แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครัง้ ที่ 4/2563
เทศบาลนครเชียงใหม่
**************************
กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครเชียงใหม่

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครัง้ ที่ 4/2563
เทศบาลนครเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
- แผนงานเคหะและ
ชุมชน
- แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา
- แผนงานการพาณิชย์
- แผนงานงบกลาง
รวม
2. ยุทธศาสตร์การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
- แผนงานเคหะและ
ชุมชน
- แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา
รวม

-กบัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2563
เทศบาลนครเชียงใหม่
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
จานวน
งบประมาณ
จานวน
งบประมาณ
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)

ปี 2561
จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

แบบ ผ.01

ปี 2565
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม 5 ปี
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

-

-

-

-

-

-

13 12,183,000

1

690,000

14 12,873,000

-

-

-

-

1

500,000

30 83,633,000

-

-

31 84,133,000

-

-

-

-

1

500,000

2 33,100,000
1
135,000
46 129,051,000

1
2

135,000
825,000

2 33,100,000
2
270,000
49 130,376,000

-

-

-

-

2

2,408,000

2 20,350,000

-

-

4 22,758,000

-

-

-

-

-

-

4

3,150,000

-

-

4

-

-

-

-

2

2,408,000

6 23,500,000

-

-

8 25,908,000

3,150,000

ยุทธศาสตร์
3. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
และจิตสานึกด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
- แผนงานบริหารงานทั่วไป
- แผนงานการศึกษา
- แผนงานสาธารณสุข
- แผนงานสังคมสงเคราะห์
- แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน
- แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ
รวม
4. ยุทธศาสตร์การ
เสริมสร้างความ
ปลอดภัยและบรรเทา
สาธารณภัย
- แผนงานบริหารงานทั่วไป
รวม

ปี 2561
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

แบบ ผ.01

-ขปี 2563
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2562
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2564
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2565
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม 5 ปี
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

-

-

-

-

4 1,326,000
1
97,500
9 1,583,450
1 15,000,000
-

1 5,000,000
3 1,153,000
3
728,200
1 15,000,000
3 1,178,600

1
240,000
3
754,400
1 15,000,000
2
563,310

-

-

-

-

-

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15 18,006,950

1
1

78,000
78,000

123,600

14 23,183,400

-

-

-

7 16,557,710

-

-

5 6,326,000
5 1,490,500
15 3,066,050
3 45,000,000
5 1,741,910
3

123,600

36 57,748,060

1
1

78,000
78,000

ยุทธศาสตร์
5. ยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการและ
พัฒนาองค์กร
- แผนงานบริหารงานทั่วไป
- แผนงานสาธารณสุข
- แผนงานเคหะและ
ชุมชน
- แผนงานการพาณิชย์
รวม
รวมทั้งสิ้น

ปี 2561
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

-คปี 2563
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2562
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

-

-

-

-

-

-

-

-

4
-

734,830
-

4
734,830
23 21,727,780

แบบ ผ.01

ปี 2564
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

1
2
1

500,000
613,600
885,000

3
48,700
7 2,047,300
73 177,781,700

ปี 2565
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

-

รวม 5 ปี
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

-

9 17,382,710

1
6
1

500,000
1,348,430
885,000

3
48,700
11 2,782,130
105 216,892,190

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครัง้ ที่ 4/2563
เทศบาลนครเชียงใหม่

-1รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 4/2563
เทศบาลนครเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1.6 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
2564
2565
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 ติดตั้งสัญญาณไฟ -เพื่อให้ประชาชน
ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร
1,067,000
จราจรทางข้าม
นักเรียน นักศึกษาได้รับ
ทางข้ามบริเวณประตู
บริเวณประตู
ความสะดวกและความ
คณะศึกษาศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์ ปลอดภัยในการใช้รถ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัย
ใช้ถนน
ถนนสุเทพ จ้านวน 1 จุด
เชียงใหม่
-เพื่อส่งเสริมวินัยและการ
ถนนสุเทพ
แบ่งปันน้้าใจในการใช้รถ
ใช้ถนน
2 ติดตั้งสัญญาณไฟ -เพื่อให้ประชาชน
ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร
1,067,000
จราจรทางข้าม
นักเรียนได้รับความสะดวก ทางข้ามบริเวณหน้าโรงเรียน
บริเวณหน้า
และความปลอดภัยในการ วิชัยวิทยา ถนนช้างคลาน
โรงเรียนวิชัยวิทยา ใช้รถใช้ถนน
จ้านวน 1 จุด
ถนนช้างคลาน
-เพื่อส่งเสริมวินัยและการ
แบ่งปันน้้าใจในการใช้รถ
ใช้ถนน
3 ติดตั้งป้ายโคมไฟ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยใน ติดตั้งป้ายโคมไฟตุ๊กตาระวัง
690,000 690,000
ตุ๊กตาระวังคนข้าม การข้ามถนนโดยผู้ข้าม
คนข้าม ชนิด LED จ้านวน
ชนิด LED
ถนนสามารถรับรู้ถึง
5 แห่ง ๆ ละ 2 ชุด รวม 10
จังหวะสัญญาณในการ
ชุด/ปี
ข้ามถนน ซึ่งสามารถ
มองเห็นได้ชัดเจนมากขึ้น

แบบ ผ.02

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

จ้านวนการ
เกิดอุบัติเหตุ
ของคนเดิน
ข้ามถนน
ลดลง

ประชาชน
ฝ่ายวิศวกรรมจราจร
นักเรียน นักศึกษา ส่วนการโยธา
ได้รับความสะดวก ส้านักการช่าง
ปลอดภัยในการ
ใช้รถใช้ถนน

จ้านวนการ
เกิดอุบัติเหตุ
ของคนเดิน
ข้ามถนน
ลดลง

ประชาชน
นักเรียนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
ใช้รถใช้ถนน

ฝ่ายวิศวกรรมจราจร
ส่วนการโยธา
ส้านักการช่าง

จ้านวนการ
เกิดอุบัติเหตุ
ของคนเดิน
ข้ามถนน
ลดลง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
ใช้รถใช้ถนน

ฝ่ายวิศวกรรมจราจร
ส่วนการโยธา
ส้านักการช่าง

แบบ ผ.02

-2ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

4

จัดซื้อรถบรรทุก
(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
ขับเคลื่อน 2 ล้อ
แบบดับเบิ้ลแค็บ
ฝ่ายวิศวกรรมจราจร
ส้านักการช่าง

เพื่อใช้บรรทุกอุปกรณ์
เครื่องมือ และวัสดุต่าง ๆ
ในการปรับปรุงและ
ซ่อมแซมเครื่องหมาย
จราจรบนพื้นทางภายใน
เขตเทศบาลนครเชียงใหม่

5

จัดซื้อรถบรรทุก
(ดีเซล) ขนาด 4
ตัน 6 ล้อ
ฝ่ายวิศวกรรมจราจร
ส้านักการช่าง

6

7

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
มีรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด
1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่้ากว่า 2,400 ซีซี
หรือก้าลังเครื่องยนต์สูงสุด
ไม่ต่้ากว่า 110 กิโลวัตต์
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบ
ดับเบิ้ลแค็บ จ้านวน 1 คัน

เพื่อใช้บรรทุกอุปกรณ์
เครื่องมือ และวัสดุต่าง ๆ
ในการปรับปรุงและ
ซ่อมแซมเครื่องหมาย
จราจรบนพื้นทางภายใน
เขตเทศบาลนครเชียงใหม่
จัดซื้อเครื่อง
เพื่อใช้ในการปรับปรุงและ
สกัดไฟฟ้า
ซ่อมแซมเครื่องหมาย
ฝ่ายวิศวกรรมจราจร จราจรบนพื้นทางภายใน
ส้านักการช่าง
เขตเทศบาลนครเชียงใหม่

มีรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4
ตัน 6 ล้อ มีปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่้ากว่า
4,000 ซีซี หรือก้าลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่้ากว่า
105 กิโลวัตต์ จ้านวน 1 คัน
มีเครื่องสกัดไฟฟ้า
ขนาด 1,500 วัตต์
จ้านวน 1 เครื่อง

จัดซื้อเครื่อง
ก้าเนิดไฟฟ้า
ฝ่ายวิศวกรรม
จราจร
ส้านักการช่าง

มีเครื่องก้าเนิดไฟฟ้า ขนาด
5 กิโลวัตต์ จ้านวน 1 เครื่อง

เพื่อใช้ในการปรับปรุงและ
ซ่อมแซมเครื่องหมาย
จราจรบนพื้นทางภายใน
เขตเทศบาลนครเชียงใหม่

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-

-

-

1,375,000

-

-

-

-

35,000

-

-

-

-

52,000

-

2564
(บาท)
854,000

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ
ความส้าเร็จ
ในการจัดซื้อ
รถบรรทุก
(ดีเซล) ขนาด
1ตันขับเคลื่อน
2 ล้อ แบบ
ดับเบิ้ลแค็บ
ร้อยละความ
ความส้าเร็จ
ในการจัดซื้อ
รถบรรทุก
(ดีเซล) ขนาด
4 ตัน 6 ล้อ
ร้อยละความ
ความส้าเร็จ
ในการจัดซื้อ
เครื่องสกัด
ไฟฟ้า

การปรับปรุง
และซ่อมแซม
เครื่องหมาย
จราจรบนพื้นทาง
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ฝ่ายวิศวกรรมจราจร
ส่วนการโยธา
ส้านักการช่าง

การปรับปรุง
และซ่อมแซม
เครื่องหมาย
จราจรบนพื้นทาง
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
การปรับปรุง
และซ่อมแซม
เครื่องหมาย
จราจรบนพื้นทาง
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
ร้อยละความ การปรับปรุง
ความส้าเร็จ และซ่อมแซม
ในการจัดซื้อ เครื่องหมาย
เครื่องก้าเนิด จราจรบนพื้นทาง
ไฟฟ้า
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ฝ่ายวิศวกรรมจราจร
ส่วนการโยธา
ส้านักการช่าง

ฝ่ายวิศวกรรมจราจร
ส่วนการโยธา
ส้านักการช่าง

ฝ่ายวิศวกรรมจราจร
ส่วนการโยธา
ส้านักการช่าง

แบบ ผ.02

-3ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

8

จัดซื้อรถบรรทุก
ชนิด 6 ล้อ
พร้อมติดตั้ง
เครนไฮดรอลิก
ฝ่ายสาธารณูปโภค
ส้านักการช่าง

เพื่อใช้ในการซ่อมแซม
และบ้ารุงรักษาไฟฟ้า
สาธารณะและใช้ในการ
ขนย้ายวัสดุ อุปกรณ์ใน
การจัดสถานที่เพื่อด้าเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ

9

จัดซื้อรถตักหน้า
ขุดหลัง ชนิด
ขับเคลื่อน 4 ล้อ
ฝ่ายสาธารณูปโภค
ส้านักการช่าง
จัดซื้อเครื่อง
ผสมคอนกรีต
งานช่าง
แขวงเม็งราย

จัดซื้อชุด
เชื่อมสนาม
งานช่าง
แขวงเม็งราย

10

11

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
3,500,000

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

เพื่อใช้ในการซ่อมแซมถนน มีรถตักหน้าขุดหลัง
ที่ช้ารุดและที่ประชาชน
ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ
ร้องเรียนให้อยู่ในสภาพที่ดี จ้านวน 1 คัน

-

-

-

3,300,000

-

เพื่อใช้ในการซ่อมแซม
ถนนและสาธารณะ
ประโยชน์ที่ช้ารุดและที่
ประชาชนร้องเรียนให้อยู่
ในสภาพที่ดี

มีเครื่องผสมคอนกรีต
ปริมาตรความจุหลังผสม
140 ลิตร จ้านวน 1 เครื่อง

-

-

-

32,000

-

เพื่อใช้ในการซ่อมแซม
สิ่งสาธารณะประโยชน์
ที่ช้ารุดและที่ประชาชน
ร้องเรียนให้อยู่ในสภาพ
ที่ดี

มีชุดเชื่อมสนามแบบใช้แก๊ส
จ้านวน 1 เครื่อง

-

-

-

7,000

-

มีรถบรรทุกชนิด 6 ล้อ
พร้อมติดตั้งเครนไฮดรอลิก
เครื่องยนต์ดีเซล มีก้าลัง
แรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า
150 แรงม้า จ้านวน 1 คัน

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วดั
(KPI)
ร้อยละความ
ความส้าเร็จ
ในการจัดซื้อ
รถบรรทุก
ชนิด 6 ล้อ
พร้อมติดตั้ง
เครนไฮดรอลิก
ร้อยละความ
ความส้าเร็จ
ในการจัดซื้อ
รถตักหน้า
ขุดหลัง
ร้อยละความ
ความส้าเร็จ
ในการจัดซื้อ
เครื่องผสม
คอนกรีต

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

การซ่อมแซมและ
บ้ารุงรักษาไฟฟ้า
สาธารณะและการ
จัดสถานที่เพื่อ
ด้าเนินกิจกรรม
ต่าง ๆ เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ
ถนนได้รับการ
ซ่อมแซมให้อยู่ใน
สภาพเรียบร้อย
และสามารถใช้
งานได้อย่างปกติ
ถนนและสิ่ง
สาธารณะ
ประโยชน์ได้รับ
การซ่อมแซม
ให้อยู่ในสภาพ
เรียบร้อยและ
สามารถใช้งานได้
อย่างปกติ
ร้อยละความ สิ่งสาธารณะ
ความส้าเร็จ ประโยชน์ได้รับ
ในการจัดซื้อ การซ่อมแซมให้
ชุดเชื่อม
อยู่ในสภาพ
สนาม
เรียบร้อยและ
สามารถใช้งานได้
อย่างปกติ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานสถานที่และ
ไฟฟ้าสาธารณะ
ฝ่ายสาธารณูปโภค
ส่วนการโยธา
ส้านักการช่าง
งานบ้ารุงรักษาทาง
และสะพาน
ฝ่ายสาธารณูปโภค
ส่วนการโยธา
ส้านักการช่าง
งานช่าง
แขวงเม็งราย

งานช่าง
แขวงเม็งราย

แบบ ผ.02

-4ที่

โครงการ

12

จัดซื้อเครื่อง
ตัดหญ้า
แบบข้อแข็ง
ฝ่ายสวนสาธารณะ
ส้านักการช่าง

วัตถุประสงค์

เพื่อใช้ในการดูแลรักษา
สวนสาธารณะ สวนหย่อม
ซึ่งเป็นสถานที่พักผ่อน
หย่อนใจให้มีทัศนียภาพที่
สวยงามและเป็นระเบียบ
เรียบร้อย
13 จัดซื้อเครื่อง
เพื่อใช้ในการดูแลรักษา
ตัดหญ้า
สวนสาธารณะ สวนหย่อม
แบบข้ออ่อน
ซึ่งเป็นสถานที่พักผ่อน
ฝ่ายสวนสาธารณะ หย่อนใจให้มีทัศนียภาพที่
ส้านักการช่าง
สวยงามและเป็นระเบียบ
เรียบร้อย
รวม
13 โครงการ
-

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

มีเครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน
จ้านวน 10 เครื่อง

-

-

-

109,000

-

-

-

-

12,183,000 690,000

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
มีเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง
จ้านวน 10 เครื่อง

2564
(บาท)
95,000

2565
(บาท)
-

-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ
ความส้าเร็จ
ในการจัดซื้อ
เครื่องตัดหญ้า
แบบข้อแข็ง

สวนสาธารณะ
สวนหย่อมในเขต
เทศบาลฯ มีความ
สวยงามและเป็น
ระเบียบเรียบร้อย

ฝ่ายสวนสาธารณะ
ส่วนการโยธา
ส้านักการช่าง

ร้อยละความ
ความส้าเร็จ
ในการจัดซื้อ
เครื่องตัดหญ้า
แบบข้ออ่อน

สวนสาธารณะ
สวนหย่อมในเขต
เทศบาลฯ มีความ
สวยงามและเป็น
ระเบียบเรียบร้อย

ฝ่ายสวนสาธารณะ
ส่วนการโยธา
ส้านักการช่าง

-

-

-

-5รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2563
เทศบาลนครเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
2564
2565
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 จัดทาผังแม่บท
-เพื่อจัดทาผังแม่บทการ
-ผังแม่บท (Master Plan)
3,562,000
(Master Plan)
พัฒนาพื้นที่ริมคลองแม่ข่า การพัฒนาพื้นที่ริมคลอง
การพัฒนาพื้นที่
และลาน้าสาขาระดับย่าน แม่ข่าและลาน้าสาขา
ริมคลองแม่ข่า
ช่วงชุมชนหัวฝาย ชุมชน ระดับย่าน ช่วงชุมชนหัวฝาย
และลาน้าสาขา
กาแพงงาม และชุมชน
ชุมชนกาแพงงาม และชุมชน
ระดับย่าน
ฟ้าใหม่ประตูก้อมให้
ฟ้าใหม่ประตูก้อม
ช่วงชุมชนหัวฝาย สอดคล้องกับสภาพการณ์ -แผนงานโครงการพัฒนา
ชุมชนกาแพงงาม และสิ่งแวดล้อมการพัฒนา พื้นที่ที่มีความสอดคล้องกับ
และชุมชนฟ้าใหม่ เมืองที่เปลี่ยนแปลงไป
สภาพข้อเท็จจริงและความ
ประตูก้อม
-เพื่อเป็นพื้นที่นาร่องของ ต้องการของประชาชนใน
การพัฒนาเชิงพื้นที่ด้วย
พื้นที่
นวัตกรรมการพัฒนาพื้นที่
อย่างมีส่วนร่วม และขยาย
ผลไปสู่การพัฒนาพื้นที่
อื่นๆ ในเขตเทศบาลนคร
เชียงใหม่

