รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2563
เทศบาลนครเชียงใหม่

-1-

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2563
เทศบาลนครเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เดิม
ที่

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ลาดับที่ 103 หน้า 3/94
โครงการ

103 ปรับปรุงถนน
พร้อมก่อสร้าง
ระบบระบายน้า
ถนนสันติรักษ์

วัตถุประสงค์
-เพื่อแก้ไขผิวจราจรที่ไม่ได้
มาตรฐาน
-เพื่ อ ป้ อ งกั น และแก้ ไ ข
ปัญหาน้าท่วมขัง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ปรั บ ปรุ ง ถนน ค.ส.ล.ความ
หนาเฉลี่ ย 0.20 ม. กว้ า ง
ประมาณ 3.70-6.40 ม.
ความยาวประมาณ 540 ม.
หรือมีพืนที่ด้าเนินการไม่น้อย
กว่ า 2,580 ตร.ม. พร้ อ ม
ก่อสร้างรางระบายน้า ค.ส.ล.
ขนาดปากรางกว้าง 0.25 ม.
ความยาวรวมไม่ น้ อ ยกว่ า
1,065 ม. ตามแบบแปลน
ของเทศบาลฯ

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วดั
2565
(KPI)
(บาท)
5,950,000 ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ในพืนที่ต่อ
การด้าเนิน
โครงการ

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-ถนนได้มาตรฐาน ส่วนออกแบบ
-การระบายน้ามี และก่อสร้าง
ประสิทธิภาพและ ส้านักการช่าง
ลดปัญหาปัญหา
น้าท่วมขัง
-ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา

แบบ ผ.02

-2-

เปลี่ยนแปลง
ที่

-เป้าหมายที่จะดาเนินการ(ความยาวหรือพื้นที่ทดี่ าเนินการปรับปรุงถนนและความยาวของรางระบายน้าที่จะก่อสร้าง) เพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นจริงตามสภาพพื้นที่
-ปีงบประมาณที่จะดาเนินการจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อนาไปจัดทาเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2564

โครงการ

103 ปรับปรุงถนน
พร้อมก่อสร้าง
ระบบระบายน้า
ถนนสันติรักษ์

วัตถุประสงค์
-เพื่อแก้ไขผิวจราจรที่ไม่ได้
มาตรฐาน
-เพื่ อ ป้ อ งกั น และแก้ ไ ข
ปัญหาน้าท่วมขัง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ปรั บ ปรุ ง ถนน ค.ส.ล.ความ
หนาเฉลี่ ย 0.20 ม. กว้ า ง
ประมาณ 3.70-6.40 ม.
ความยาวประมาณ 535 ม.
หรือมีพืนที่ด้าเนินการไม่น้อย
กว่ า 2,500 ตร.ม. พร้ อ ม
ก่อสร้างรางระบายน้า ค.ส.ล.
ขนาดปากรางกว้าง 0.25 ม.
ความยาวรวมไม่ น้ อ ยกว่ า
1,050 ม. ตามแบบแปลน
ของเทศบาลฯ

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
5,950,000

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วดั
(KPI)
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ในพืนที่ต่อ
การด้าเนิน
โครงการ

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-ถนนได้มาตรฐาน ส่วนออกแบบ
-การระบายน้ามี และก่อสร้าง
ประสิทธิภาพและ ส้านักการช่าง
ลดปัญหาปัญหา
น้าท่วมขัง
-ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา

-3-

แบบ ผ.02

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

เดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ลาดับที่ 34 หน้า 3/194
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

34

พัฒนาระบบการ
เรียนการสอนตาม
หลักสูตร
แกนกลาง
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน
พุทธศักราช
2551

-เพื่อให้ครูผู้สอนและผู้ที่
เกี่ยวข้องมีความรู้ความ
เข้าใจในกระบวนการการ
จัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑
-เพื่อให้ครูผู้สอนได้เรียนรู้
พัฒนาศักยภาพ ทักษะ
และเทคนิคการสอนของ
พนักงานครูทกุ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
-เพื่อเตรียมความพร้อม
สถานศึกษา พนักงานครู
เทศบาลฯ และบุคลากร
ทางการศึกษาเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
พนักงานครูโรงเรียนสังกัด
เทศบาลฯ และศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็ก และผู้เกี่ยวข้องใน
สังกัดสานักการศึกษา

