีซี จํานวน 1 คัน 
 

- - - 48,500 - งานทะเบียนราษฎร
และงานบัตร
ประจําตัวประชาชน 
ฝายปกครอง 
สํานักปลัด 
เทศบาล 

 

  แกไข  

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ) 

งบประมาณ 
หนวยงาน 

รับผดิชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

129 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ
และขนสง 

รถจักรยานยนต ขนาด 110 
ซีซี จํานวน 1 คัน 
 

- - - 51,900 - งานทะเบียนราษฎร
และงานบัตร
ประจําตัวประชาชน 
ฝายปกครอง 
สํานักปลัด 
เทศบาล 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.03 



- 47 - 
บญัชีครภุณัฑ 

แผนพฒันาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) แกไข ครั้งที่ 4/2563 
เทศบาลนครเชียงใหม 

   เดิม แผนงานสาธารณสุข ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 122 หนา 3/770 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ) 

งบประมาณ 
หนวยงาน 

รับผดิชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

122 แผนงานสาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ
และขนสง 

รถพยาบาลฉุกเฉิน (กระบะ)
ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํา
กวา 2,400 ซีซี พรอม
ครุภัณฑทางการแพทย 
จํานวน ๑ คนั 
(งานผูปวยอุบัติเหตุและ
ฉุกเฉิน ) 

1,000,๐๐๐ - 1,000,๐๐๐ - - งานธุรการ  
โรงพยาบาล 
เทศบาลฯ 
สํานักการ
สาธารณสุขฯ 

 

  แกไข  

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ) 

งบประมาณ 
หนวยงาน 

รับผดิชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

122 แผนงานสาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ
และขนสง 

รถพยาบาลฉุกเฉิน (กระบะ)
ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํา
กวา 2,400 ซีซี พรอม
ครุภัณฑทางการแพทย 
จํานวน 2 คนั 
(งานผูปวยอุบัติเหตุและ
ฉุกเฉิน ) 

1,000,๐๐๐ 
(1 คัน) 

- 1,000,๐๐๐ 
(1 คัน) 

- - งานธุรการ  
โรงพยาบาล 
เทศบาลฯ 
สํานักการ
สาธารณสุขฯ 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.03 



-48- 

  เดมิ  แผนงานสาธารณสุข  ปรากฏในแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ลําดับที่ 148 หนา 3/795 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ) 

งบประมาณ 
หนวยงาน 

รับผดิชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

148 แผนงานสาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและ
วิทยุ 

เครื่องขยายเสียงพรอม
อุปกรณ จํานวน 3 ชุด 

- - - 240,000 - งานสุขาภิบาล 
และสิ่งแวดลอม 
แขวงนครพิงค 

 

  แกไข  

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ) 

งบประมาณ 
หนวยงาน 

รับผดิชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

148 แผนงานสาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและ
วิทยุ 

เครื่องขยายเสียงพรอม
อุปกรณ จํานวน 3 ชุด 

- - 240,000 - - งานสุขาภิบาล 
และสิ่งแวดลอม 
แขวงนครพิงค 

 

แบบ ผ.03 
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บัญชีครภุัณฑ 

แผนพฒันาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) แกไข ครั้งที่ 4/2563 
เทศบาลนครเชียงใหม 

  เดมิ แผนงานเคหะและชุมชน  ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ลําดับที่ 48,53,79,80,123,144,188,199,202 หนา 3/837, 3/838, 3/842, 3/846, 3/849,3/854,3/856 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ) 

งบประมาณ 
หนวยงาน 

รับผดิชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

48 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ
และขนสง 

รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 
ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม
ต่ํากวา 2,400 ซีซี 
ขับเคล่ือน 2 ลอ แบบ
ดับเบ้ิลแค็บ จํานวน 1 คัน 

814,000 
(1 คัน) 

- - 868,000 
(1 คัน) 

- งานกําจัดมูลฝอย 
และสิ่งปฏิกูล 
สวนชางสุขาภิบาล 
สํานักการชาง 
 

53 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ
และขนสง 

รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 
ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม
ต่ํากวา 2,400 ซีซี 
ขับเคล่ือน 4 ลอ แบบ
ดับเบ้ิลแค็บ จํานวน 1 คัน 

- - 1,025,000 - - งานกําจัดมูลฝอย 
และสิ่งปฏิกูล 
สวนชางสุขาภิบาล 
สํานักการชาง 
 

79 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ
และขนสง 

รถจักรยานยนต ขนาด 110 
ซีซี แบบเกียรธรรมดา 
จํานวน 1 คัน 

- - 40,800 - - ฝายวิศวกรรมจราจร 
สวนการโยธา 
สํานักการชาง 

80 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ
และขนสง 

รถจักรยานยนต ขนาด 110 
ซีซี แบบเกียรธรรมดา 
จํานวน 2 คนั 

38,000 
(1 คัน) 