แบบ ผ.02

ตัวชี้วดั
(KPI)
- มีผังแม่บท
การพัฒนา
พื้นที่ริม
คลองแม่ข่า
และลาน้า
สาขาระดับ
ย่านช่วง
ชุมชนหัว
ฝายชุมชน
กาแพงงาม
และชุมชน
ฟ้าใหม่
ประตูก้อม
-ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่ต่อ
การดาเนิน
โครงการ

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-เทศบาลฯ มี
งานยุทธศาสตร์
ผังแม่บทการ
และแผนงาน
พัฒนาพื้นที่ริม
สานักการช่าง
คลองแม่ข่าและ
ลาน้าสาขาระดับ
ย่านรวมทั้ง
แผนงานโครงการ
พัฒนาพื้นที่ที่
สามารถรองรับ
ความต้องการของ
ประชาชนและ
สร้างคุณภาพชีวิต
ที่ดีให้กับประชาชน
ได้อย่างยั่งยืน
-เกิดต้นแบบแผน
และผังการพัฒนา
พื้นที่อย่างมีส่วน
ร่วม

แบบ ผ.02

-6ที่
2

โครงการ
ปรับปรุงถนน
พร้อมระบบ
ระบายน้า
ถนนสนามกีฬา
ซอย 1

วัตถุประสงค์
-เพือ่ แก้ไขผิวจราจรที่ไม่ได้
มาตรฐาน
-เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้าท่วมขัง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับ
ผิวจราจรเดิม ความหนา
เฉลี่ย 0.05 ม. ความกว้าง
ประมาณ 3.70-7.80 ม.
ความยาวประมาณ 355.00
ม. หรือมีพื้นที่ดาเนินการไม่
น้อยกว่า 1,900.00 ตร.ม.
พร้อมปรับปรุงรางระบายน้า
ค.ส.ล.ขนาดปากรางกว้าง
0.25 ม. ความยาวรวมไม่
น้อยกว่า 262.00 ม. และ
ต่อปากรางระบายน้า ค.ส.ล.
ขนาดปากรางกว้าง 0.25 ม.
ความยาวรวมไม่น้อยกว่า
132.00 ม. และปรับปรุง
ท่อระบายน้า ค.ส.ล. ขนาด
Ø 0.60 ม. พร้อมบ่อพัก
ค.ส.ล. ความยาวรวมไม่
น้อยกว่า 110.00 ม. ตาม
แบบแปลนของเทศบาลฯ

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
2,760,000

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วดั
(KPI)
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการดาเนิน
โครงการ

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-ถนนได้มาตรฐาน ส่วนออกแบบ
-การระบายน้ามี และก่อสร้าง
ประสิทธิภาพและ สานักการช่าง
ลดปัญหาน้าท่วม
ขัง
-ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา

แบบ ผ.02

-7ที่

โครงการ

3

ปรับปรุงถนน
พร้อมระบบ
ระบายน้า
ถนนโชตนา
ซอย 22

4

ปรับปรุงถนน
พร้อมระบบ
ระบายน้า
ถนนกู่เต้า
ซอย 1

วัตถุประสงค์
-เพื่อแก้ไขผิวจราจรที่ไม่ได้
มาตรฐาน
-เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้าท่วมขัง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับ
ผิวจราจรเดิม ความหนา
เฉลี่ย 0.05 ม. ความกว้าง
ประมาณ 5.40-12.00 ม.
ความยาวประมาณ 480.00
ม. หรือมีพื้นที่ดาเนินการไม่
น้อยกว่า 3,000.00 ตร.ม.
พร้อมปรับปรุงรางระบายน้า
ค.ส.ล.ขนาดปากรางกว้าง
0.50 ม. ความยาวรวมไม่
น้อยกว่า 740.00 ม. ตาม
แบบแปลนของเทศบาล
-เพื่อแก้ไขผิวจราจรที่ไม่ได้ ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ความ
มาตรฐาน
หนาเฉลี่ย 0.20 ม. กว้าง
-เพื่อป้องกันและแก้ไข
ประมาณ 2.70-4.70 ม.
ปัญหาน้าท่วมขัง
ความยาวประมาณ 240.00
ม. หรือมีพื้นที่ดาเนินการไม่
น้อยกว่า 900.00 ม.
พร้อมปรับปรุงรางระบายน้า
ค.ส.ล. ขนาดปากรางกว้าง
0.25 ม. ความยาวรวมไม่
น้อยกว่า 355.00 ม. และ
ปรับปรุงท่อระบายน้า ค.ส.ล.
ขนาด Ø 0.60 ม.พร้อมบ่อ
พัก ค.ส.ล. ความยาวรวมไม่
น้อยกว่า 32.00 ม. ตาม
แบบแปลนของเทศบาลฯ

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

-

-

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
4,600,000

-

2,400,000

2565
(บาท)
-

-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการดาเนิน
โครงการ

-ถนนได้มาตรฐาน ส่วนออกแบบ
-การระบายน้ามี และก่อสร้าง
ประสิทธิภาพและ สานักการช่าง
ลดปัญหาน้าท่วม
ขัง
-ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการดาเนิน
โครงการ

-ถนนได้มาตรฐาน ส่วนออกแบบ
-การระบายน้ามี และก่อสร้าง
ประสิทธิภาพและ สานักการช่าง
ลดปัญหาน้าท่วม
ขัง
-ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา

แบบ ผ.02

-8ที่

โครงการ

5

ปรับปรุงถนน
พร้อมระบบ
ระบายน้า
ถนนโชตนา
ซอย 6

6

ปรับปรุงถนน
พร้อมระบบ
ระบายน้า
ถนนศรีมงคล

วัตถุประสงค์
-เพื่อแก้ไขผิวจราจรที่ไม่ได้
มาตรฐาน
-เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้าท่วมขัง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับ
ผิวจราจรเดิม ความหนา
เฉลี่ย 0.05 ม. กว้าง
ประมาณ 2.10-4.90 ม.
ความยาวประมาณ 510.00
ม. หรือมีพื้นที่ดาเนินการไม่
น้อยกว่า 1,760.00 ตร.ม.
พร้อมต่อปากรางระบายน้า
ค.ส.ล. ขนาดปากรางกว้าง
0.25 ม. ความยาวรวมไม่
น้อยกว่า 1,020.00 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ
-เพื่อแก้ไขผิวจราจรที่ไม่ได้ ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ความ
มาตรฐาน
หนาเฉลี่ย 0.23 ม. กว้าง
-เพือ่ ป้องกันและแก้ไข
ประมาณ 6.50-7.90 ม.
ปัญหาน้าท่วมขัง
ความยาวประมาณ 80 ม.
หรือมีพื้นที่ดาเนินการไม่น้อย
กว่า 525.00 ตร.ม.
พร้อมปรับปรุงรางระบายน้า
ค.ส.ล. ขนาดปากรางกว้าง
0.50 ม. ความยาวรวมไม่
น้อยกว่า 150.00 ม. ตาม
แบบแปลนของเทศบาลฯ

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

-

-

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
2,790,000

-

1,300,000

2565
(บาท)
-

-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการดาเนิน
โครงการ

-ถนนได้มาตรฐาน ส่วนออกแบบ
-การระบายน้ามี และก่อสร้าง
ประสิทธิภาพและ สานักการช่าง
ลดปัญหาน้าท่วม
ขัง
-ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการดาเนิน
โครงการ

-ถนนได้มาตรฐาน ส่วนออกแบบ
-การระบายน้ามี และก่อสร้าง
ประสิทธิภาพและ สานักการช่าง
ลดปัญหาน้าท่วม
ขัง
-ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา

แบบ ผ.02

-9เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

7

ปรับปรุงระบบ
ระบายน้า
ถนนอุ่นอารีย์
ซอย 3

เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้าท่วมขัง

ต่อปากรางระบายน้า ค.ส.ล.
ขนาดปากรางกว้าง 0.25 ม.
ความยาวรวมไม่น้อยกว่า
340.00 ม. ตามแบบแปลน
ของเทศบาลฯ

8

ปรับปรุงถนน
พร้อมระบบ
ระบายน้า
ถนนมณีนพรัตน์
ซอย 1

-เพื่อแก้ไขผิวจราจรที่ไม่ได้
มาตรฐาน
-เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้าท่วมขัง

-ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ความ
หนาเฉลี่ย 0.20 ม. กว้าง
ประมาณ 1.55-5.05 ม.
ความยาวประมาณ 113.00
ม. หรือมีพื้นที่ดาเนินการไม่
น้อยกว่า 300.00 ตร.ม.
และปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ทับผิวจราจรเดิม ความหนา
เฉลี่ย 0.05 ม. ความยาว
ประมาณ 145.00 ม. หรือ
มีพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า
540.00 ตร.ม.
-ต่อปากรางระบายน้า ค.ส.ล.
ขนาดปากรางกว้าง 0.25 ม.
ความยาวรวมไม่น้อยกว่า
136.00 ม. และปรับปรุง
รางระบายน้า ค.ส.ล. ขนาด
ปากรางกว้าง 0.25 ม.
ความยาวรวมไม่น้อยกว่า
195 ม. และปรับปรุงราง

วัตถุประสงค์

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-

-

-

2564
(บาท)
750,000

2565
(บาท)
-

2,150,000

-

ตัวชี้วดั
(KPI)
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการดาเนิน
โครงการ

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

-การระบายน้ามี
ประสิทธิภาพและ
ลดปัญหาน้าท่วม
ขัง
-ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา
ร้อยละความ -ถนนได้มาตรฐาน
พึงพอใจของ -การระบายน้ามี
ประชาชน
ประสิทธิภาพและ
ต่อการดาเนิน ลดปัญหาน้าท่วม
โครงการ
ขัง
-ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
ส่วนออกแบบ
และก่อสร้าง
สานักการช่าง

ส่วนออกแบบ
และก่อสร้าง
สานักการช่าง

แบบ ผ.02

- 10 ที่

โครงการ

8

ปรับปรุงถนน
พร้อมระบบ
ระบายน้า
ถนนมณีนพรัตน์
ซอย 1 (ต่อ)

9

ปรับปรุงถนน
พร้อมระบบ
ระบายน้า
ถนนหลิ่งกอก

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)

-

-

-

2564
(บาท)

2565
(บาท)

4,250,000

-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ระบายน้า ค.ส.ล. ขนาดปาก
รางกว้าง 0.50 ม. ความยาว
รวมไม่น้อยกว่า 145.00 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ
-เพื่อแก้ไขผิวจราจรที่ไม่ได้
มาตรฐาน
-เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้าท่วมขัง

ปูแอสฟัลท์ติคคอนกรีตทับ
ผิวจราจรเดิม ความหนา
เฉลี่ย 0.05 ม. ความกว้าง
ประมาณ 2.55-5.25 ม.
ความยาวประมาณ 457.00
ม. หรือมีพื้นที่ดาเนินการไม่
น้อยกว่า 1,680.00 ตร.ม.
พร้อมปรับปรุงรางระบายน้า
ค.ส.ล. ขนาดปากรางกว้าง
0.50 ม. ความยาวรวมไม่
น้อยกว่า 720.00 ม. ตาม
แบบแปลนของเทศบาลฯ

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการดาเนิน
โครงการ

-ถนนได้มาตรฐาน ส่วนออกแบบ
-การระบายน้ามี และก่อสร้าง
ประสิทธิภาพและ สานักการช่าง
ลดปัญหาน้าท่วม
ขัง
-ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา

แบบ ผ.02

- 11 ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

10

ปรับปรุงถนน
พร้อมก่อสร้าง
ระบบระบายน้า
ค.ส.ล. ถนนเกาะ
กลาง ซอย 6

-เพื่อแก้ไขผิวจราจรที่ไม่ได้
มาตรฐาน
-เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้าท่วมขัง

11

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ความ
หนาเฉลี่ย 0.20 ม. กว้าง
ประมาณ 1.80-4.50 ม.
ความยาวประมาณ 160 ม.
หรือมีพื้นที่ดาเนินการไม่
น้อยกว่า 665 ตร.ม พร้อม
ก่อสร้างรางระบายน้า ค.ส.ล.
ขนาดปากรางกว้าง 0.50 ม.
ความยาวประมาณ 262 ม.
และก่อสร้างท่อเหลี่ยม ค.
ส.ล. ขนาด 1.20x1.20 ม.
ความยาวประมาณ 700 ม.
พร้อมราวกันตกทั้งสองข้าง
และเสริมคอนกรีตไหล่ทาง
หนา 0.10 ม. พื้นที่ไม่น้อย
กว่า 60 ตร.ม. ตามแบบ
แปลนของเทศบาลฯ
ปรับปรุงถนน
-เพื่อแก้ไขผิวจราจรที่ไม่ได้ ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ความ
พร้อมก่อสร้าง
มาตรฐาน
หนาเฉลี่ย 0.20 ม. กว้าง
ระบบระบายน้า -เพื่อป้องกันและแก้ไข
ประมาณ 2.30-4.50 ม.
ค.ส.ล. ถนนลาพูน ปัญหาน้าท่วมขัง
ความยาวประมาณ 194 ม.
ซอย 6 (ทางเข้า
หรือมีพื้นที่ดาเนินการไม่
หอพักรุ้งทองคา)
น้อยกว่า 641 ตร.ม พร้อม
ก่อสร้างรางระบายน้า ค.ส.ล.
ขนาดปากรางกว้าง 0.50 ม.
ความยาวประมาณ 220 ม.
และก่อสร้างรางระบายน้า
ค.ส.ล. ขนาดปากรางกว้าง

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

-

-

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
2,252,000

-

2,118,000

2565
(บาท)
-

-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการดาเนิน
โครงการ

-ถนนได้มาตรฐาน ส่วนออกแบบ
-การระบายน้ามี และก่อสร้าง
ประสิทธิภาพและ สานักการช่าง
ลดปัญหาน้าท่วม
ขัง
-ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการดาเนิน
โครงการ

-ถนนได้มาตรฐาน ส่วนออกแบบ
-การระบายน้ามี และก่อสร้าง
ประสิทธิภาพและ สานักการช่าง
ลดปัญหาน้าท่วม
ขัง
-ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา

แบบ ผ.02

- 12 ที่

โครงการ

11

ปรับปรุงงถนน
พร้อมก่อสร้าง
ระบบระบายน้า
ค.ส.ล. ถนนลาพูน
ซอย 6 (ทางเข้า
หอพักรุ้งทองคา)
(ต่อ)
ปรับปรุงถนน
ค.ส.ล.พร้อม
ก่อสร้างระบบ
ระบายน้า ค.ส.ล.
ถนนบารุงราษฎร์
ซอย 2

12

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)

-

-

-

2564
(บาท)

2565
(บาท)

3,739,000

-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

0.25 ม. ฝาตะแกรงเหล็ก
ความยาวประมาณ 97 ม.
พร้อมเสริมคอนกรีตไหล่ทาง
หนา 0.10 ม. พื้นที่ดาเนิน
การไม่น้อยกว่า 74 ตร.ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ
-เพื่อแก้ไขผิวจราจรที่ไม่ได้
มาตรฐาน
-เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้าท่วมขัง

ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. หนา
0.20 ม. กว้างประมาณ
2.00-5.00 ม. ความยาว
ประมาณ 260 ม. หรือมี
พื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า
970 ตร.ม. พร้อมก่อสร้าง
รางระบายน้า ค.ส.ล.ขนาด
ปากรางกว้าง 0.50 ม.ความ
ยาวประมาณ 520 ม. และ
เสริมคอนกรีตไหล่ทาง หนา
0.10 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า
100 ตร.ม. ริมสองฝั่งของ
เขตทาง ตามแบบแปลนของ
เทศบาลฯ