2561
(บาท)
200,000

2562
(บาท)
200,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
300,000

2564
(บาท)
300,000

2565
(บาท)
300,000

ตัวชี้วดั
(KPI)
ผู้เข้ารับการ
พัฒนาระบบ
การเรียน
การสอนฯ
มีความรู้
ความเข้าใจ
เพิ่มขึ้น

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พนักงานครูและ ฝ่ายวิชาการ
ผู้ที่เกี่ยวข้องมี
สานักการศึกษา
ความรู้ความ
เข้าใจและ
สามารถจัดการ
เรียนการสอนตาม
หลักสูตร
แกนกลาง
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน
พุทธศักราช
๒๕๕๑ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

-4แบบ ผ.02

เปลี่ยนแปลง วัตถุประสงค์และเป้าหมาย เพื่อให้สอดคล้องกับการดาเนินการจริง
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

34

พัฒนาระบบการ
เรียนการสอนตาม
หลักสูตร
แกนกลาง
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน
พุทธศักราช
2551

-เพื่อให้ครูผู้สอนและผู้ที่
เกี่ยวข้องมีความรู้ความ
เข้าใจในกระบวนการการ
จัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑
-เพื่อให้ครูผู้สอนทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ได้เรียนรู้
พัฒนาศักยภาพทักษะ
และเทคนิคการสอน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร
เกี่ยวกับการพัฒนาระบบ
การเรียนการสอนฯ ให้แก่
พนักงานครู ,บุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัด
เทศบาลฯ และศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็ก และผู้เกี่ยวข้องใน
สังกัดสานักการศึกษา

2561
(บาท)
200,000

2562
(บาท)
200,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
300,000

2564
(บาท)
300,000

2565
(บาท)
300,000

ตัวชี้วดั
(KPI)
ผู้เข้ารับการ
พัฒนาระบบ
การเรียน
การสอนฯ
มีความรู้
ความเข้าใจ
เพิ่มขึ้น

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พนักงานครูและ ฝ่ายวิชาการ
ผู้ที่เกี่ยวข้องมี
สานักการศึกษา
ความรู้ความ
เข้าใจและ
สามารถจัดการ
เรียนการสอนตาม
หลักสูตร
แกนกลาง
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน
พุทธศักราช
๒๕๕๑ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

-5-

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2563
เทศบาลนครเชียงใหม่
ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ที่ 3 การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพคงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ที่ 4 การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญ
ํ ญาท้องถิ่น
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตสานึกด้านศิลปวัฒนธรรม
3.8 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ

เดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ลาดับที่ 7 หน้า 3/406
ที่

โครงการ

7

ค่ายคุณธรรม
จริยธรรม

วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชนได้รักษาไว้ซึ่ง
ขนบธรรมเนียมประเพณี
ท้องถิ่น โดยใช้หลักธรรม
คาสอนเป็นสื่อ จน
สามารถปฏิบัติตาม
หลักธรรมคาสอนทางพุทธ
ศาสนาได้ และรู้จักใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดบรรพชาสามเณรใน
ระหว่างปิดภาคเรียนและ
ฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม
ตามวัดในเขตเทศบาลฯ
จานวนประมาณ 60 รูป

2561
(บาท)
๑๕0,000

2562
(บาท)
๑๕0,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
๑๕0,000

2564
(บาท)
150,000

2565
(บาท)
150,000

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
เด็กและ
เยาวชนที่
เข้าร่วม
บรรพชา
สามเณร
โครงการ
ค่ายคุณธรรม
จริยธรรม

เด็กและเยาวชน
รู้จักใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์
และดารงไว้ซึ่ง
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีท้องถิ่น