40,800 
(1 คัน) 

- - - งานรักษาความสะอาด  
แขวงเม็งราย 

123 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑกอสราง เลื่อยยนต จํานวน 1 เครื่อง - 
 

10,000 
 

- 
 

- - งานชาง 
แขวงนครพิงค 

144 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑกอสราง รถแทรกเตอรตีนตะขาบ 
ขนาดไมนอยกวา 165 
แรงมา จํานวน 1 คัน 
 

6,900,000 - - - - งานกําจัดมลูฝอย 
และสิ่งปฏิกูล 
สวนชางสุขาภิบาล 
สํานักการชาง 

 
 
 
 

แบบ ผ.03 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ) 

งบประมาณ 
หนวยงาน 

รับผดิชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

188 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 2   
จํานวน 1 ชุด 

- 30,000 - - - งานชาง  
แขวงนครพิงค 

199 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องพิมพ แบบฉีดหมึก  
(inkjet Printer) สําหรับ
กระดาษ A3 จํานวน 1 เครื่อง 

- 6,300 
 

- - - งานชาง 
แขวงนครพิงค 

202 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด  
1 KVA จํานวน 1 เครื่อง 

- 5,800 - - - งานชาง 
แขวงนครพิงค 

 

   แกไข  

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ) 

งบประมาณ 
หนวยงาน 

รับผดิชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

48 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ
และขนสง 

รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 
ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม
ต่ํากวา 2,400 ซีซี 
ขับเคล่ือน 2 ลอ แบบ
ดับเบ้ิลแค็บ จํานวน 2 คนั 

814,000 
(1 คัน) 

- - 868,000 
(1 คัน) 

- งานกําจัดมูลฝอย 
และสิ่งปฏิกูล 
สวนชางสุขาภิบาล 
สํานักการชาง 
 

53 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ
และขนสง 

รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 
ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม
ต่ํากวา 2,400 ซีซี 
ขับเคล่ือน 4 ลอ แบบ
ดับเบ้ิลแค็บ จํานวน 1 คัน 

- - - 1,025,000 - งานกําจัดมูลฝอย 
และสิ่งปฏิกูล 
สวนชางสุขาภิบาล 
สํานักการชาง 
 

79 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ
และขนสง 

รถจักรยานยนต ขนาด 110 
ซีซี แบบเกียรธรรมดา 
จํานวน 1 คัน 

- - - 44,800 - ฝายวิศวกรรมจราจร 
สวนการโยธา 
สํานักการชาง 

 
 
 

แบบ ผ.03 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ) 

งบประมาณ 
หนวยงาน 

รับผดิชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

80 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ
และขนสง 

รถจักรยานยนต ขนาด 110 
ซีซี แบบเกียรธรรมดา 
จํานวน 3 คนั 

38,000 
(1 คัน) 

89,600 
(2 คัน) 

- - - งานรักษาความสะอาด  
งานชาง 
แขวงเม็งราย 

123 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑกอสราง เลื่อยยนต จํานวน 1 เครื่อง - 
 

- 
 

10,000 - - งานชาง 
แขวงนครพิงค 

144 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑกอสราง รถแทรกเตอรตีนตะขาบ 
ขนาดไมนอยกวา 165 
แรงมา จํานวน 1 คัน 
 

- - - 6,900,000 - งานกําจัดมูลฝอย 
และสิ่งปฏิกูล 
สวนชางสุขาภิบาล 
สํานักการชาง 

188 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 2   
จํานวน 1 ชุด 

- - 30,000 - - งานชาง  
แขวงนครพิงค 

199 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องพิมพ แบบฉีดหมึก  
(inkjet Printer) สําหรับ
กระดาษ A3 จํานวน 1 เครื่อง 

- - 6,300 
 

- - งานชาง 
แขวงนครพิงค 

202 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด  
1 KVA จํานวน 1 เครื่อง 

- - 5,800 - - งานชาง 
แขวงนครพิงค 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.03 
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บัญชีครภุัณฑ  

แผนพฒันาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) แกไข ครั้งที่ 4/2563 
เทศบาลนครเชียงใหม 

   เดิม  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ปรากฏในแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ลําดับที่ 15-16,18-20,29,47 หนา 3/872 ,3/874, 3/877 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ) 

งบประมาณ 
หนวยงาน 

รับผดิชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

15 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ
และขนสง 

เรือพอนทูนขนาดเล็ก 
สําหรับบรรทุกรถขุดขนาด
เล็ก ขนาดไมนอยกวา 5 ตัน 
จํานวน 1 ลํา  

-    
    

 

2,000,000 
 
 

- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

- งานบํารุงรักษา 
และซอมแซม 
ระบบระบายน้ํา 
สวนชางสุขาภิบาล 
สํานักการชาง 

16 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ
และขนสง 

เรือพอนทูนขนาดกลาง 
สําหรับบรรทุกรถขุดขนาด
กลาง ขนาดไมนอยกวา 7 
ตัน จํานวน 1 ลํา 

- 2,500,000 - - - งานบํารุงรักษา 
และซอมแซม 
ระบบระบายน้ํา 
สวนชางสุขาภิบาล 
สํานักการชาง 

 18 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ
และขนสง 

เรือควานพรอมอุปกรณควาน
คู คลอง และลําเหมือง
สาธารณะ จํานวน 1 ลํา  

- 
 

3,000,000 - 
 

- - งานบํารุงรักษา 
และซอมแซม 
ระบบระบายน้ํา 
สวนชางสุขาภิบาล 
สํานักการชาง 

19 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ
และขนสง 

มีเรือทองแบนทองแบน 
อลูมิเนียม ขนาด 14 ฟุต
จํานวน 1 ลํา 

- 55,000 - - - งานบํารุงรักษา 
และซอมแซม 
ระบบระบายน้ํา 
สวนชางสุขาภิบาล 
สํานักการชาง 

20 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ
และขนสง 

มีเรือทองแบนไฟเบอรกลาส 
ขนาด 5-7 ท่ีนั่ง พรอม
เครื่องยนตและอุปกรณ
ประกอบลําเรือ จํานวน 2 ลํา 

- 200,000 - - - งานบํารุงรักษา 
และซอมแซม 
ระบบระบายน้ํา 
สวนชางสุขาภิบาล 
สํานักการชาง 

แบบ ผ.03 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ) 

งบประมาณ 
หนวยงาน 

รับผดิชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

29 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑกอสราง รถขุดตีนตะขาบ ขนาด 150 
แรงมา จํานวน 1 คัน 

- - - 4,500,000 - งานบํารุงรักษา 
และซอมแซม 
ระบบระบายน้ํา 
สวนชางสุขาภิบาล 
สํานักการชาง 

47 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑอื่น มีโปะสเตนเลส ขนาด 3.50
ม.สําหรับบรรทุกเรือควาน
จํานวน 2 ลํา ๆ ละ 
2,000,000 บาท 
 

- 
    
    

 

4,000,000 - 
 

- 
 

 งานบํารุงรักษา 
และซอมแซม 
ระบบระบายน้ํา 
สวนชางสุขาภิบาล 
สํานักการชาง 

 

  แกไข  

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ) 

งบประมาณ 
หนวยงาน 

รับผดิชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

15 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ
และขนสง 

เรือพอนทูนขนาดเล็ก 
สําหรับบรรทุกรถขุดขนาด
เล็ก ขนาดไมนอยกวา 5 ตัน 
จํานวน 1 ลํา  

-    
    

 

- 
 

- 2,000,000 
 
 
 
 

- งานบํารุงรักษา 
และซอมแซม 
ระบบระบายน้ํา 
สวนชางสุขาภิบาล 
สํานักการชาง 

16 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ
และขนสง 

เรือพอนทูนขนาดกลาง 
สําหรับบรรทุกรถขุดขนาด
กลาง ขนาดไมนอยกวา 7 
ตัน จํานวน 1 ลํา 

- - - 2,500,000 - งานบํารุงรักษา 
และซอมแซม 
ระบบระบายน้ํา 
สวนชางสุขาภิบาล 
สํานักการชาง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.03 



- 54 - 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ) 

งบประมาณ 
หนวยงาน 

รับผดิชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

18 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ
และขนสง 

เรือควานพรอมอุปกรณควาน
คู คลอง และลําเหมือง
สาธารณะ จํานวน 1 ลํา  

- 
 

- - 
 

3,000,000 - งานบํารุงรักษา 
และซอมแซม 
ระบบระบายน้ํา 
สวนชางสุขาภิบาล 
สํานักการชาง 

19 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ
และขนสง 

มีเรือทองแบนทองแบน 
อลูมิเนียม ขนาด 14 ฟุต
จํานวน 1 ลํา 

- - - 55,000 - งานบํารุงรักษา 
และซอมแซม 
ระบบระบายน้ํา 
สวนชางสุขาภิบาล 
สํานักการชาง 

20 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ
และขนสง 

มีเรือทองแบนไฟเบอรกลาส 
ขนาด 5-7 ท่ีนั่ง พรอม
เครื่องยนตและอุปกรณ
ประกอบลําเรือ  
จํานวน 2 ลํา 

- - - 200,000 - งานบํารุงรักษา 
และซอมแซม 
ระบบระบายน้ํา 
สวนชางสุขาภิบาล 
สํานักการชาง 

29 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑกอสราง รถขุดตีนตะขาบ ขนาด 150 
แรงมา จํานวน 1 คัน 