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการดาเนิน
โครงการ

-ถนนได้มาตรฐาน ส่วนออกแบบ
-การระบายน้ามี และก่อสร้าง
ประสิทธิภาพและ สานักการช่าง
ลดปัญหาน้าท่วม
ขัง
-ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา

แบบ ผ.02

- 13 ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

13

ปรับปรุงถนน
พร้อมก่อสร้าง
ระบบระบายน้า
ค.ส.ล. ซอยหมื่น
มงคล

-เพื่อแก้ไขผิวจราจรที่ไม่ได้
มาตรฐาน
-เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้าท่วมขัง

14

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. หนา
0.15 ม. กว้างประมาณ
2.30-2.80 ม. ความยาว
ประมาณ 57 ม. หรือมี
พื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า
137 ตร.ม พร้อมก่อสร้าง
รางระบายน้า ค.ส.ล. ขนาด
ปากรางกว้าง 0.25 ม.
ความยาวประมาณ 57 ม.
และเสริมคอนกรีตไหล่ทาง
หนา 0.10 ม. พื้นที่ไม่น้อย
กว่า 15 ตร.ม. ตามแบบ
แปลนของเทศบาลฯ
ปรับปรุงถนน
-เพื่อแก้ไขผิวจราจรที่ไม่ได้ ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ความ
พร้อมก่อสร้าง
มาตรฐาน
หนาเฉลี่ย 0.20 ม. กว้าง
ระบบระบายน้า -เพื่อป้องกันและแก้ไข
ประมาณ 5.00 ม. ความ
ค.ส.ล. ถนนมนตรี ปัญหาน้าท่วมขัง
ยาวประมาณ 339 ม. หรือ
เชื่อมต่อถนน
มีพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า
บารุงราษฎร์
1,195 ตร.ม พร้อมก่อสร้าง
ซอย 4
รางระบายน้า ค.ส.ล. ขนาด
ปากรางกว้าง 0.50 ม. ความ
ยาวประมาณ 479 ม. และ
เสริมคอนกรีตไหล่ทาง
คอนกรีต หนา 0.10 ม.
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 120 ตร.ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-

-

-

2564
(บาท)
505,000

2565
(บาท)
-

3,600,000

-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการดาเนิน
โครงการ

-ถนนได้มาตรฐาน ส่วนออกแบบ
-การระบายน้ามี และก่อสร้าง
ประสิทธิภาพและ สานักการช่าง
ลดปัญหาน้าท่วม
ขัง
-ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการดาเนิน
โครงการ

-ถนนได้มาตรฐาน ส่วนออกแบบ
-การระบายน้ามี และก่อสร้าง
ประสิทธิภาพและ สานักการช่าง
ลดปัญหาน้าท่วม
ขัง
-ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา

แบบ ผ.02

- 14 ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

15

ปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟัลท์ติก
คอนกรีตพร้อม
ปรับปรุงฝาราง
และฝาบ่อพัก
ถนนราษฎร์อุทิศ
ตั้งแต่ประตู
ทางออกหลังวัด
เมืองกายจนถึง
บริเวณทางแยก
ถนนราษฎร์อุทิศ
ซอย 8

-เพื่อแก้ไขผิวจราจรที่ไม่ได้
มาตรฐาน
-เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้าท่วมขัง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต หนา 0.05 ม. ทับ
ผิวทางเดิม กว้างประมาณ
4.70-8.00 ม. ความยาว
ประมาณ 408 ม. หรือมี
พื้นที่ดาเนินการ (ไม่รวมพื้นที่
ปรับปรุงฝาบ่อพัก) ไม่น้อย
กว่า 2,696 ตร.ม.พร้อม
ปรับปรุงฝาบ่อพัก จานวน
21 ชุด ปรับปรุงฝาราง
ระบายน้า จานวน 10 ชุด
พร้อมปรับปรุงยกระดับฝา
รางระบายน้า ค.ส.ล. ขนาด
ปากรางกว้าง 0.50 ม.
ความยาวรวมไม่น้อยกว่า
380 ม. ตามแบบแปลนของ
เทศบาลฯ

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
3,000,000

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วดั
(KPI)
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการดาเนิน
โครงการ

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-ถนนได้มาตรฐาน ส่วนออกแบบ
-การระบายน้ามี และก่อสร้าง
ประสิทธิภาพและ สานักการช่าง
ลดปัญหาน้าท่วม
ขัง
-ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา

แบบ ผ.02

- 15 ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

16

ปรับปรุงถนน
แอสฟัลท์ติก
คอนกรีตพร้อม
ก่อสร้างระบบ
ระบายน้า ค.ส.ล.
ถนนในชุมชนป่า
พร้าวนอก
(หมู่บ้านอุ่นเรือน
เก่า) จานวน 3
สาย

-เพื่อแก้ไขผิวจราจรที่ไม่ได้
มาตรฐาน
-เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้าท่วมขัง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
สายที่ 1 : ปรับปรุงถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนา
0.05 ม. ทับผิวทางเดิม
กว้างประมาณ 4.50-5.00
ม. ความยาวประมาณ 156
ม. หรือมีพื้นที่ดาเนินการไม่
น้อยกว่า 858 ตร.ม.พร้อม
ก่อสร้างรางระบายน้า ค.ส.ล.
ขนาดปากรางกว้าง 0.50 ม.
ทั้งสองฝั่ง ความยาวประมาณ
312 ม.และเสริมไหล่ทาง
คอนกรีต หนา 0.10 ม.
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 75 ตร.ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ
สายที่ 2 : ปรับปรุงถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนา
0.05 ม. ทับผิวทางเดิมกว้าง
ประมาณ 4.50 ม. ความ
ยาวประมาณ 114 ม. หรือ
มีพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า
513 ตร.ม.พร้อมก่อสร้าง
รางระบายน้า ค.ส.ล.ขนาด
ปากรางกว้าง 0.50 ม. ทั้ง
สองฝั่ง ความยาวประมาณ
228 ม.และเสริมไหล่ทาง
คอนกรีต หนา 0.10 ม.
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 57 ตร.ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
5,968,000

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วดั
(KPI)
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการดาเนิน
โครงการ

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-ถนนได้มาตรฐาน ส่วนออกแบบ
-การระบายน้ามี และก่อสร้าง
ประสิทธิภาพและ สานักการช่าง
ลดปัญหาน้าท่วม
ขัง
-ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา

แบบ ผ.02

- 16 ที่

โครงการ

16

ปรับปรุงถนน
แอสฟัลท์ติก
คอนกรีตพร้อม
ก่อสร้างระบบ
ระบายน้า ค.ส.ล.
ถนนในชุมชนป่า
พร้าวนอก
(หมู่บ้านอุ่นเรือน
เก่า) จานวน 3
สาย (ต่อ)

17

ปรับปรุงถนน
พร้อมก่อสร้าง
ระบบระบายน้า
ค.ส.ล. ถนน
มูลเมือง ซอย 2

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

สายที่ 3 : ปรับปรุงถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนา
0.05 ม. ทับผิวทางเดิมกว้าง
ประมาณ 3.60-4.50 ม.
ความยาวประมาณ 210 ม.
หรือมีพื้นที่ดาเนินการไม่
น้อยกว่า 790 ตร.ม.พร้อม
ก่อสร้างรางระบายน้า ค.ส.ล.
ขนาดปากรางกว้าง 0.50 ม.
ทั้งสองฝั่ง ความยาวประมาณ
420 ม.และเสริมไหล่ทาง
คอนกรีต หนา 0.10 ม.
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 101 ตร.ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ
-เพื่อแก้ไขผิวจราจรที่ไม่ได้ ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. หนา
มาตรฐาน
0.20 ม. กว้างประมาณ
-เพื่อป้องกันและแก้ไข
1.50-4.30 ม.ความยาว
ปัญหาน้าท่วมขัง
ประมาณ 299 ม. หรือมี
พื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า
888 ตร.ม. พร้อมก่อสร้าง
รางระบายน้า ค.ส.ล. ขนาด
ปากรางกว้าง 0.25 ม.ความ
ยาวรวมประมาณ 454 ม.
และเสริมคอนกรีตไหล่ทาง
หนา 0.10 ม.พื้นที่ไม่น้อย
กว่า 95 ตร.ม. ตามแบบ
แปลนของเทศบาลฯ

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)

-

-

-

2564
(บาท)

2565
(บาท)

2,894,000

-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการดาเนิน
โครงการ

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-ถนนได้มาตรฐาน ส่วนออกแบบ
-การระบายน้ามี และก่อสร้าง
ประสิทธิภาพและ สานักการช่าง
ลดปัญหาน้าท่วม
ขัง
-ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา

แบบ ผ.02

- 17 ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

18

ปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟัลท์ติก
คอนกรีตพร้อม
ปรับปรุงฝาบ่อพัก
ถนนนันทาราม
สายหลักเริ่มตั้งแต่
สามแยกถนน
สุริยวงศ์ไปจน
ถึงทางแยกหน้า
วัดนันทาราม
ปรับปรุงถนน
พร้อมก่อสร้าง
ระบบระบายน้า
ค.ส.ล. ถนน
ภายในชุมชน
ระแกงเชื่อมต่อ
ถนนระแกง
ซอย 2

-เพื่อแก้ไขผิวจราจรที่ไม่ได้
มาตรฐาน
-เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้าท่วมขัง

19

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต หนา 0.05 ม.
ทับผิวทางเดิม กว้างประมาณ
5.00-7.00 ม. ความยาว
ประมาณ 500 ม. หรือมี
พื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า
3,000 ตร.ม.พร้อมปรับปรุง
ฝาบ่อพัก ค.ส.ล.และฝา
เหล็กหล่อ จานวน 60 ชุด
ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ
-เพื่อแก้ไขผิวจราจรที่ไม่ได้ ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ความ
มาตรฐาน
หนาเฉลี่ย 0.20 ม. กว้าง
-เพื่อป้องกันและแก้ไข
ประมาณ 1.00-1.40 ม.
ปัญหาน้าท่วมขัง
ความยาวประมาณ 64 ม.
หรือมีพื้นที่ดาเนินการไม่น้อย
กว่า 148 ตร.ม พร้อม
ก่อสร้างรางระบายน้า ค.ส.ล.
ขนาดปากรางกว้าง 0.50 ม.
ความยาวประมาณ 64 ม.
และเสริมคอนกรีต ตามแบบ
แปลนของเทศบาลฯ

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

-

-

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
2,390,000

-

530,000

2565
(บาท)
-

-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการดาเนิน
โครงการ

-ถนนได้มาตรฐาน ส่วนออกแบบ
-การระบายน้ามี และก่อสร้าง
ประสิทธิภาพและ สานักการช่าง
ลดปัญหาน้าท่วม
ขัง
-ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการดาเนิน
โครงการ

-ถนนได้มาตรฐาน ส่วนออกแบบ
-การระบายน้ามี และก่อสร้าง
ประสิทธิภาพและ สานักการช่าง
ลดปัญหาน้าท่วม
ขัง
-ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา

แบบ ผ.02

- 18 ที่
20

โครงการ
ปรับปรุงถนน
พร้อมระบบ
ระบายน้า
ถนนป่าห้าเชื่อม
ถนนชมดอย

วัตถุประสงค์
-เพื่อแก้ไขผิวจราจรที่ไม่ได้
มาตรฐาน
-เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้าท่วมขัง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิว
จราจรเดิม ความหนาเฉลี่ย
0.05 ม. กว้างประมาณ
3.35-11.05 ม. ความยาว
ประมาณ 855.00 ม. หรือ
มีพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า
3,950.00 ตร.ม. พร้อม
ต่อปากรางระบายน้า ค.ส.ล.
ขนาดปากรางกว้าง 0.25 ม.
ความยาวรวมไม่น้อยกว่า
255.00 ม. และต่อปากราง
ระบายน้า ค.ส.ล. ขนาดปาก
รางกว้าง 0.50 ม. ความยาว
รวมไม่น้อยกว่า 1,320.00
ม. และปรับปรุงรางระบาย
น้า ค.ส.ล. ขนาดปากราง
กว้าง 0.50 ม. ความยาว
รวมไม่น้อยกว่า 53.00 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
7,320,000

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วดั
(KPI)
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการดาเนิน
โครงการ

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-ถนนได้มาตรฐาน ส่วนออกแบบ
-การระบายน้ามี และก่อสร้าง
ประสิทธิภาพและ สานักการช่าง
ลดปัญหาน้าท่วม
ขัง
-ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา

แบบ ผ.02

- 19 ที่

โครงการ
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ปรับปรุงถนน
พร้อมระบบ
ระบายน้า
ถนนอารักษ์
ซอย 2

22

ปรับปรุงถนน
พร้อมระบบ
ระบายน้า
ถนนพระปกเกล้า
ซอย 11

วัตถุประสงค์
-เพื่อแก้ไขผิวจราจรที่ไม่ได้
มาตรฐาน
-เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้าท่วมขัง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ความ
หนาเฉลี่ย 0.20 ม. กว้าง
ประมาณ 2.65-3.50 ม.
ความยาวประมาณ 242.00
ม. หรือมีพื้นที่ดาเนินการไม่
น้อยกว่า 750.00 ตร.ม.
พร้อมต่อปากรางระบายน้า
ค.ส.ล. ขนาดปากรางกว้าง
0.25 ม. ความยาวรวมไม่
น้อยกว่า 242.00 ม. และ
ต่อปากรางระบายน้า ค.ส.ล.
ขนาดปากรางกว้าง 0.50 ม.
ความยาวรวมไม่น้อยกว่า
242.00 ม. ตามแบบแปลน
ของเทศบาลฯ
-เพื่อแก้ไขผิวจราจรที่ไม่ได้ ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ความ
มาตรฐาน
หนาเฉลี่ย 0.20 ม. ความ
-เพื่อป้องกันและแก้ไข
กว้างประมาณ 1.70-2.80
ปัญหาน้าท่วมขัง
ม. ความยาวประมาณ
152.00 ม. หรือมีพื้นที่
ดาเนินการไม่น้อยกว่า
330.00 ตร.ม. พร้อม
ปรับปรุงรางระบายน้าค.ส.ล.
ขนาดปากรางกว้าง 0.25 ม.
ความยาวรวมไม่น้อยกว่า
304.00 ม. ตามแบบแปลน
ของเทศบาลฯ

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

-

-

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
1,900,000

-

1,460,000

2565
(บาท)
-

-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการดาเนิน
โครงการ

-ถนนได้มาตรฐาน ส่วนออกแบบ
-การระบายน้ามี และก่อสร้าง
ประสิทธิภาพและ สานักการช่าง
ลดปัญหาน้าท่วม
ขัง
-ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการดาเนิน
โครงการ

-ถนนได้มาตรฐาน ส่วนออกแบบ
-การระบายน้ามี และก่อสร้าง
ประสิทธิภาพและ สานักการช่าง
ลดปัญหาน้าท่วม
ขัง
-ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา

แบบ ผ.02

- 20 ที่

โครงการ

23

ปรับปรุงถนน
พร้อมระบบ
ระบายน้า
ถนนสามล้าน
ซอย 6

24

ปรับปรุงถนน
พร้อมระบบ
ระบายน้า
ถนนอินทวโรรส
ซอย 3

วัตถุประสงค์
-เพื่อแก้ไขผิวจราจรที่ไม่ได้
มาตรฐาน
-เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้าท่วมขัง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับ
ผิวจราจรเดิม ความหนา
เฉลี่ย 0.05 ม. กว้างประมาณ
2.60-6.00 ม. ความยาว
ประมาณ 240.00 ม. หรือ
มีพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า
1,210.00 ตร.ม. พร้อม
ต่อปากรางระบายน้า ค.ส.ล.
ขนาดปากรางกว้าง 0.25 ม.
ความยาวรวมไม่น้อยกว่า
240.00 ม. และปรับปรุง
รางระบายน้า ค.ส.ล. ขนาด
ปากรางกว้าง 0.25 ม.
ความยาวรวมไม่น้อยกว่า
232.00 ม. ตามแบบแปลน
ของเทศบาลฯ
-เพื่อแก้ไขผิวจราจรที่ไม่ได้ ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ความ
มาตรฐาน
หนาเฉลี่ย 0.20 ม. ความ
-เพื่อป้องกันและแก้ไข
กว้างประมาณ 1.50-3.00 ม.
ปัญหาน้าท่วมขัง
ความยาวประมาณ 250.00
ม. หรือมีพื้นที่ดาเนินการไม่
น้อยกว่า 550.00 ตร.ม.
พร้อมปรับปรุงรางระบายน้า
ค.ส.ล. ขนาดปากรางกว้าง
0.50 ม. ความยาวรวมไม่
น้อยกว่า 500.00 ม. ตาม
แบบแปลนของเทศบาลฯ