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
ฝ่ายส่งเสริม
ศาสนาฯ
สานักการศึกษา

-6แบบ ผ.02

เปลี่ยนแปลง เป้าหมายและงบประมาณที่จะดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 เพื่อให้สอดคล้องกับการดาเนินการจริง
ที่

โครงการ

7

ค่ายคุณธรรม
จริยธรรม

วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชนได้รักษาไว้ซึ่ง
ขนบธรรมเนียมประเพณี
ท้องถิ่น โดยใช้หลักธรรม
คาสอนเป็นสื่อ จน
สามารถปฏิบัติตาม
หลักธรรมคาสอนทางพุทธ
ศาสนาได้ และรู้จักใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดบรรพชาสามเณรใน
ระหว่างปิดภาคเรียนและ
ฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม
ตามวัดในเขตเทศบาลฯ
จานวนประมาณ 180 รูป

2561
(บาท)
๑๕0,000

2562
(บาท)
๑๕0,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
๑๕0,000

2564
(บาท)
500,000

2565
(บาท)
500,000

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
เด็กและ
เยาวชนที่
เข้าร่วม
บรรพชา
สามเณร
โครงการ
ค่ายคุณธรรม
จริยธรรม

เด็กและเยาวชน
รู้จักใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์
และดารงไว้ซึ่ง
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีท้องถิ่น

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
ฝ่ายส่งเสริม
ศาสนาฯ
สานักการศึกษา

-1-

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2563
เทศบาลนครเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ที่ 5 การเสริมสร้างความ มั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ที่ 6 การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบ
4. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความปลอดภัยและบรรเทาสาธารณภัย
4.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ลาดับที่ 4 หน้า 3/460
ที่
4

งบประมาณ
ตัวชี้วดั
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
2564
2565
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
จ้างเหมาดูแลและ -เพื่อดูแลและบารุงรักษา -จ้างเหมาดูแลและบารุงรักษา 6,263,600 6,263,600 6,263,600 6,263,600 6,263,600 ร้อยละความ
บารุงรักษาระบบ ระบบกล้องวงจรปิดและ ระบบกล้องวงจรปิดแบบ IP
พึงพอใจของ
กล้องวงจรปิดและ ระบบควบคุมกล้องภายใน จานวน 167 ตัว (เฟสที่ 1)
ประชาชน
ระบบควบคุม
ศูนย์ควบคุม CCTV ให้
และ (เฟสที่ 2) และระบบ
ต่อการดาเนิน
กล้องภายในศูนย์ สามารถใช้งานได้อย่างมี ควบคุมและบันทึกภาพ
โครงการ
ควบคุม CCTV
ประสิทธิภาพ
ภายในห้องศูนย์ควบคุม CCTV
-เพื่อให้ประชาชนและ
-จ้างเหมาดูแลและบารุงรักษา 1,900,000 3,800,000 3,800,000 3,800,000 3,800,000
นักท่องเที่ยวได้รับความ
ระบบกล้องวงจรปิดแบบ IP
ปลอดภัยในชีวิตและ
จานวน 122 ตัว (เฟสที่3) และ
ทรัพย์สิน
ระบบควบคุมและบันทึกภาพ
ภายในห้องศูนย์ควบคุม CCTV
-จ้างเหมาดูแลและบารุงรักษา
1,631,000 2,447,000 2,447,000 2,447,000
ระบบกล้องวงจรปิดแบบ IP
จานวน 109 ตัว (เฟสที่ 4)
และระบบควบคุมและบันทึก
ภาพภายในห้องศูนย์ควบคุม
CCTV
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-ระบบกล้องวงจร ฝ่ายวิศวกรรมจราจร
ปิดและระบบ
ส่วนการโยธา
ควบคุมและ
สานักการช่าง
บันทึก ภาพ
ภายในห้องศูนย์
ควบคุม CCTV
ทางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
มีอายุการใช้งาน
นานขึ้น
-ประชาชนและ
นักท่องเที่ยว
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