- - - 4,800,000 - งานบํารุงรักษา 
และซอมแซม 
ระบบระบายน้ํา 
สวนชางสุขาภิบาล 
สํานักการชาง 

47 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑอื่น มีโปะสเตนเลส ขนาด 3.50
ม.สําหรับบรรทุกเรือควาน
จํานวน 2 ลํา ๆ ละ 
2,000,000 บาท 
 

- 
    
    

 

- - 
 

4,000,000 
 

 งานบํารุงรักษา 
และซอมแซม 
ระบบระบายน้ํา 
สวนชางสุขาภิบาล 
สํานักการชาง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.03 



-55- 
  

เดิม  แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2/2563 ลําดับที่ 273, 274, 275  หนา  23   

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ) 

งบประมาณ 
หนวยงาน 

รับผดิชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

271 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร ชุดโปรแกรมปองกันไวรัส 
ทีม่ีลิขสิทธ์ิถูกตองตาม
กฎหมาย จํานวน 1 ชุด 

- 2,000 - - - งานควบคุม 
เทศพาณิชย 
ฝายอํานวยการ 
สํานักปลัดเทศบาล 

272 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร อุปกรณอานบัตรแบบ
อเนกประสงค (Smart Card 
Reader) จํานวน 94 เครื่อง 

- 65,800 - - - งานธุรการ 
ฝายบริหารงานทั่วไป  
สํานักปลัดเทศบาล 

273 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

คาครภุัณฑ ครุภณัฑสํานักงาน ฉากกัน้หอง (Partition) 
จํานวน 15 ชุด 

- - 27,200 - - ฝายบรกิารและ
เผยแพรวิชาการ 
กองวิชาการและ
แผนงาน 

274 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

คาครภุัณฑ ครุภณัฑสํานักงาน พดัลมดดูอากาศ  
จํานวน 1 ตัว 

- - 2,000 - - ฝายบรกิารและ
เผยแพรวิชาการ 
กองวิชาการและ
แผนงาน 

275 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

คาครภุัณฑ ครุภณัฑ
คอมพิวเตอร 

อุปกรณกระจายสัญญาณ 
(L2 Switch) ขนาด  
24 ชอง แบบที่ 1  
จํานวน 1 ตัว 

- - 6,000 - - ฝายบรกิารและ
เผยแพรวิชาการ 
กองวิชาการและ
แผนงาน 

 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.03 



-56- 
  

แกไข  ปงบประมาณที่จะดําเนินการ จากป พ.ศ. 2563 เปนป พ.ศ. 2564 เพื่อใหสอดคลองกับการดําเนินการจริง   

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ) 

งบประมาณ 
หนวยงาน 

รับผดิชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

271 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร ชุดโปรแกรมปองกันไวรัส 
ที่มีลิขสิทธ์ิถูกตองตาม
กฎหมาย จํานวน 1 ชุด 

- 2,000 - - - งานควบคุม 
เทศพาณิชย 
ฝายอํานวยการ 
สํานักปลัดเทศบาล 

272 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร อุปกรณอานบัตรแบบ
อเนกประสงค (Smart Card 
Reader) จํานวน 94 เครื่อง 

- 65,800 - - - งานธุรการ 
ฝายบริหารงานทั่วไป  
สํานักปลัดเทศบาล 

273 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

คาทดีนิและ
สิ่งกอสราง 

ครุภณัฑสํานักงาน 
 

ฉากกัน้หอง (Partition) 
จํานวน 15 ชุด 
(โครงการปรับปรุงหองทํางาน
ของฝายบริการและเผยแพร
วิชาการ) 

- - - 27,200 - ฝายบรกิารและ
เผยแพรวิชาการ 
กองวิชาการและ
แผนงาน 

274 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

คาทีด่นิและ
สิ่งกอสราง 

ครุภณัฑสํานักงาน 
 

พดัลมดดูอากาศ  
จํานวน 1 ตัว 
(โครงการปรับปรุงหองทํางาน
ของฝายบริการและเผยแพร
วิชาการ) 

- - - 2,000 - ฝายบรกิารและ
เผยแพรวิชาการ 
กองวิชาการและ
แผนงาน 

275 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

คาทีด่นิและ
สิ่งกอสราง 

ครุภณัฑ
คอมพิวเตอร 
 

อุปกรณกระจายสัญญาณ 
(L2 Switch) ขนาด  
24 ชอง แบบที่ 1  
จํานวน 1 ตัว 
(โครงการปรับปรุงหองทํางาน
ของฝายบริการและเผยแพร
วิชาการ) 

- - - 6,000 - ฝายบรกิารและ
เผยแพรวิชาการ 
กองวิชาการและ
แผนงาน 

 
 
 

แบบ ผ.03 