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

-

-

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
2,100,000

-

2,700,000

2565
(บาท)
-

-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการดาเนิน
โครงการ

-ถนนได้มาตรฐาน ส่วนออกแบบ
-การระบายน้ามี และก่อสร้าง
ประสิทธิภาพและ สานักการช่าง
ลดปัญหาน้าท่วม
ขัง
-ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการดาเนิน
โครงการ

-ถนนได้มาตรฐาน ส่วนออกแบบ
-การระบายน้ามี และก่อสร้าง
ประสิทธิภาพและ สานักการช่าง
ลดปัญหาน้าท่วม
ขัง
-ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา

แบบ ผ.02

- 21 ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

25

ปรับปรุงถนน
พร้อมระบบ
ระบายน้า
ถนนพระปกเกล้า
ซอย 4

-เพื่อแก้ไขผิวจราจรที่ไม่ได้
มาตรฐาน
-เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้าท่วมขัง

26

ก่อสร้างระบบ
ระบายน้า ถนน
สุขเกษม ซอย 4

เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้าท่วมขัง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิว
จราจรเดิม ความหนาเฉลี่ย
0.05 ม. กว้างประมาณ
1.30-4.20 ม. ความยาว
ประมาณ 210.00 ม. หรือ
มีพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า
610.00 ตร.ม. พร้อม
ต่อปากรางระบายน้า ค.ส.ล.
ขนาดปากรางกว้าง 0.50 ม.
ความยาวรวมไม่น้อยกว่า
210.00 ม. และปรับปรุง
รางระบายน้า ค.ส.ล. ขนาด
ปากรางกว้าง 0.50 ม.
ความยาวรวมไม่น้อยกว่า
210.00 ม. ตามแบบแปลน
ของเทศบาลฯ
ก่อสร้างรางระบายน้า ค.ส.ล.
ขนาดปากรางกว้าง 0.25 ม.
ความยาวรวมไม่น้อยกว่า
590.00 ม. ตามแบบแปลน
ของเทศบาลฯ

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

-

-

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
1,800,000

-

2,800,000

2565
(บาท)
-

-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการดาเนิน
โครงการ

-ถนนได้มาตรฐาน ส่วนออกแบบ
-การระบายน้ามี และก่อสร้าง
ประสิทธิภาพและ สานักการช่าง
ลดปัญหาน้าท่วม
ขัง
-ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการดาเนิน
โครงการ

-การระบายน้ามี ส่วนออกแบบ
ประสิทธิภาพและ และก่อสร้าง
ลดปัญหาน้าท่วม สานักการช่าง
ขัง
-ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา

แบบ ผ.02

- 22 เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

27

ก่อสร้างระบบ
ระบายน้า
ถนนมูลเมือง
(ช่วงถนนมูลเมือง
ซอย 9 ถึงถนน
ราชวิถี)

เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้าท่วมขัง

ก่อสร้างรางระบายน้า ค.ส.ล.
ขนาดปากรางกว้าง 1.00 ม.
ความยาวรวมไม่น้อยกว่า
415.00 ม. ตามแบบแปลน
ของเทศบาลฯ

28

ปรับปรุงถนน
พร้อมก่อสร้าง
ระบบระบายน้า
ค.ส.ล. ชุมชน
อินทรานุรักษ์
ซอย 2

-เพื่อแก้ไขผิวจราจรที่ไม่ได้
มาตรฐาน
-เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้าท่วมขัง

ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. หนา
0.20 ม. กว้างประมาณ
6.00-7.00 ม. ความยาว
ประมาณ 366.00 ม. หรือ
มีพื้นที่ดาเนินการ (ไม่รวม
พื้นที่ฝาบ่อพัก) ไม่น้อยกว่า
2,532.00 ตร.ม. พร้อม
ก่อสร้างยกระดับฝาบ่อพัก
ค.ส.ล. ฝาเหล็กหล่อ จานวน
26 ชุด และก่อสร้างราง
ระบายน้า ค.ส.ล. ขนาดปาก
รางกว้าง 0.25 ม. ความยาว
ประมาณ 78.00 ม. พร้อม
ปรับปรุงฝารางระบายน้า
ความยาวประมาณ 216.00
ม. ตามแบบแปลนของ
เทศบาลฯ

วัตถุประสงค์

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

-

-

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
5,360,000

-

3,835,000

2565
(บาท)
-

-

ตัวชี้วดั
(KPI)
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการดาเนิน
โครงการ

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

-การระบายน้ามี
ประสิทธิภาพและ
ลดปัญหาน้าท่วม
ขัง
-ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา
ร้อยละความ -ถนนได้มาตรฐาน
พึงพอใจของ -การระบายน้ามี
ประชาชน
ประสิทธิภาพและ
ต่อการดาเนิน ลดปัญหาน้าท่วม
โครงการ
ขัง
-ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
ส่วนออกแบบ
และก่อสร้าง
สานักการช่าง

ส่วนออกแบบ
และก่อสร้าง
สานักการช่าง

แบบ ผ.02

- 23 ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

29

ปรับปรุงทาง
เดินเท้าและ
ภูมิทัศน์โดยรอบ
หอศิลปวัฒนธรรม
เมืองเชียงใหม่และ
หอประวัติศาสตร์
เมืองเชียงใหม่
ปรับปรุงฝาบ่อพัก
คอนกรีตเสริม
เหล็กภายในเขต
เทศบาลนคร
เชียงใหม่

-เพื่อปรับปรุงทางเดินเท้า
ให้ได้มาตรฐาน
-เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและความ
ปลอดภัยในการสัญจร

30

31

รวม

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ปรับปรุงทางเดินเท้าและ
ภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบหอ
ศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่
และหอประวัติศาสตร์เมือง
เชียงใหม่ พื้นที่ไม่น้อยกว่า
700 ตารางเมตร ตามแบบ
แปลนของเทศบาลฯ
เพื่อปรับปรุงฝาบ่อพักของ ปรัปปรุงฝาบ่อพักคอนกรีต
ระบบระบายน้าที่ชารุด
เสริมเหล็ก (เดิม) พร้อม
เสียหายให้ได้มาตรฐาน
เปลี่ยนฝาบ่อพักเหล็กหล่อ
และสามารถใช้งานได้
ของถนนสายต่าง ๆ ภายใน
อย่างปกติ
เขตเทศบาลฯ ที่ชารุด
-เพื่อให้ประชาชนได้รับ
เสียหาย จานวนรวมไม่น้อย
ความสะดวกและความ
กว่า 100 ฝา ตามแบบ
ปลอดภัยในการสัญจร
แปลนของเทศบาลฯ
ปรับปรุงแสงสว่าง เพื่อเพิ่มไฟฟ้าแสงสว่าง
ติดตั้งเสาไฟถนนไฮแมส
ลานอนุสาวรีย์
บริเวณลานอนุสาวรีย์
(High Mast) สูง 15.00
สามกษัตริย์
สามกษัตริย์ให้เพียงพอ
เมตร จานวน 2 ต้น ตาม
และเหมาะสมกับ
แบบแปลนของเทศบาลฯ
เป็นสถานที่ที่สาคัญ
และทรงคุณค่าทาง
ประวัติศาสตร์
31 โครงการ

-

-

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
500,000

-

-

-

1,500,000

-

-

-

-

-

500,000

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการดาเนิน
โครงการ

-ทางเดินเท้าได้
ส่วนออกแบบ
มาตรฐาน
และก่อสร้าง
-ประชาชนและ
สานักการช่าง
นักท่องเที่ยวได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้น

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการดาเนิน
โครงการ

-การระบายน้ามี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น
-ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา

1,300,000

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการดาเนิน
โครงการ

83,633,000

-

-

ลานอนุสาวรีย์
ส่วนออกแบบ
สามกษัตริย์มี
และก่อสร้าง
แสงสว่างที่
สานักการช่าง
เพียงพอ เหมาะสม
กับเป็นสถานที่
ที่สาคัญและ
ทรงคุณค่าทาง
ประวัติศาสตร์
-

ส่วนออกแบบ
และก่อสร้าง
สานักการช่าง

- 24 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2563
เทศบาลนครเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1.10 แผนงานการพาณิชย์
งบประมาณ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
2564
2565
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 จัดซื้อรถโดยสาร -เพื่อจัดซื้อรถโดยสาร
มีรถโดยสารประจาทาง
31,200,000
ประจาทางปรับ
ประจาทางปรับอากาศ
ปรับอากาศขับเคลื่อนด้วย
อากาศขับเคลื่อน ขับเคลื่อนด้วยพลังงาน
พลังงานไฟฟ้า ขนาดไม่น้อย
ด้วยพลังงานไฟฟ้า ไฟฟ้าทดแทนรถโดย
กว่า 20 ที่นั่ง จานวน 6 คัน
สารเดิมสาหรับให้บริการ
ประชาชน
-เพื่อยกระดับคุณภาพและ
มาตรฐานการให้บริการ
-เพื่อลดปัญหามลภาวะ
ทางอากาศและพัฒนา
เมืองเชียงใหม่สู่เมือง
คาร์บอนต่า

แบบ ผ.02

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

-ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการ
ให้บริการ
รถโดยสาร
ประจาทาง
-ปริมาณก๊าซ
คาร์บอน
ไดออกไซด์
ที่ลดลง

-การจัดการเดิน
รถโดยสารประจา
ทางของเทศบาล
นครเชียงใหม่
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
และมีความพร้อม
ในการให้บริการ
ประชาชน
-สามารถลด
มลพิษทางอากาศ
จากการใช้รถ
โดยสารประจา
ทางปรับอากาศ
ขับเคลื่อนด้วย
พลังงานไฟฟ้า

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานระบบขนส่ง
สาธารณะ
กลุ่มงานขนส่ง
สานักการช่าง

แบบ ผ.02

- 25 ที่
โครงการ
2

ปรับปรุงสถานี
ขนส่ง แห่งที่ 1
(ช้างเผือก)

รวม

2 โครงการ

วัตถุประสงค์
เพื่อปรับปรุงสถานีขนส่ง
แห่งที่ 1 (ช้างเผือก) ให้ได้
มาตรฐาน และมีความ
พร้อมในการให้บริการ
ประชาชน

-

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
-ปรับปรุงพื้น ในส่วนของพื้น
ชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 บันได
และจัดทาทางลาดสาหรับ
ผู้พิการ
-ปรับปรุงห้องขายตั๋วโดยสาร
-ปรับปรุงห้องน้าเจ้าหน้าที่
ชั้น 2
-ทาสีผนังภายใน-ภายนอก
และฝ้าเพดาน
-ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายใน
อาคารชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2
-ซ่อมแซมหลังคา
-ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น
หรือแบบแขวน
--ขนาด 13,000 บีทียู
จานวน 4 เครื่อง
--ขนาด 24,000 บีทียู
จานวน 1 เครื่อง
--ขนาด 30,000 บีทียู
จานวน 2 เครื่อง
ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ
-

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-

-

-

2564
(บาท)
1,900,000

2565
(บาท)
-

33,100,000

-

ตัวชี้วดั
(KPI)
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ผู้ใช้บริการ
สถานีขนส่ง
แห่งที่ 1
(ช้างเผือก)

-

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-สถานีขนส่ง แห่ง กลุ่มงานขนส่ง
ที่ 1 (ช้างเผือก)
สานักการช่าง
ได้มาตรฐาน
-ประชาชนที่มาใช้
บริการสถานี
ขนส่ง แห่งที่ 1
(ช้างเผือก) ได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัย

-

-

- 26 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 4/2563
เทศบาลนครเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1.11 แผนงานงบกลาง
งบประมาณ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
2564
2565
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 เปลี่ยนแบตเตอรี่ เพื่อบารุงรักษาโคม
เปลี่ยนแบตเตอรี่โคม
135,000 135,000
โคมสัญญาณไฟ
สัญญาณไฟกระพริบ
สัญญาณไฟกระพริบพลังงาน
กระพริบพลังงาน พลังงานแสงอาทิตย์ในเขต แสงอาทิตย์ ในเขตเทศบาล
แสงอาทิตย์
เทศบาลนครเชียงใหม่ให้ นครเชียงใหม่ จานวน 50
สามารถใช้งานได้อย่าง
จุด/ปี
ปกติ
รวม

1 โครงการ

-

-

-

-

-

135,000

135,000

แบบ ผ.02

ตัวชี้วดั
(KPI)
จานวนโคม
สัญญาณ
ไฟกระพริบ
พลังงาน
แสงอาทิตย์
ที่ได้รับการ
บารุงรักษา
-

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนและ
ฝ่ายวิศวกรรมจราจร
นักท่องเที่ยว
ส่วนการโยธา
ได้รับความสะดวก สานักการช่าง
ปลอดภัยในการ
ใช้รถใช้ถนน
-

-

- 27 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2563
เทศบาลนครเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ที่ 4 การส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.6 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 ปรับปรุงระบบ
-เพื่อแก้ไขปัญหาการแตก ย้ายแนวท่อรวบรวมน้้าเสีย
20,000,000
รวบรวมน้้าเสีย
รั่วของท่อรวบรวมน้้าเสีย เดิม โดยก่อสร้างท่อรวบรวม
สถานีสูบน้้าเสีย
สถานีสูบน้้าเสียที่ 3 ถึง
น้้าเสียข้างคลองแม่ข่า ตั้งแต่
ที่ 3 ถึงสถานีสูบ สถานีสูบน้้าเสียที่ 4 และ สถานีสูบน้้าเสียที่ 3 ถึงสถานี
น้้าเสียที่ 4
แก้ไขการขวางทางไหล
สูบน้้าเสียที่ 4 ขนาดท่อไม่
ของน้้าโดยการย้ายแนว
น้อยกว่า 60 ซ.ม. ความยาว
ท่อรวบรวมน้้าเสีย
ไม่น้อยกว่า 600 ม. ตาม
-เพื่อให้การรวบรวมน้้าเสีย แบบแปลนของเทศบาลฯ
บริเวณพื้นที่ชุมชนถนน
หมื่นด้ามพร้าคต ถนน
อัษฎาธร และถนนกู่เต้า
ไปสูก่ ระบวนการบ้าบัด
ณ โรงงานปรับปรุง
คุณภาพน้้าเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ

แบบ ผ.02

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ
ส้าเร็จในการ
ปรับปรุงระบบ
รวบรวมน้้า
เสียสถานีสูบ
น้้าเสียที่ 3
ถึงสถานีสูบ
น้้าเสียที่ 4

การรวบรวมน้้า
เสียบริเวณพื้นที่
ชุมชนถนนหมื่น
ด้ามพร้าคต ถนน
อัษฎาธร และ
ถนนกู่เต้าไปสู่
กระบวนการ
บ้าบัด ณ โรงงาน
ปรับปรุงคุณภาพ
น้้าเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

งานควบคุมและ
ตรวจสอบการ
บ้าบัดน้้าเสีย
ฝ่ายจัดการ
คุณภาพน้้า
ส่วนช่างสุขาภิบาล
ส้านักการช่าง

แบบ ผ.02

- 28 ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

2

ศึกษาและจัดท้า
หนังสือระบบ
บ้าบัดน้้าเสีย
ส้าหรับอาคาร

-เพื่อศึกษาและสร้าง
หลักการส้าหรับการ
ควบคุม ดูแล และ
บ้ารุงรักษา โดยมีขั้นตอน
การท้างานของระบบ
บ้าบัดน้้าเสียให้เป็นไป
อย่างถูกต้องตามหลัก
วิชาการ
-เพื่อจัดท้าหนังสือส้าหรับ
สร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับ
ระบบบ้าบัดน้้าเสียของ
แหล่งก้าเนิดน้้าเสีย
ประเภทอาคาร การใช้
งาน และการบ้ารุงรักษา
ระบบบ้าบัดน้้าเสีย เพื่อให้
สถานประกอบการ
สามารถน้าไปประยุกต์ใช้
ให้เหมาะสม
-เพื่อเป็นส่วนช่วยในการ
การบ้ารุงรักษาสภาพของ
ทางระบายน้้าสาธารณะ
ในเขตเทศบาลฯ ให้
สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมถึง
แหล่งน้้าสาธารณะให้มี
คุณภาพที่ดีตามมาตรฐาน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
-ศึกษาระบบบ้าบัดน้้าเสีย
ของสถานประกอบการ
ภายในเขตเทศบาลฯ
-จัดท้าหนังสือระบบบ้าบัดน้้า
เสียส้าหรับอาคาร : หลักการ
ท้างาน การเดินระบบ และ
กรณีศึกษาในการแก้ปัญหา
ระบบอย่างเป็นขั้นตอน

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
350,000

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละของ
สถานประกอบ
การที่มีการ
ควบคุมและ
บ้ารุงรักษา
ระบบบ้าบัด
น้้าเสียเป็น
ไปอย่าง
ถูกต้องตาม
หลักวิชาการ