-2-

เปลี่ยนแปลง
ที่
4

แบบ ผ.02

-เปลี่ยนแปลงงบประมาณที่จะดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะปริมาณงานกับงบประมาณที่จะดาเนินการจริง
- เพิ่มเป้าหมายและงบประมาณที่จะดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

งบประมาณ
2561
2562
2563
2564
2565
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
จ้างเหมาดูแลและ -เพื่อดูแลและบารุงรักษา -จ้างเหมาดูแลและบารุงรักษา 6,263,600 6,263,600 6,263,600 4,147,000 4,147,000
บารุงรักษาระบบ ระบบกล้องวงจรปิดและ ระบบกล้องวงจรปิดแบบ IP
กล้องวงจรปิดและ ระบบควบคุมกล้องภายใน จานวน 167 ตัว (เฟสที่ 1)
ระบบควบคุม
ศูนย์ควบคุม CCTV ให้
และ (เฟสที่ 2) และระบบ
กล้องภายในศูนย์ สามารถใช้งานได้อย่างมี ควบคุมและบันทึกภาพ
ควบคุม CCTV
ประสิทธิภาพ
ภายในห้องศูนย์ควบคุม CCTV
-เพื่อให้ประชาชนและ
-จ้างเหมาดูแลและบารุงรักษา 1,900,000 3,800,000 3,800,000 2,585,000 2,585,000
นักท่องเที่ยวได้รับความ
ระบบกล้องวงจรปิดแบบ IP
ปลอดภัยในชีวิตและ
จานวน 122 ตัว (เฟสที่3) และ
ทรัพย์สิน
ระบบควบคุมและบันทึกภาพ
ภายในห้องศูนย์ควบคุม CCTV
-จ้างเหมาดูแลและบารุงรักษา
1,631,000 2,447,000 2,456,000 2,456,000
ระบบกล้องวงจรปิดแบบ IP
จานวน 109 ตัว (เฟสที่ 4)
และระบบควบคุมและบันทึก
ภาพภายในห้องศูนย์ควบคุม
CCTV
-จ้างเหมาดูแลและบารุง
200,000 610,000 610,000
รักษาระบบกล้องวงจรปิด
แบบ IP จานวน 35 ตัว
(เฟสที่ 5) และระบบ
ควบคุมและบันทึก ภาพ
ภายในห้องศูนย์ควบคุม
CCTV
โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วดั
(KPI)
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการดาเนิน
โครงการ

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-ระบบกล้องวงจร ฝ่ายวิศวกรรมจราจร
ปิดและระบบ
ส่วนการโยธา
ควบคุมและ
สานักการช่าง
บันทึก ภาพ
ภายในห้องศูนย์
ควบคุม CCTV
ทางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
มีอายุการใช้งาน
นานขึ้น
-ประชาชนและ
นักท่องเที่ยว
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

-9-

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2563
เทศบาลนครเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ที่ 6 ระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ที่ 7 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

เดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ลาดับที่ 37 หน้า 3/484
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

37

ปรับปรุงข้อมูล
แผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน
เทศบาลนคร
เชียงใหม่

-เพื่อปรับปรุงข้อมูลแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สนิ ให้เป็นปัจจุบัน
-เพื่อบันทึกข้อมูลในระบบ
โปรแกรมแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน (Ltax
3000) ให้ถูกต้อง
ครบถ้วน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี
ดังนี้.-จ้างเหมาบันทึกข้อมูลลงใน
ระบบโปรแกรมแผนที่ภาษี
-จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1.เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับ
งานประมวลผลแบบที่ 2
จานวน 2 เครื่อง
2.เครื่องสารองไฟฟ้าขนาด
1kVA จานวน 2 เครื่อง
3.เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก
สาหรับประมวลผล จานวน
1 เครื่อง
4.สแกนเนอร์สาหรับงานเก็บ
เอกสารระดับศูนย์บริการ
แบบที่ 1 จานวน 1 เครื่อง
5. เครื่องคอมพิวเตอร์
สาหรับงานสานักงาน
จานวน 8 เครื่อง