-สถานประกอบการ
มีการควบคุมและ
บ้ารุงรักษาระบบ
บ้าบัดน้้าเสีย
เป็นไปอย่าง
ถูกต้องตามหลัก
วิชาการ
-ระบบบ้าบัด
น้้าเสียของสถาน
ประกอบการใน
เขตเทศบาลฯ ได้
มาตรฐานและมี
ประสิทธิภาพ
-น้้าทิ้งจากสถาน
ประกอบการมี
คุณภาพที่ดีขึ้น

งานควบคุมและ
ตรวจสอบการ
บ้าบัดน้้าเสีย
ฝ่ายจัดการ
คุณภาพน้้า
ส่วนช่างสุขาภิบาล
ส้านักการช่าง

แบบ ผ.02

- 29 ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

3

ศูนย์เกษตรการ
เรียนรู้และผลิตผล
ทางการเกษตร
ส้าหรับประชาชน
เพื่อต่อสู้กับ
โรคโควิด-19

-เพื่อให้เทศบาลฯ มีศูนย์
เกษตรการเรียนรู้และ
ผลิตผลทางการเกษตร
ส้าหรับประชาชนเพื่อ
ต่อสู้กับสถานการณ์การ
ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)
-เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้
ให้กับประชาชน นักเรียน
นักศึกษา หน่วยงาน
ชุมชนต่าง ๆ ได้เข้ามา
ศึกษาวิถีการท้าการเกษตร
แบบยั่งยืนและปลอด
สารพิษตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง
-เพื่อน้าผลผลิตที่ได้จาก
การท้าการเกษตรแจกจ่าย
ให้กับประชาชนซึ่งเป็น
การลดค่าใช้จ่ายในการ
ด้าเนินชีวิตประจ้าวันใน
สถานการณ์การระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019
(COVID-19)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เทศบาลฯ มีศูนย์เกษตรการ
เรียนรู้และผลิตผลทางการ
เกษตรส้าหรับประชาชนเพื่อ
ต่อสู้กับโรคโควิด-19 จ้านวน
2 แห่ง ได้แก่ บริเวณสวน
ล้านนา ร.9 และสุสาน
ช้างคลาน โดยมีการ
ด้าเนินการ ดังนี้
-จัดซื้อวัสดุส้าหรับปรับปรุง
พื้นที่ให้เป็นศูนย์เกษตรการ
เรียนรู้และผลิตผลทางการ
เกษตร
-จัดซื้อครุภัณฑ์ ได้แก่
--ถังเก็บน้้าขนาด 20,000
ลิตร จ้านวน 1 ถัง
--ปั๊มน้้า 3 แรง จ้านวน 2
เครื่อง
-จ้างเหมาแรงงานดูแลพื้นที่
ฯลฯ

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
1,908,000

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-จ้านวนศูนย์
เกษตรการ
เรียนรู้และ
ผลิตผลทาง
การเกษตร
ส้าหรับ
ประชาชน
เพื่อต่อสู้กับ
โรคโควิด-19
-ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
ศูนย์เกษตร
การเรียนรู้
และผลิตผล
ทางการ
เกษตรฯ

-เทศบาลฯ มีศูนย์
เกษตรการเรียนรู้
และผลิตผลทาง
การเกษตรส้าหรับ
ประชาชนเพื่อ
ต่อสู้กับสถานการณ์
การระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019
(COVID-19) และ
เป็นแหล่งเรียนรู้
การเกษตรแบบ
ยั่งยืนและปลอด
สารพิษให้กับ
ผู้สนใจสามารถ
น้าไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ้าวันหรือ
ประกอบอาชีพได้
-ผลผลิตที่ได้จาก
การท้าการเกษตร
สามารถน้าไป
แจกจ่ายให้กับ
ประชาชนเพื่อ
บรรเทาความ
เดือดร้อนจาก
สถานการณ์การ
ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19)

งานก้าจัดมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล
ฝ่ายจัดการ
สภาพแวดล้อม
ด้านวัสดุใช้แล้ว
ส่วนช่างสุขาภิบาล
ส้านักการช่าง

แบบ ผ.02

- 30 ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

4

จัดท้าป้าย
สวนสาธารณะ
เฉลิมพระเกียรติ
บริเวณสวน
สาธารณะ
เจริญประเทศ
พร้อมตกแต่ง
ภูมิทัศน์โดยรอบ

รวม

4 โครงการ

-เพื่อจัดท้าป้ายสวน
สาธารณะเฉลิมพระเกียรติ
พร้อมตกแต่งภูมิทัศน์
-เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
วชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
เนือ่ งในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
-เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่
เหล่าได้น้อมส้านึกใน
พระมหากรุณาธิคุณ
อันหาที่สุดมิได้
-

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดท้าป้ายสวนสาธารณะ
เฉลิมพระเกียรติบริเวณสวน
สาธารณะเจริญประเทศ เป็น
ป้ายแกรนิต ตราสัญลักษณ์
สแตนเลส ขนาด 1.7x5x3.3
เมตร พร้อมตกแต่งภูมิทัศน์
โดยรอบ

-

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

-

-

งบประมาณ
2563
(บาท)
500,000

2564
(บาท)
-

2,408,000 20,350,000

2565
(บาท)
-

-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ
ส้าเร็จของ
การด้าเนิน
โครงการ

ประชาชนได้ร่วม
เทิดทูนซึ่งสถาบัน
พระมหากษัตริย์
อันเป็นที่รักยิ่ง
ของปวงชนชาว
ไทยทุกหมู่เหล่า

ฝ่ายสวนสาธารณะ
ส่วนการโยธา
ส้านักการช่าง

-

-

-

- 31 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 4/2563
เทศบาลนครเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ที่ 4 การส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 ปรับปรุงพนังกัน -เพื่อป้องกันการพังทลาย ปรับปรุงพนังกันตลิ่ง
300,000
ตลิ่งลาเหมือง
ของตลิ่งในช่วงฤดูน้าหลาก ลาเหมืองสาธารณะประโยชน์
สาธารณะ
และเพิ่มประสิทธิภาพการ ตั้งแต่ศูนย์มาลาเรีย เขต 2
ประโยชน์ตั้งแต่
ระบายน้า
เชียงใหม่ ถึงวัดปันเสา
ศูนย์มาลาเรีย
-เพื่อแก้ไขปัญหาความ
ความยาวรวมไม่น้อยกว่า
เขต 2 เชียงใหม่ เดือดร้อนให้กับประชาชน 90 เมตร ตามแบบแปลน
ถึงวัดปันเสา
ที่ได้รับผลกระทบจากการ ของเทศบาลฯ
พังทลายของตลิ่ง
2

ปรับปรุงพนังกัน
ตลิ่งลาเหมือง
สาธารณะ
ประโยชน์บริเวณ
ด้านหลังชุมชน
ทิพย์รัตน์วิลล่า

-เพื่อป้องกันการพังทลาย
ของตลิ่งในช่วงฤดูน้าหลาก
และเพิ่มประสิทธิภาพการ
ระบายน้า
-เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนให้กับประชาชน
ที่ได้รับผลกระทบจากการ
พังทลายของตลิ่ง

ปรับปรุงพนังกันตลิ่ง
ลาเหมืองสาธารณะประโยชน์
บริเวณด้านหลังชุมชนทิพย์
รัตน์วิลล่า โดยการดาด
ลาเหมืองเป็นผิวคอนกรีต
และวิธีเรียงหินยาแนว ความ
ยาวรวมไม่น้อยกว่า 175
เมตร ตามแบบแปลนของ
เทศบาลฯ

-

-

-

700,000

แบบ ผ.02

2565
(บาท)
-

-

ตัวชี้วดั
(KPI)
-การพังทลาย
ของตลิ่งใน
พื้นที่ลดลง
-ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่ต่อ
การดาเนิน
โครงการ

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

-ตลิ่งลาเหมืองมี
ความมั่นคง
แข็งแรงและการ
ระบายน้ามี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น
-สามารถแก้ไข
ปัญหาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนได้
-การพังทลาย -ตลิ่งลาเหมืองมี
ของตลิ่งใน
ความมั่นคง
พื้นที่ลดลง
แข็งแรงและการ
-ร้อยละความ ระบายน้ามี
พึงพอใจของ ประสิทธิภาพ
ประชาชน
มากขึ้น
ในพื้นที่ต่อ -สามารถแก้ไข
การดาเนิน ปัญหาความ
โครงการ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนได้

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานบารุงรักษา
และซ่อมแซม
ระบบระบายน้า
ฝ่ายจัดการ
คุณภาพน้า
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง

งานบารุงรักษา
และซ่อมแซม
ระบบระบายน้า
ฝ่ายจัดการ
คุณภาพน้า
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง

แบบ ผ.02

- 32 ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

3

ปรับปรุงพนังกัน
ตลิ่งบริเวณ
ใต้สะพานข้าม
คลองแม่ข่า

เพื่อป้องกันการพังทลาย
ของตลิ่งในช่วงฤดูน้าหลาก
และเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผันน้าเข้าสู่ตัวเมือง
เชียงใหม่

4

จัดซื้อเรือท้อง
แบนพลาสติก
พร้อมเครื่องติด
ท้ายเรือหางสั้น

เพื่อใช้ในการดูแลและ
บารุงรักษาแหล่งน้า
สาธารณะ รวมถึงใช้ใน
การตรวจติดตามผลการ
ดาเนินงานพัฒนาริมตลิ่ง
ลาน้าแม่ปิงตามโครงการ
จิตอาสาพระราชทาน
เราทาความดี ด้วยหัวใจ

รวม

4 โครงการ

-

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ปรับปรุงพนังกันตลิ่งบริเวณ
ใต้สะพานข้ามคลองแม่ข่า
ในทางหลวงหมายเลข 11
ถึงประตูน้าเซนต์ปีเตอร์ โดย
การดาดคลองแม่ข่าเป็นผิว
คอนกรีต ระยะทางไม่น้อย
กว่า 320 เมตร ตามแบบ
แปลนของเทศบาลฯ
มีเรือท้องแบนพลาสติก
พร้อมเครื่องติดท้ายเรือ
หางสั้น จานวน 1 ชุด

-

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
2,000,000

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

-

-

-

150,000

-

-

-

-

3,150,000

-

ตัวชี้วดั
(KPI)
การพังทลาย
ของตลิ่งใน
พื้นที่ลดลง

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

-ตลิ่งคลองแม่ข่า
มีความมั่นคง
แข็งแรง
-การผันน้าและ
การระบายน้า
คลองแม่ข่ามี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น
ร้อยละความ การดูแลและ
สาเร็จในการ บารุงรักษาแหล่ง
จัดซื้อเรือ
น้าสาธารณะ
ท้องแบน
รวมถึงการตรวจ
พลาสติก
ติดตามผลการ
พร้อมเครื่อง ดาเนินงานพัฒนา
ติดท้ายเรือ ริมตลิ่งลาน้า
หางสั้น
แม่ปิงตาม
โครงการจิตอาสา
พระราชทาน
เราทาความดี
ด้วยหัวใจเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานบารุงรักษา
และซ่อมแซม
ระบบระบายน้า
ฝ่ายจัดการ
คุณภาพน้า
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง
งานบารุงรักษา
และซ่อมแซม
ระบบระบายน้า
ฝ่ายจัดการ
คุณภาพน้า
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง

-

- 33 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2563
เทศบาลนครเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ที่ 3 การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพคงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ที่ 4 การอนุรักษ์ ฟืน้ ฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญ
ั ญาท้องถิน่
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตสานึกด้านศิลปวัฒนธรรม
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
งบประมาณ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
2564
2565
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 ปรับปรุง
เพื่อปรับปรุงห้องประชุม -ปรับปรุงระบบไฟฟ้า
500,000
ห้องประชุม
หอศิลปวัฒนธรรมเมือง
ส่องสว่าง
หอศิลปวัฒนธรรม เชียงใหม่ให้มีความ
-ตกแต่งภายใน พื้นที่ไม่น้อย
เมืองเชียงใหม่
สวยงาม เหมาะสม และ กว่า 123 ตร.ม.
รองรับกับการจัดประชุม -ปรับปรุงฝ้าเพดาน
และจัดกิจกรรมการ
-จัดหาครุภัณฑ์สานักงาน
พัฒนาต่างๆ ของภาคี
ดังนี้
เครือข่ายทั้งภาครัฐ
--โต๊ะประชุม ขนาด
ภาคเอกชนและประชาชน 1.5x0.6x0.75 ม
จานวน 18 ชุด
--โต๊ะประชุมเข้ามุม 45 องศา
ขนาด 1.5x0.6x0.75 ม.
จานวน 2 ชุด
--โต๊ะประธาน เข้ามุม 45 องศา
ขนาด 1.8x0.6x0.75 ม
จานวน 1 ชุด
--โต๊ะวางโปรเจคเตอร์
ขนาด 0.6x0.6x0.9 ม
จานวน 1 ชุด
--เก้าอี้สานักงาน จานวน
41 ตัว
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ)

แบบ ผ.02

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ผู้มาร่วมประชุม/
ร่วมกิจกรรม
การพัฒนา
ต่าง ๆ

ผู้เข้าร่วมประชุม
และร่วมกิจกรรม
การพัฒนาต่าง ๆ
ได้รับความสะดวก
มากขึ้น

กลุ่มงานส่งเสริม
การพัฒนาเมือง
กองวิชาการ
และแผนงาน

แบบ ผ.02

- 34 ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

2

ปรับปรุงอาคาร
หอประวัติศาสตร์
เมืองเชียงใหม่

เพื่อปรับปรุงอาคาร
หอประวัติศาสตร์ให้มี
ความแข็งแรง ปลอดภัย
และพร้อมที่เป็นแหล่ง
เรียนรู้ทางประวัติศาสตร์
ของเมืองเชียงใหม่

3

ก่อสร้างเวทีและ
ปรับปรุงลาน
กิจกรรม
พิพิธภัณฑ์
พื้นถิ่นล้านนา

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

-ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและ
แสงสว่างภายในอาคาร
-ปรับปรุงห้องอเนกประสงค์
จานวน 1 ห้อง
-ปรับปรุงพื้นที่นอกอาคาร
บริเวณโถงด้านข้างทางเดิน
หลุมโบราณคดี ขนาดพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 120 ตาราง
เมตร
-ซ่อมแซมหลังคา, เชิงชาย
-ซ่อมแซมซุ้มทางเข้า
-ก่อสร้างห้องสุขา
จานวน 1 หลัง
-ทาสีภายในและภายนอก
อาคาร
(ตามแบบแปลนเทศบาล)
เพื่อให้มีเวทีและพื้นที่
-ก่อสร้างเวที ขนาดกว้างไม่
สาหรับจัดกิจกรรมบริเวณ น้อยกว่า 7 เมตร ยาวไม่
พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา น้อยกว่า 10 เมตร สูงไม่
น้อยกว่า 0.20 เมตร
-ปรับปรุงลานกิจกรรมและ
ปรับภูมิทัศน์ ปลูกไม้ยืนต้น
ปูหญ้าสนาม พื้นที่ไม่น้อย
กว่า 600 ตารางเมตร
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ)

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

-

-

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

500,000

-

2565
(บาท)
-

-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ผู้เข้าชมหอ
ประวัติศาสตร์
เมืองเชียงใหม่

อาคารหอ
ประวัติศาสตร์
มีความแข็งแรง
ปลอดภัยและ
เป็นแหล่งเรียนรู้
ทางประวัติศาสตร์
ของเมืองเชียงใหม่
ให้แก่ประชาชนใน
ท้องถิ่นและผู้ที่
สนใจ ตลอดจน
นักท่องเที่ยวได้
ศึกษาหาความรู้

กลุ่มงานส่งเสริม
การพัฒนาเมือง
กองวิชาการ
และแผนงาน

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ผูเ้ ข้าร่วม
กิจกรรม
การพัฒนา
ต่างๆ

-มีเวทีและพื้นที่ใน
การจัดกิจกรรม
ต่างๆ บริเวณ
พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่น
ล้านนา
-การจัดกิจกรรม
การพัฒนาต่าง ๆ
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

กลุ่มงานส่งเสริม
การพัฒนาเมือง
กองวิชาการ
และแผนงาน

แบบ ผ.02

- 35 ที่

โครงการ

4

จัดซื้อเก้าอี้
อเนกประสงค์

เพื่ออานวยความสะดวก มีเก้าอี้อเนกประสงค์ จานวน
แก่ผู้เข้าร่วมประชุมและ
200 ตัว
ร่วมกิจกรรมการพัฒนา
ต่างๆ ของภาคีเครือข่าย
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและ
ประชาชน

5

จัดซื้อโต๊ะ
อเนกประสงค์

เพื่ออานวยความสะดวก
แก่ผู้เข้าร่วมประชุมและ
ร่วมกิจกรรมการพัฒนา
ต่างๆ ของภาคีเครือข่าย
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและ
ประชาชน
-

รวม

5 โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

-มีโต๊ะอเนกประสงค์ ขนาด
ไม่น้อยกว่า 1.20x0.70
เมตร จานวน 20 ตัว
-มีโต๊ะอเนกประสงค์ ขนาด
ไม่น้อยกว่า 1.50x0.70
เมตร จานวน 20 ตัว
-

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
150,000

-

-

84,000

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

-

-

92,000
-

-

1,326,000 5,000,000

-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ผู้มาร่วมประชุม/
ร่วมกิจกรรม
การพัฒนา
ต่าง ๆ

ผู้เข้าร่วมประชุม
และร่วมกิจกรรม
การพัฒนาต่าง ๆ
ได้รับความสะดวก
มากขึ้น

กลุ่มงานส่งเสริม
การพัฒนาเมือง
กองวิชาการ
และแผนงาน

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ผู้มาร่วมประชุม/
ร่วมกิจกรรม
การพัฒนา
ต่าง ๆ
-

ผู้เข้าร่วมประชุม
และร่วมกิจกรรม
การพัฒนาต่าง ๆ
ได้รับความสะดวก
มากขึ้น

กลุ่มงานส่งเสริม
การพัฒนาเมือง
กองวิชาการ
และแผนงาน

-

-
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แบบ ผ.02

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

โครงการ

1

จ้างเหมาบริการ
งานสอนผู้ช่วยครู
ผู้ดูแลเด็กปฐมวัย

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

-เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จ้างเหมาบริการงานสอน
มีบุคลากรดูแลเด็กอย่าง
ผูช้ ่วยครูผู้ดูแลเด็กปฐมวัย
เพียงพอและเหมาะสม
จานวน 2 คน
-เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
มีบุคลากรที่มีความสามารถ
มีคุณภาพ และศักยภาพ
ในการจัดการศึกษา
อบรมเลี้ยงดูและส่งเสริม
พัฒนาการสาหรับเด็กได้
อย่างถูกต้องตามหลัก
วิชาการ

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
97,500

2564
(บาท)
240,000

2565
(บาท)
240,000

ตัวชี้วดั
(KPI)
จานวน
ผู้ช่วยครู
ผู้ดูแลเด็ก
ปฐมวัยที่
จัดจ้าง

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั
-ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ
มีบุคลากรที่
เพียงพอและ
เหมาะสมกับ
ปริมาณเด็ก
-เด็กปฐมวัยได้รับ
การจัดการศึกษา
อบรมเลี้ยงดูและ
ส่งเสริมพัฒนาการ
สาหรับเด็กได้
อย่างถูกต้องตาม
หลักวิชาการจาก
บุคลากรที่มี
ความสามารถ
มีคุณภาพ และ
ศักยภาพในการ
ดูแลเด็ก

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานการศึกษา
ปฐมวัย
(ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ)
สานักการศึกษา

แบบ ผ.02

- 37 ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

2

ปรับปรุงพื้นสนาม
ใต้โดมของ
โรงเรียนเทศบาล
วัดเชียงยืน

เพื่อปรับปรุงพื้นสนามของ
โรงเรียนให้ได้มาตรฐาน
และเอื้อต่อการจัดการ
เรียนการสอน และการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงการ
ให้บริการแก่ชุมชน

3

ก่อสร้างห้องน้า
โรงเรียนเทศบาล
วัดป่าแพ่ง

-เพื่อให้โรงเรียน
มีห้องน้าที่เพียงพอต่อ
จานวนนักเรียนของ
โรงเรียน
-เพื่อให้โรงเรียนมีห้องน้า
ที่สะอาดถูกสุขลักษณะ
อนามัย

รวม

3 โครงการ

-

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ปรับปรุงพื้นสนามใต้โดมของ
โรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน
ดังนี้
-เทคอนกรีตทับพื้นสนามเดิม
หนา 5 ซม. พร้อมทาผิวหน้า
ปูนทรายผสมสีฝุ่น
-ขัดมันเรียบ หนา 2 ซม.
พร้อมปรับความลาดเอียง
การไหลน้า
(ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)
ก่อสร้างห้องน้าขนาด 7 ที่นั่ง
(ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)

-

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-

-

-

605,000

-

-

97,500

1,153,000

2564
(บาท)
308,000

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ
สาเร็จของ
การปรับปรุง
พื้นสนาม

โรงเรียนมีพื้น
โรงเรียนเทศบาล
สนามสาหรับใช้ใน วัดเชียงยืน
การจัดการเรียน สานักการศึกษา
การสอน และการ
จัดกิจกรรมต่าง ๆ
รวมถึงการให้
บริการแก่
ชุมชนอย่างมี
ประสิทธิภาพ

-

ร้อยละความ
สาเร็จของ
การก่อสร้าง
ห้องน้า

โรงเรียนมี
ห้องน้าที่สะอาด
ถูกสุขลักษณะ
อนามัยและ
เพียงพอต่อ
จานวนนักเรียน

240,000

-

-

โรงเรียนเทศบาล
วัดป่าแพ่ง
สานักการศึกษา

-
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แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2563
เทศบาลนครเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ที่ 3 การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพคงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตสานึกด้านศิลปวัฒนธรรม
3.4 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1

เฝ้าระวัง ป้องกัน
และควบคุมโรค
ระบาด หรือ
โรคติดต่อ
อุบัติใหม่
ตามสถานการณ์
การเกิดโรค

-เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกันและ
ควบคุมโรคระบาด
โรคติดต่ออุบัติใหม่ตาม
สถานการณ์การเกิดโรค
ในพื้นที่เขตเทศบาล
นครเชียงใหม่
-เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้
ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
อย่างเข้มแข็ง ในการเฝ้า
ระวัง ป้องกันและควบคุม
โรครระบาด หรือ
โรคติดต่ออุบัติใหม่
-เพื่อดาเนินการตาม
มาตรการ หรือมาตรฐาน
หรือแนวทางป้องกันการ
เกิดโรคระบาด หรือ
โรคติดต่ออุบัติใหม่ของ
กระทรวงสาธารณสุข

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ดาเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน
และควบคุมโรคระบาดตาม
สถานการณ์การเกิดโรค
ในพื้นที่เขตเทศบาลนคร
เชียงใหม่

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
600,000

2565
(บาท)
600,000

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

การเฝ้าระวัง
ป้องกันและ
ควบคุมโรค
ระบาด หรือ
โรคติดต่อ
อุบัติใหม่
เป็นไปตาม
มาตรการ/
มาตรฐาน/
แนวทาง
ที่กาหนด

-การเฝ้าระวัง
ป้องกันและ
ควบคุมโรค
ระบาด หรือ
โรคติดต่อ
อุบัติใหม่ ในพื้นที่
เขตเทศบาล
นครเชียงใหม่
ดาเนินการได้
อย่างทันท่วงที
เป็นไปตาม
มาตรการ หรือ
มาตรฐาน หรือ
แนวทางที่กาหนด
-ทุกภาคส่วนมี
ส่วนร่วมในการ
เฝ้าระวัง ป้องกัน
และควบคุมโรค
ระบาด หรือ
โรคติดต่อ
อุบัติใหม่

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
ฝ่ายป้องกันและ
ควบคุมโรค
สานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

แบบ ผ.02

- 39 ที่
2

โครงการ
ส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมและ
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของ
แกนนาสุขภาพ
ชุมชนเทศบาล
นครเชียงใหม่

วัตถุประสงค์
-เพื่อสนับสนุนให้เกิดการมี
ส่วนร่วมในการดาเนินงาน
ของแกนนาสุขภาพชุมชน
ให้มีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพ
-เพื่อให้แกนนาสุขภาพ
ชุมชนพัฒนาการบริการ
และดูแลสุขภาพเบื้องต้น
ของชุมชนในเขตเทศบาล
นครเชียงใหม่
-เพื่อให้แกนนาสุขภาพมี
การพัฒนาความรู้ทางด้าน
สาธารณสุข

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
-แกนนาสุขภาพชุมชน
เทศบาลนครเชียงใหม่ มี
ความรู้ ความเข้าใจในด้าน
สาธารณสุข เพิ่มมากขึ้น
ร้อยละ 60
-แกนนาสุขภาพชุมชน
ทุกชุมชนของเทศบาล
นครเชียงใหม่มีการนาเสนอ
ผลการดาเนินงานประจาเดือน
ของทุกเดือนๆละ ๑ ครั้ง
-แกนนาสุขภาพชุมชน
ทุกชุมชนของเทศบาล
นครเชียงใหม่มีการระดม
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ในการพัฒนาการบริการ
และการดูแลสุขภาพเบื้องต้น
ของประชาชนในเขตเทศบาล
นครเชียงใหม่
-มีจัดประชุมทางวิชาการ
ความรู้ด้านสาธารณสุข อาทิ
โรคอุบัติใหม่, โรคติดต่อ
ร้ายแรง, โรคติดต่อเรื้อรัง ฯลฯ
ปี 2563 : 2 ครั้ง
ปี 2564-2565 : 3 ครั้ง/ปี

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
80,๐๐๐

2564
(บาท)
๑๑๔,๔00

2565
(บาท)
๑๑๔,๔00

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

ร้อยละของ
แกนนา
สุขภาพชุมชน
เทศบาลนคร
เชียงใหม่มี
ความรู้ความ
เข้าใจด้าน
สาธารณสุข
เพิ่มมากขึ้น

-แกนนาสุขภาพ
ชุมชนได้ทราบถึง
ปัญหาที่เกิดขึ้นใน
ชุมชนตนเองและ
ชุมชนเครือข่าย
รวมทั้งสามารถ
นาเอาปัญหาด้าน
สุขภาพไปปรับ
แก้ไขได้อย่าง
ถูกต้อง
-แกนนาสุขภาพ
ชุมชนมีความรู้
ความเข้าใจใน
ด้านสาธารณสุข
ในเรื่องที่ทันต่อ
เหตุการณ์เพิ่ม
มากขึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานสนับสนุน
สุขภาพภาค
ประชาชน ฝ่าย
ส่งเสริมสุขภาพ
สานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

แบบ ผ.02

- 40 ที่
3

โครงการ
จัดการการดูแล
ช่วยเหลือผู้ป่วย
ที่บ้าน (Home
Ward)

วัตถุประสงค์
-เพื่อให้เกิดกระบวนการ
การบริการประชาชนแบบ
เชิงรุกทีบ่ ้าน
-เพื่อให้มีระบบการเชื่อมโยง
การบริการระหว่าง
โรงพยาบาล และที่บ้าน
ของผู้ป่วย
-เพื่ อ ให้ บ ริ ก ารดู แ ลและ
ช่วยเหลือผู้ป่วยโดยทีม
สหวิชาชีพให้แก่ผู้ป่วยติด
เตี ย งในระยะที่ 3 และ
ผู้สูงอายุ
-เพื่อให้ผู้ใกล้ชิด/ผู้ดูแล
ผู้ป่วยมีความรู้ความเข้าใจ
ในการดูแลผู้ป่วยติดเตียง
(ระยะที่ 3) และผู้สูงอายุ
อย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถช่วยเหลือได้อย่าง
ทันท่วงทีและเป็นระบบ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
-ทีมสหวิชาชีพให้บริการดูแล
ผู้ป่วยติดเตียง (ระยะที่ 3)
และผู้สูงอายุในพื้นที่เขต
เทศบาลนครเชียงใหม่
-จัดอบรมเรื่อง การอนามัย
ครอบครัวให้แก่ผู้ใกล้ชิด/
ผู้ดูแลผู้ป่วยติดเตียงและ
ผู้สูงอายุ

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
27,050

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ผู้ใกล้ชิด/
ผู้ดูแลผู้ป่วย
ติดเตียงและ
ผู้สูงอายุที่
ได้รับการ
ช่วยเหลือ

ผู้ป่วยติดเตียง
(ระยะที่ 3) และ
ผู้สูงอายุในพื้นที่
เขตเทศบาลนคร
เชียงใหม่ ได้รับ
ดูแลอย่างมี
ประสิทธิภาพ
มีการช่วยเหลือ
อย่างทันท่วงที
และเป็นระบบ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ

แบบ ผ.02

- 41 ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

4

ปรับปรุง
ห้องปฏิบัติการ
เทคนิคการแพทย์
และพยาธิวิทยา

เพื่อให้มีห้องปฏิบัติการ
เทคนิคการแพทย์และ
พยาธิวิทยาที่ได้มาตรฐาน
อยู่ในสภาพที่ดี พร้อมที่จะ
ให้บริการตรวจรักษา
พยาบาลแก่ประชาชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ
เทคนิคการแพทย์และพยาธิ
วิทยา ดังนี้
1.งานรื้อถอน ประตู-หน้าต่าง,
ฝ้า ,พื้น ,ห้องน้าเดิม ฯลฯ
2.งานปรับปรุงพื้น ,ติดตั้ง
อุปกรณ์ระบบประตู,งานผนัง,
ประตูหน้าต่าง และระบบ
ไฟฟ้า ฯลฯ
3.งานครุภัณฑ์ :
-ติดตั้งพัดลมระบายอากาศ
ขนาด 8 นิ้ว จานวน 2 ตัว
-ม่านปรับแสงผ้าแนวตั้ง
ขนาดประมาณ 4.25x1.30 ม.
จานวน 1 ชุด
-ม่านปรับแสงผ้าแนวตั้ง
ขนาดประมาณ 1.90x1.30 ม.
จานวน 2 ชุด
-ม่านปรับแสงผ้าแนวตั้ง
ขนาดประมาณ 2.20x1.30 ม.
จานวน 1 ชุด
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ)

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
445,800

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนผู้
มารับบริการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ

ห้องปฏิบัติการ
เทคนิคการแพทย์
และพยาธิวิทยา
อยู่ในสภาพที่ดี
พร้อมที่จะรองรับ
และให้บริการ
ประชาชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

แบบ ผ.02

- 42 ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

5

ปรับปรุงโถง
พักคอยและ
ห้องทันตกรรม

เพื่อให้มีโถงพักคอยและ
ห้องทันตกรรมที่ได้
มาตรฐาน อยู่ในสภาพที่ดี
เป็นสัดส่วน พร้อมที่จะ
ให้บริการตรวจ
รักษาพยาบาลแก่
ประชาชน

6

ปรับปรุงประตู
ห้องเอ็กซเรย์ฟัน
ศูนย์สุขภาพ
ชุมชนหนองหอย

เพื่อปรับปรุงประตูห้อง
เอ็กซเรย์ฟันศูนย์สุขภาพ
ชุมชนหนองหอยให้อยู่ใน
สภาพที่ดี และมีมาตรฐาน
ความปลอดภัยในรังสี

7

ก่อสร้างห้องแยก
โรคความดันลบ
แบบเคลื่อนที่

-เพื่อก่อสร้างห้องแยกโรค
ความดันลบแบบเคลื่อนที่
สาหรับรองรับผู้ป่วยที่มี
ความเสีย่ งต่อโรคโควิด
19 (COVID 19)
-เพื่อเป็นการป้องกันการ
แพร่กระจายของเชื้อโรค

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ปรับปรุงโถงพักคอยและ
ห้องทันตกรรม ดังนี้
-งานพื้น
-งานติดตั้งประตูหน้าต่าง
-งานระบบไฟฟ้า
-งานผนัง
-กั้นห้องบริเวณทางเข้าห้องพัก
แพทย์และห้องทันตแพทย์
พร้อมติดตั้งเฟอร์นิเจอร์
-งานบิ้วอินชั้นวาง
คอมพิวเตอร์ติดผนัง
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ)
ปรับปรุงประตูห้องเอ็กซเรย์
ฟัน พร้อมติดตั้งและย้าย
สวิทซ์ไฟฟ้า

ก่อสร้างห้องแยกโรคความ
ดันลบ แบบเคลื่อนที่ จานวน
1 unit

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
312,800

-

-

46,000

-

-

-

-

600,000

-

-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนผู้
มารับบริการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ

โถงพักคอยและ
ห้องทันตกรรม
อยู่ในสภาพที่ดี
เป็นสัดส่วน
พร้อมที่จะรองรับ
และให้บริการ
ประชาชน

งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

ร้อยละความ
พึงพอใจและ
ความเชื่อมั่น
ของประชาชน
ผู้มารับบริการ
ด้านทันตกรรม
ศูนย์สุขภาพ
ชุมชนหนองหอย
มีพื้นที่ใน
การคัดแยก
ผู้ป่วยติดเชื้อ/
ผู้ที่อยู่ใน
กลุ่มเสี่ยง
ตามมาตฐาน
ทางการแพทย์