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
1,670,400

-

-

(1,150,000)

-

-

-

-

(60,000)

-

-

-

-

(11,600)

-

-

-

-

(22,000)

-

-

-

-

(18,000)

-

-

-

-

(136,000)

-

-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

ร้อยละของ
การจัดเก็บ
และบันทึก
ข้อมูลใน
ระบบ
โปรแกรม
แผนที่ภาษี
และ
ทะเบียน
ทรัพย์สินมี
ความถูกต้อง
ครบถ้วน

-มีฐานข้อมูลด้าน
งานแผนที่ภาษี
และทะเบียน
ทรัพย์สินอย่าง
ครบถ้วน ถูกต้อง
และเป็นปัจจุบัน
-มีการบันทึก
ข้อมูลในระบบ
โปรแกรมแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน (Ltax
3000) เป็น
ปัจจุบันและ
ครบถ้วน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานแผนที่ภาษี
ฝ่ายแผนที่ภาษี
และทะเบียน
ทรัพย์สิน
สานักการคลัง

แบบ ผ.02

- 10 ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
6.เครื่องสารองไฟฟ้าขนาด
800VA จานวน 8 เครื่อง
7.อุปกรณ์กระจายสัญญาณ
(L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง
จานวน 1 ชุด
-จัดซื้อครุภัณฑ์สานักงาน
1.เครื่องถ่ายเอกสารระบบ
ดิจิตอล (ชนิดขาว-ดา สี)
ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที
จานวน 1 เครื่อง

เปลี่ยนแปลง

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
(20,000)

-

-

(2,800)

-

-

-

-

(250,000)

-

-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละของ
การจัดเก็บ
และบันทึก
ข้อมูลใน
ระบบ
โปรแกรม
แผนที่ภาษี
และ
ทะเบียน
ทรัพย์สินมี
ความถูกต้อง
ครบถ้วน

-มีฐานข้อมูลด้าน
งานแผนที่ภาษี
และทะเบียน
ทรัพย์สินอย่าง
ครบถ้วน ถูกต้อง
และเป็นปัจจุบัน
-มีการบันทึกข้อมูล
ในระบบโปรแกรม
แผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน
(Ltax 3000)
เป็นปัจจุบันและ
ครบถ้วน

เพิ่มงบประมาณที่จะดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 เพื่อให้สอดคล้องกับการดาเนินการจริง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

37

ปรับปรุงข้อมูล
แผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน
เทศบาลนคร
เชียงใหม่

-เพื่อปรับปรุงข้อมูลแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน
-เพื่อบันทึกข้อมูลในระบบ
โปรแกรมแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน (Ltax
3000) ให้ถูกต้อง
ครบถ้วน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี
ดังนี้.-จ้างเหมาบันทึกข้อมูลลงใน
ระบบโปรแกรมแผนที่ภาษี
-จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1.เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับ
งานประมวลผลแบบที่ 2
จานวน 2 เครื่อง
2.เครื่องสารองไฟฟ้าขนาด
1kVA จานวน 2 เครื่อง
3.เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก
สาหรับประมวลผล จานวน
1 เครื่อง

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
1,670,400 1,369,300

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

2565
(บาท)
1,369,300

-

-

(1,150,000)

-

-

(60,000)

-

-

-

-

(11,600)

-

-

-

-

(22,000)

-

-

งานแผนที่ภาษี
ฝ่ายแผนที่ภาษี
และทะเบียน
ทรัพย์สิน
สานักการคลัง

แบบ ผ.02

- 11 ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
4.สแกนเนอร์สาหรับงานเก็บ
เอกสารระดับศูนย์บริการ
แบบที่ 1 จานวน 1 เครื่อง
5. เครื่องคอมพิวเตอร์
สาหรับงานสานักงาน
จานวน 8 เครื่อง
6.เครื่องสารองไฟฟ้าขนาด
800VA จานวน 8 เครื่อง
7.อุปกรณ์กระจายสัญญาณ
(L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง
จานวน 1 ชุด
-จัดซื้อครุภัณฑ์สานักงาน
1.เครื่องถ่ายเอกสารระบบ
ดิจิตอล (ชนิดขาว-ดา สี)
ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที
จานวน 1 เครื่อง