ประตูห้อง
เอ็กซเรย์ฟัน
ศูนย์สุขภาพชุมชน
หนองหอยอยู่ใน
สภาพที่ดี และมี
มาตรฐานความ
ปลอดภัยในรังสี

กลุ่มงานทันตกรรม
สาธารณสุข
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

- มีพื้นที่สาหรับ
แยกบริการและ
สามารถลดการ
แพร่กระจายของ
เชื้อโรค
-บุคลากรทาง
การแพทย์มีความ
เชื่อมั่นในการ
ปฏิบัติงานมากขึ้น

งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

แบบ ผ.02

- 43 ที่

โครงการ

8

จัดซื้อเครื่องพ่นยา
งานสัตวแพทย์
สานักการ
สาธารณสุขฯ

วัตถุประสงค์

เพื่อใช้ในการพ่นยาฆ่าเชื้อ
กาจัดเชื้อโรคต่าง ๆ
และเชื้อโรคที่มาจาก
นกธรรมชาติตามพื้นที่
สาธารณะต่าง ๆ ที่
ประชาชนใช้บริการใน
เขตเทศบาลนครเชียงใหม่
9 จัดซื้อเครื่องชั่ง
-เพื่อใช้ในการชั่งน้าหนัก
น้าหนักสัตว์
สุนัข แมว และสัตว์จรจัด
แบบดิจิตอล
ที่เข้ารับการทาหมัน/ตอน
งานสัตวแพทย์
ทีศ่ ูนย์บริการสุขภาพ
สานักการ
สัตว์เลี้ยง เทศบาล
สาธารณสุขฯ
นครเชียงใหม่
-เพื่อให้การคานวณ
ปริมาณยาตามน้าหนัก
สัตว์เป็นไปอย่างถูกต้อง
10 จัดซื้อโต๊ะสแตนเลส เพื่อใช้ในการตรวรรักษา
ระบบไฮโดรลิค
ผ่าตัด และทาหมัน/ตอน
งานสัตวแพทย์
สุนัข แมว และสัตว์จรจัด
สานักการ
ที่ศูนย์บริการสุขภาพ
สาธารณสุขฯ
สัตว์เลี้ยง เทศบาล
นครเชียงใหม่
รวม
10 โครงการ
-

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
13,800
(1 เครื่อง)

มีเครื่องชั่งน้าหนักสัตว์
แบบดิจิตอล จานวน 1
เครื่อง

-

-

18,000

-

-

ร้อยละความ
สาเร็จในการ
จัดซื้อเครื่อง
ชั่งน้าหนัก
สัตว์แบบ
ดิจิตอล

มีโต๊ะสแตนเลสระบบ
ไฮโดรลิค ขนาดประมาณ
60x120 ซม. จานวน 2 ตัว

-

-

40,000
(1 ตัว)

-

40,000
(1 ตัว)

ร้อยละความ
สาเร็จในการ
จัดซื้อโต๊ะ
สแตนเลส
ระบบไฮโดรลิค

-

-

-

1,583,450

728,200

754,400

-

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
มีเครื่องพ่นยา แบบใช้แรงดัน
ของเหลว ชนิดตั้งพื้น
ขนาด 2.5 แรงม้า
จานวน 2 เครื่อง

2564
(บาท)
13,800
(1 เครื่อง)

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

ร้อยละความ
สาเร็จในการ
จัดซื้อเครื่อง
พ่นยา

ลดความเสี่ยง
ของประชาชน
ต่อการติดเชื้อโรค
ตามพื้นที่
สาธารณะต่าง ๆ
ในเขตเทศบาล
นครเชียงใหม่
การตรวจรักษา
พยาบาลทาหมัน/
ตอน สุนัข แมว
และสัตว์จรจัด
มีประสิทธิภาพ
สามารถคานวณ
ปริมาณยาตาม
น้าหนักสัตว์ได้
อย่างถูกต้อง
การตรวจรักษา
พยาบาลผ่าตัด
ทาหมัน/ตอน
สุนัข แมว
และสัตว์จรจัด
มีประสิทธิภาพ
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานสัตวแพทย์
ฝ่ายบริการ
สิ่งแวดล้อม
สานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม
งานสัตวแพทย์
ฝ่ายบริการ
สิ่งแวดล้อม
สานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

งานสัตวแพทย์
ฝ่ายบริการ
สิ่งแวดล้อม
สานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม
-

- 44 -

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2563
เทศบาลนครเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ที่ 3 การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพคงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตสานึกด้านศิลปวัฒนธรรม
3.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1

ช่วยเหลือ
ประชาชนให้
สามารถเข้าถึง
ปัจจัยพื้นฐานใน
การดารงชีวิตได้
อย่างปกติสุขใน
สังคม

รวม

1 โครงการ

-เพื่อบรรเทาปัญหาความ
เดือดร้อนเฉพาะหน้าของ
ประชาชนที่ประสบปัญหา
ความเดือดร้อนต่าง ๆ ใน
เขตเทศบาลนครเชียงใหม่
-เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา
ฟื้นฟู และพัฒนา
ประชาชนผู้ประสบปัญหา
ความเดือดร้อนให้สามารถ
อยู่ในสังคมได้ตามสมควร
แก่อัตภาพ
-

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ครัวเรือนผู้ประสบปัญหา
ความเดือดร้อนในเขต
เทศบาลนครเชียงใหม่
จานวน 15,000 ครัวเรือน

-

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

-

-

งบประมาณ
ตัวชี้วดั
2563
2564
2565
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
15,000,000 15,000,000 15,000,000 จานวน
ครัวเรือน
เป้าหมาย
ที่ประสบ
ปัญหาความ
เดือดร้อน
ได้รับการ
ช่วยเหลือ

15,000,000 15,000,000 15,000,000

-

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนผู้
งานสังคมสงเคราะห์
ประสบปัญหา
กองสวัสดิการสังคม
ความเดือดร้อน
ในเขตเทศบาล
นครเชียงใหม่
ได้รับความ
ช่วยเหลือและ
บรรเทาความ
เดือดร้อนเบื้องต้น
ตามสมควรแก่
เหตุ
-

- 45 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 4/2563
เทศบาลนครเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ที่ 3 การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพคงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เชียงใหม่ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวติ และจิตสานึกด้านศิลปวัฒนธรรม
3.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบประมาณ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 วิทยาลัยพัฒนา
-เพื่อส่งเสริมการพัฒนา
-ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนคร
1,000,000
คุณภาพชีวิต
คุณภาพชีวิตและการ
เชียงใหม่ จานวนประมาณ
ผู้สูงอายุเทศบาล จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
100 คน/รุ่น/ปี
นครเชียงใหม่
ของผู้สูงอายุ
-ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการ
-เพื่อส่งเสริมการพัฒนา
วิทยาลัยพัฒนาคุณภาพชีวิต
ตนเอง การดูแลคุ้มครอง ผู้สูงอายุเทศบาลนคร
และพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ
เชียงใหม่ผ่านหลักสูตรตาม
-เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดี เกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
ของผู้สูงอายุทั้งด้าน
ร่างกายและจิตใจ
-เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ
สร้างสรรค์ประโยชน์แก่
ชุมชนและสังคม
-เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ
คุณค่าภูมิปัญญาผู้สูงอายุ
ให้เป็นที่ประจักษ์และ
ยอมรับ
-เพื่อส่งเสริมภูมิปัญญา
และวัฒนธรรมท้องถิ่นให้
ดารงสืบทอดต่อไป

แบบ ผ.02

2565
(บาท)
543,310

ตัวชี้วดั
(KPI)
-ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ผู้สูงอายุที่
เข้าร่วม
โครงการ
-ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ
ผ่านหลักสูตร
ตามเกณฑ์

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-ผู้สูงอายุมีสุขภาพ งานพัฒนาชุมชน
ร่างกายที่แข็งแรง ฝ่ายพัฒนาชุมชน
ลดความเสี่ยงจาก กองสวัสดิการสังคม
การเจ็บป่วย ลด
การพึ่งพาผู้อื่น
อายุยืน
-ผู้สูงอายุคลาย
เหงา และรู้สึก
ภูมิใจ ตระใน
คุณค่าความ
สามารถของ
ตนเอง
-ผู้สูงอายุ สามารถ
ปรับตัวและ
ดาเนินชีวิตได้
อย่างเหมาะสม
-ทาให้มีเวทีที่เปิด
โอกาสให้ผู้สูงอายุ
มีส่วนร่วมในการ
ทาประโยชน์ต่อ
ชุมชนและสังคม

แบบ ผ. 02

- 46 ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
20,000

2565
(บาท)
20,000

2

อบรมให้ความรู้
ด้านกองทุนจัด
สวัสดิการชุมชน

-เพื่อเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจ ในหลักการ
จัดตั้งกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน
-เพื่อส่งเสริมการจัดตั้ง
กองทุนสวัสดิการชุมชน
-เพื่อให้ประชาชนในชุมชน
ได้มีสวัสดิการที่ครอบคลุม
และทั่วถึง

-คณะกรรมการชุมชนและ
ประชาชนทั่วไปในแขวง
นครพิงค์ จานวน 60 คน
-ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุน
จัดสวัสดิการชุมชน ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70

3

จัดซื้อวัสดุ
ครุภัณฑ์สาหรับ
ใช้ในการประชุม
ประจาเดือน
คณะกรรมการ
ชุมชนเทศบาล
นครเชียงใหม่

-เพื่ออานวยความสะดวก
ให้แก่คณะกรรมการชุมชน
เทศบาลนครเชียงใหม่
ที่มาเข้าร่วมการประชุม
ประจาเดือน
-เพื่อให้การจัดประชุม
ประจาเดือนคณะกรรมการ
ชุมชนเทศบาลนคร
เชียงใหม่เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย

-มีโต๊ะโฟเมก้า ขนาด
0.75x1.80 เมตร จานวน
50 ตัว ๆ ละ 2,500 บาท
-มีเก้าอี้พลาสติก แบบมีพนัก
พนักพิง จานวน 120 ตัว ๆ
ละ 280 บาท

-

-

-

158,600

-

รวม

3 โครงการ

-

-

-

-

-

1,178,600

563,310

ตัวชี้วดั
(KPI)
ร้อยละของ
ผู้เข้ารับการ
อบรมมี
ความรู้
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ
กองทุนจัด
สวัสดิการ
ชุมชน

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

-ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในหลักการ
จัดตั้งกองทุน
สวัสดิการชุมชน
-มีการจัดตั้ง
กองทุนสวัสดิการ
ชุมชนเพื่อ
ช่วยเหลือซึ่งกัน
และกันภายใน
ชุมชน
ร้อยละความ -คณะกรรมการ
พึงพอใจของ ชุมชนที่มาเข้าร่วม
ผู้เข้าร่วม
การประชุม
การประชุม ประจาเดือน
ได้รับความสะดวก
-การจัดประชุม
ประจาเดือน
คณะกรรมการ
ชุมชนเทศบาล
นครเชียงใหม่
เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานสวัสดิการ
สังคม
แขวงนครพิงค์

งานพัฒนาชุมชน
ฝ่ายพัฒนาชุมชน
กองสวัสดิการสังคม

-

- 47 -

แบบ ผ.02

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

โครงการ

วัตถุประสงค์

1

ปรับปรุงห้องสมุด
ประชาชน
ศาลาแดง
(ห้องส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก)

เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่
เข้ามาใช้บริการห้องสมุด
ประชาชนศาลาแดง
มีพื้นที่ที่มีความทันสมัย
เหมาะสมสาหรับการอ่าน
และการจัดกิจกรรม
เสริมสร้างพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย

2

จัดซื้อโทรทัศน์
แอล อี ดี (LED
TV) แบบ Smart TV
ฝ่ายการศึกษา
นอกระบบและ
ตามอัธยาศัย
สานักการศึกษา

เพื่อใช้ในการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารให้แก่เด็ก
และเยาวชนที่เข้ามาใช้
บริการห้องสมุดประชาชน
ศาลาแดง (ห้องส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ปรับปรุงห้องสมุดประชาชน
ศาลาแดง (ห้องส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก) ดังนี้
งานก่อสร้าง :
-งานสี
-งานระบบไฟฟ้า
-จัดทาที่อ่านหนังสือแบบรังผึ้ง
-ปูพื้นด้วยพื้นเบาะหนาทั้งห้อง
งานครุภัณฑ์ :
-ติดตั้งพัดลมดูดอากาศ
ขนาด 8 นิ้ว จานวน 6 เครื่อง
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ)
มีโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED
TV) แบบ Smart TV ขนาด
49 นิ้ว จานวน 1 เครื่อง

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-

-

-

2564
(บาท)
100,000

2565
(บาท)
-

19,600

-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ
ห้องสมุด
ประชาชน
ศาลาแดง

ห้องสมุดประชาชน
ศาลาแดงมีพื้นที่
ให้บริการเด็กและ
เยาวชนสาหรับใช้
ในการอ่านและ
การจัดกิจกรรม
เสริมสร้าง
พัฒนาการเด็ก
ที่มีความเหมาะสม
ปลอดภัย และ
ทันสมัยมากยิ่งขึ้น

ฝ่ายการศึกษา
นอกระบบและ
ตามอัธยาศัย
สานักการศึกษา

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ
ห้องสมุด
ประชาชน
ศาลาแดง

ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการใช้
บริการห้องสมุด
ประชาชนศาลา
แดง

ฝ่ายการศึกษา
นอกระบบและ
ตามอัธยาศัย
สานักการศึกษา

แบบ ผ.02

- 48 ที่
3

รวม

โครงการ
จัดซื้อโต๊ะวาง
คอมพิวเตอร์
สาหรับผู้ใช้
บริการห้องสมุด
ประชาชน
ศาลาแดง
3 โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่ออานวยความสะดวก มีโต๊ะวางคอมพิวเตอร์
ให้แก่ประชาชนผู้มาใช้
ขนาดสูงไม่น้อยกว่า 80 ซม.
บริการห้องสมุดประชาชน จานวน 2 ตัว
ศาลาแดงในการสืบค้น
ข้อมูลในระบบ IT

-

-

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-

-

-

2564
(บาท)
4,000

2565
(บาท)
-

123,600

-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ
ห้องสมุด
ประชาชน
ศาลาแดง

ประชาชน
ผู้ใช้บริการ
ห้องสมุด
ประชาชน
ศาลาแดงมีความ
สะดวกสบายใน
การสืบค้นข้อมูล
ระบบ IT
-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
ฝ่ายการศึกษา
นอกระบบและ
ตามอัธยาศัย
สานักการศึกษา

-

- 49 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2563
เทศบาลนครเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ที่ 6 การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบ
4. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความปลอดภัยและบรรเทาสาธารณภัย
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

โครงการ

1

จัดซื้อระบบ
กล้องโทรทัศน์
วงจรปิดพร้อม
เครื่องบันทึก

รวม

1 โครงการ

วัตถุประสงค์
-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
รักษาความปลอดภัย
ภายในเครือข่าย
พิพิธภัณฑ์กลางเวียง
เชียงใหม่
-เพื่อช่วยในการติดตาม
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้
อย่างสะดวกและรวดเร็ว
-

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
มีกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ความละเอียดไม่น้อยกว่า
2.0 ล้านพิกเซล จานวน 8
ตัว พร้อมเครื่องบันทึกแบบ
8 ช่อง จานวน 1 ระบบ

-

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
78,000

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

-

-

78,000

-

-

แบบ ผ.02

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ
พึงพอใจและ
ความเชื่อมั่น
ของประชาชน
ต่อระบบ
รักษาความ
ปลอดภัย

เครือข่าย
พิพิธภัณฑ์กลาง
เวียงเชียงใหม่มี
ระบบรักษาความ
ปลอดภัยที่ดีและ
มีประสิทธิภาพ

กลุ่มงานส่งเสริม
การพัฒนาเมือง
กองวิชาการ
และแผนงาน

-

-

-

- 50 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 4/2563
เทศบาลนครเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ที่ 6 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ที่ 7 : การบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ ี
5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
งบประมาณ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 ปรับปรุงอาคาร
ปรับปรุงอาคารห้อง
-ต่อเติมหลังคาทางเดินหน้า
500,000
ห้องประชุมและ ประชุมและภูมิทัศน์
ห้องประชุม พื้นที่โดย
ภูมิทัศน์โดยรอบ โดยรอบสาหรับใช้เป็น
ประมาณ 42.24 ตาราง
ห้องประชุม
สถานที่จัดการประชุม จัด เมตร
แขวงนครพิงค์
ฝึกอบรม และจัดกิจกรรม -เสริมม้านั่งคอนกรีตบริเวณ
การพัฒนาต่าง ๆ ของ
ด้านหน้าและด้านหลังห้อง
แขวงนครพิงค์
ประชุม พื้นที่โดยประมาณ
15.375 ตารางเมตร
-ปูกระเบื้องพื้นอาคารห้อง
ประชุม พื้นที่โดยประมาณ
265 ตารางเมตร
-ปรับปรุงช่องแสงของห้อง
ประชุม จานวน 13 บาน
-ตกแต่งสวนหย่อมหน้า
อาคารและข้างอาคาร
ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ
รวม
1 โครงการ
500,000