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
(18,000)

-

-

(136,000)

-

-

-

-

(20,000)

-

-

-

-

(2,800)

-

-

-

-

(250,000)

-

-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- 12 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2563
เทศบาลนครเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ที่ 6 ระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ที่ 7 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร
5.4 แผนงานสาธารณสุข

แบบ ผ.02

เดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/576 ลาดับที่ 17
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

17

จ้างเหมาเชื่อมต่อ
ระบบ Internet
ของโรงพยาบาล
เทศบาล
นครเชียงใหม่

-เพื่อให้หน่วยงาน
โรงพยาบาลเทศบาลนคร
เชียงใหม่และศูนย์บริการ
ทั้ง 3 แห่ง สามารถ
เข้าถึงข้อมูลเดียวกันได้
-เพื่อให้หน่วยงาน
โรงพยาบาลสามารถใช้
งานระบบ Internet ใน
องค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีความ
รวดเร็ว

จ้างเหมาเอกชนเชื่อมต่อระบบ
Internet พร้อมดูแลระบบ
ระหว่างโรงพยาบาลเทศบาล
นครเชียงใหม่ กับศูนย์บริการ
สาธารณสุข 3 แห่ง ได้แก่
-ศูนย์บริการสาธารณสุข
ศรีวิชัย
-ศูนย์บริการสาธารณสุข
หนองหอย
-ศูนย์บริการสาธารณสุข
ช้างคลาน

2561
(บาท)
250,000

2562
(บาท)
250,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
250,000

2564
(บาท)
250,000

2565
(บาท)
250,000

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

ระบบ
Internet
ทางานได้
100%

ทาให้การใช้งาน
ระบบ Internet
ของโรงพยาบาล
เทศบาลนคร
เชียงใหม่ และ
ศูนย์บริการทั้ง
3 แห่ง
มีประสิทธิภาพ
และมีความ
รวดเร็ว

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
โรงพยาบาล
เทศบาล
นครเชียงใหม่
สานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม
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แบบ ผ.02

เปลี่ยนแปลง งบประมาณที่จะดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2565 เพื่อให้สอดคล้องกับการดาเนินการจริง
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

17

จ้างเหมาเชื่อมต่อ
ระบบ Internet
ของโรงพยาบาล
เทศบาล
นครเชียงใหม่

-เพื่อให้หน่วยงาน
โรงพยาบาลเทศบาลนคร
เชียงใหม่และศูนย์บริการ
ทั้ง 3 แห่ง สามารถ
เข้าถึงข้อมูลเดียวกันได้
-เพื่อให้หน่วยงาน
โรงพยาบาลสามารถใช้
งานระบบ Internet ใน
องค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีความ
รวดเร็ว

จ้างเหมาเอกชนเชื่อมต่อระบบ
Internet พร้อมดูแลระบบ
ระหว่างโรงพยาบาลเทศบาล
นครเชียงใหม่ กับศูนย์บริการ
สาธารณสุข 3 แห่ง ได้แก่
-ศูนย์บริการสาธารณสุข
ศรีวิชัย
-ศูนย์บริการสาธารณสุข
หนองหอย
-ศูนย์บริการสาธารณสุข
ช้างคลาน

2561
(บาท)
250,000

2562
(บาท)
250,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
250,000

2564
(บาท)
275,000

2565
(บาท)
275,000

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

ระบบ
Internet
ทางานได้
100%

ทาให้การใช้งาน
ระบบ Internet
ของโรงพยาบาล
เทศบาลนคร
เชียงใหม่ และ
ศูนย์บริการทั้ง
3 แห่ง
มีประสิทธิภาพ
และมีความ
รวดเร็ว

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
โรงพยาบาล
เทศบาล
นครเชียงใหม่
สานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