แบบ ผ.02

2565
(บาท)
-

-

ตัวชี้วดั
(KPI)
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนที่
มาร่วมประชุม /
อบรม/ร่วม
กิจกรรมการ
พัฒนาต่าง ๆ
ของแขวง
นครพิงค์

-

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-การจัดประชุม
งานธุรการ
จัดฝึกอบรม และ แขวงนครพิงค์
จัดกิจกรรมการ
พัฒนาต่าง ๆ ของ
แขวงนครพิงค์
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
-ประชาชนที่มา
ร่วมประชุม อบรม
และร่วมกิจกรรม
การพัฒนาต่าง ๆ
ได้รับความสะดวก

-

-

- 51 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 4/2563
เทศบาลนครเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ที่ 6 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมมาภิบาล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ที่ 7 : การบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ ี
5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร
5.4 แผนงานสาธารณสุข
งบประมาณ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 ปรับปรุงลานจอดรถ เพื่อให้ศูนย์สุขภาพชุมชน ปรับปรุงลานจอดรถ โรงจอด
499,050
โรงจอดรถยนต์
หนองหอยซึ่งเป็นสถานที่ รถยนต์ และประตูทางเข้า
และประตูทางเข้า ให้การตรวจรักษาพยาบาล ศูนย์สุขภาพชุมชนหนองหอย
ศูนย์สุขภาพ
แก่ประชาชน ได้มาตรฐาน ดังนี้
ชุมชนหนองหอย อยู่ในสภาพที่ดี พร้อมที่จะ -พื้นลานจอดรถแบบคอนกรีต
ให้บริการแก่ประชาชน
โครงผสมเสร็จ พื้นที่ประมาณ
530 ตร.ม
-โรงจอดรถยนต์ จานวน 2 หลัง
-ประตูทางเข้า แบบบาน
เลื่อนเหล็ก
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ)
2

ต่อเติมรั้วศูนย์
สุขภาพชุมชน
ศรีวิชัย

เพื่อให้ศูนย์สุขภาพชุมชน
ศรีวิชัยซึ่งเป็นสถานที่
ให้การตรวจรักษาพยาบาล
แก่ประชาชน ได้มาตรฐาน
อยู่ในสภาพที่ดี พร้อมที่จะ
ให้บริการแก่ประชาชน

-ต่อเติมรั้วศูนย์สุขภาพชุมชน
ศรีวิชัยเดิม
-ปรับปรุงแนวรั้วเดิมให้สูงขึ้น
-ก่อสร้างแนวรั้วใหม่ด้านหลัง
อาคาร
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ)

-

-

166,280

-

แบบ ผ.02

2565
(บาท)
-

-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-ร้อยละความ
สาเร็จในการ
ปรับปรุงลาน
จอดรถโรง
จอดรถยนต์
และประตู
ทางเข้าศูนย์
สุขภาพชุมชน
หนองหอย
-ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนผู้
มารับบริการ
-ร้อยละความ
สาเร็จในการ
ต่อเติมรั้ว
ศูนย์สุขภาพ
ชุมชนศรีวิชัย
-ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนผู้
มารับบริการ

ศูนย์สุขภาพ
ชุมชนหนองหอย
มีลานจอดรถ
โรงจอดรถยนต์
ที่เพียงพอต่อการ
รองรับประชาชน
ที่มาใช้บริการ
และมีประตู
ทางเข้าที่
อยู่ในสภาพที่ดี
พร้อมใช้งาน

งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

ศูนย์สุขภาพ
ชุมชนศรีวิชัย
มีสถานที่ที่อยู่ใน
สภาพที่ดี มีรั้วกั้น
ที่เป็นสัดส่วนเพื่อ
ความปลอดภัยใน
การรองรับการให้
บริการประชาชน

งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

แบบ ผ.02

- 52 วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

3

จัดซื้อเก้าอี้พักคอย
สาหรับใช้ใน
โรงพยาบาล
เทศบาลนคร
เชียงใหม่

เพื่ออานวยความสะดวก
ให้แก่ประชาชนระหว่าง
รอรับบริการทางด้าน
ทันตกรรมโรงพยาบาล
เทศบาลนครเชียงใหม่

มีเก้าอี้พักคอย ขนาด 3 ที่นั่ง
จานวน 2 ตัว

4

จัดซื้อชุดรับแขก เพื่ออานวยความสะดวก
สาหรับใช้ในสุสาน ให้แก่ประชาชนผู้มาร่วม
แขวงนครพิงค์
พิธีฌาปนกิจศพภายใน
สุสานแขวงนครพิงค์

5

จัดซื้อชุดรับแขก เพื่ออานวยความสะดวก
ไม้สักสาหรับใช้ใน ให้แก่ประชาชนผู้มาร่วม
สุสานแขวงกาวิละ พิธีฌาปนกิจศพภายใน
สุสานแขวงกาวิละ

มีชุดรับแขก จานวน 3 ชุด ๆ
ละ 18,500 บาท สาหรับ
บริการประชาชนในสุสาน
แขวงนครพิงค์
(สุสานบ้านท่อ จานวน 1 ชุด,
สุสานแม่หยวก จานวน 1
ชุด และสุสานป่าตัน จานวน
1 ชุด)
มีชุดรับแขกไม้สัก จานวน 5
ชุด ๆ ละ 60,000 บาท
สาหรับบริการประชาชนใน
สุสานแขวงกาวิละ
(สุสานสันกู่เหล็ก จานวน 2 ชุด,
สุสานหนองประทีป จานวน
1 ชุด, สุสานบ้านเด่น
จานวน 1 ชุด และสุสาน
เสาหิน จานวน 1 ชุด)

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
14,000

-

-

55,500

-

-

-

-

-

300,000

-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนผู้
มารับบริการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการรับ
บริการทางด้าน
ทันตกรรม
โรงพยาบาล
เทศบาลนคร
เชียงใหม่
ร้อยละความ ประชาชน
พึงพอใจของ ผู้มาร่วมพิธี
ประชาชน
ฌาปนกิจศพ
ภายในสุสาน
แขวงนครพิงค์
ได้รับความสะดวก

งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขและ
สิง่ แวดล้อม

ร้อยละความ ประชาชน
พึงพอใจของ ผู้มาร่วมพิธี
ประชาชน
ฌาปนกิจศพ
ภายในสุสาน
แขวงกาวิละได้รับ
ความสะดวก

งานสุขาภิบาล
และสิ่งแวดล้อม
แขวงกาวิละ

งานสุขาภิบาล
และสิ่งแวดล้อม
แขวงนครพิงค์

แบบ ผ.02

- 53 โครงการ

วัตถุประสงค์

6

จัดซื้อเครื่องเสียง
พร้อมติดตั้ง
ภายในสุสาน
แขวงกาวิละ

เพื่ออานวยความสะดวก
ให้แก่ประชาชนผู้มาร่วม
พิธีฌาปนกิจศพภายใน
สุสานแขวงกาวิละ

รวม

6 โครงการ

-

ที่

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
มีเครื่องเสียง จานวน 5 ชุด ๆ
ละ 62,720 บาท สาหรับ
บริการประชาชนในสุสาน
แขวงกาวิละ
(สุสานสันกู่เหล็ก จานวน 2 ชุด,
สุสานหนองประทีป จานวน
1 ชุด, สุสานบ้านเด่น
จานวน 1 ชุด และสุสาน
เสาหิน จานวน 1 ชุด)
-

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-

-

734,830

2564
(บาท)
313,600

2565
(บาท)
-

613,600

-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

ร้อยละความ ประชาชน
พึงพอใจของ ผู้มาร่วมพิธี
ประชาชน
ฌาปนกิจศพ
ภายในสุสาน
แขวงกาวิละได้รับ
ความสะดวก

-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานสุขาภิบาล
และสิ่งแวดล้อม
แขวงกาวิละ

-

- 54 -

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 4/2563
เทศบาลนครเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ที่ 6 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ที่ 7 : การบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ ี
5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร
5.6 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 ปรับปรุงห้อง
เพื่อปรับปรุงห้องประชุม ปรับปรุงห้องประชุมศาลา
885,000
ประชุมศาลา
ศาลาอเนกประสงค์
อเนกประสงค์สวนสุขภาพ
อเนกประสงค์
สวนสุขภาพบ้านเด่น
บ้านเด่น โดยปรับปรุง
สวนสุขภาพ
สาหรับใช้เป็นสถานที่
พื้น ผนัง ทาสี ติดตั้งผ้าม่าน
บ้านเด่น
จัดการประชุม จัด
ติดตั้งฉากกั้นห้อง ตามแบบ
ฝึกอบรม และจัดกิจกรรม แปลนของเทศบาลฯ
การพัฒนาต่าง ๆ ของ
เทศบาลนครเชียงใหม่

รวม

1 โครงการ

-

-

-

-

-

885,000

2565
(บาท)
-

-

ตัวชี้วดั
(KPI)
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนที่
มาร่วมประชุม /
อบรม/ร่วม
กิจกรรมการ
พัฒนาต่าง ๆ
ของเทศบาล

-

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-การจัดประชุม
ฝ่ายสวนสาธารณะ
จัดฝึกอบรม และ ส่วนการโยธา
จัดกิจกรรมการ
สานักการช่าง
พัฒนาต่าง ๆ
ของเทศบาล
นครเชียงใหม่
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
-ประชาชนที่มา
ร่วมประชุม อบรม
และร่วมกิจกรรม
การพัฒนาต่าง ๆ
ได้รับความสะดวก
-

- 55 -

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 4/2563
เทศบาลนครเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ที่ 6 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ที่ 7 : การบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ ี
5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร
5.6 แผนงานการพาณิชย์
งบประมาณ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 จัดซื้อเก้าอี้พักคอย เพือ่ อานวยความสะดวก มีเก้าอี้พักคอยแบบเหล็ก
15,000
สถานธนานุบาล ให้แก่ประชาชนผู้มาใช้
บุนวม 4 ที่นั่งมีพนักพิง
เทศบาลนคร
บริการสถานธนานุบาล
จานวน 3 ชุด
เชียงใหม่ 1
เทศบาลนครเชียงใหม่ 1

2

จัดซื้อเครื่องอ่าน
ลายนิ้วมือแบบ
ความเร็วสูง
สถานธนานุบาล
เทศบาลนคร
เชียงใหม่ 1

เพื่ออานวยความสะดวก
ให้แก่ประชาชนผู้มาใช้
บริการสถานธนานุบาล
เทศบาลนครเชียงใหม่ 1

มีเครื่องอ่านลายนิ้วมือแบบ
ความเร็วสูง จานวน 1 เครื่อง

-

-

-

19,500

2565
(บาท)
-

-

ตัวชี้วดั
(KPI)
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนผู้
มาใช้บริการ
สถานธนานุบาล
เทศบาลนคร
เชียงใหม่ 1
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนผู้
มาใช้บริการ
สถานธนานุบาล
เทศบาลนคร
เชียงใหม่ 1

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนที่มา
สถานธนานุบาล
ใช้บริการสถาน
เทศบาลนคร
ธนานุบาล
เชียงใหม่ 1
เทศบาลนคร
เชียงใหม่ 1
ได้รับความสะดวก
ประชาชนที่มา
สถานธนานุบาล
ใช้บริการสถาน
เทศบาลนคร
ธนานุบาล
เชียงใหม่ 1
เทศบาลนคร
เชียงใหม่ 1
ได้รับความสะดวก

แบบ ผ.02

- 56 ที่
3

โครงการ

จัดซื้อเครื่องอ่าน
บัตรประชาชน
แบบ SMART
CARD และ
โปรแกรมส่วน
เชื่อมโยงร่วมกับ
SOFTWARE
ระบบงาน
สถานธนานุบาล
เทศบาลนคร
เชียงใหม่ 1
รวม
3 โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่ออานวยความสะดวก
ให้แก่ประชาชนผู้มาใช้
บริการสถานธนานุบาล
เทศบาลนครเชียงใหม่ 1

-มีเครื่องอ่านบัตรประชาชน
แบบ SMART CARD จานวน
1 เครื่อง
-มีโปรแกรมส่วนเชื่อมโยง
ร่วมกับ SOFTWARE
ระบบงาน จานวน 1 ระบบ

-

-

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-

-

-

13,500

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนผู้
มาใช้บริการ
สถานธนานุบาล
เทศบาลนคร
เชียงใหม่ 1

-

-

-

48,700

-

-

2564
(บาท)
700

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนที่มา
สถานธนานุบาล
ใช้บริการสถาน
เทศบาลนคร
ธนานุบาล
เชียงใหม่ 1
เทศบาลนคร
เชียงใหม่ 1
ได้รับความสะดวก

-

-

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครัง้ ที่ 4/2563
เทศบาลนครเชียงใหม่
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แบบ ผ.03

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2563
เทศบาลนครเชียงใหม่
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

แผนงาน

หมวด

1

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

2

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง
(โครงการปรับปรุง
ห้องประชุมหอ
ศิลปวัฒนธรรมเมือง
เชียงใหม่)

3

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
90,000

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ครุภัณฑ์สานักงาน

โต๊ะประชุม ขนาด
1.5x0.6x0.75 ม.
จานวน 18 ชุด

ครุภัณฑ์สานักงาน

โต๊ะประชุมเข้ามุม 45 องศา
ขนาด 1.5x0.6x0.75 ม.
จานวน 2 ชุด

-

-

11,000

-

-

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ครุภัณฑ์สานักงาน

โต๊ะประธาน เข้ามุม 45 องศา
ขนาด 1.8x0.6x0.75 ม.
จานวน 1 ชุด

-

-

6,000

-

-

4

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ครุภัณฑ์สานักงาน

โต๊ะวางโปรเจคเตอร์ ขนาด
0.6x0.6x0.9 ม.
จานวน 1 ชุด

-

-

3,500

-

-

5

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ครุภัณฑ์สานักงาน

เก้าอี้ สานักงาน จานวน
41 ตัว

-

-

65,600

-

-

6

แผนงานบริหารงาน
ทัว่ ไป

ครุภัณฑ์สานักงาน

เก้าอี้อเนกประสงค์ จานวน
200 ตัว

-

-

150,000

-

-

ค่าครุภัณฑ์

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กลุ่มงานส่งเสริม
การพัฒนาเมือง
กองวิชาการ
และแผนงาน
กลุ่มงานส่งเสริม
การพัฒนาเมือง
กองวิชาการ
และแผนงาน
กลุ่มงานส่งเสริม
การพัฒนาเมือง
กองวิชาการ
และแผนงาน
กลุ่มงานส่งเสริม
การพัฒนาเมือง
กองวิชาการ
และแผนงาน
กลุ่มงานส่งเสริม
การพัฒนาเมือง
กองวิชาการ
และแผนงาน
กลุ่มงานส่งเสริม
การพัฒนาเมือง
กองวิชาการ
และแผนงาน

แบบ ผ.03

- 58 หมวด

ประเภท

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
84,000

โต๊ะอเนกประสงค์ ขนาดไม่
น้อยกว่า 1.50x0.70 เมตร
จานวน 20 ตัว

-

-

92,000

-

-

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ความ
ละเอียดไม่น้อยกว่า 2.0
ล้านพิกเซล จานวน 8 ตัว
พร้อมเครื่องบันทึกแบบ 8
ช่อง จานวน 1 ระบบ
รวม

-

-

78,000

-

-

-

-

580,100

-

-

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)

ที่

แผนงาน

7

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

โต๊ะอเนกประสงค์ ขนาดไม่
น้อยกว่า 1.20x0.70 เมตร
จานวน 20 ตัว

8

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

9

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กลุ่มงานส่งเสริม
การพัฒนาเมือง
กองวิชาการและ
แผนงาน
กลุ่มงานส่งเสริม
การพัฒนาเมือง
กองวิชาการ
และแผนงาน
กลุ่มงานส่งเสริม
การพัฒนาเมือง
กองวิชาการ
และแผนงาน
-
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แบบ ผ.03

แผนงานสาธารณสุข
ที่

แผนงาน

1

แผนงานสาธารณสุข

2

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
1,600

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ครุภัณฑ์สานักงาน

พัดลมระบายอากาศ
ขนาด 8 นิ้ว จานวน 2 ตัว

แผนงานสาธารณสุข

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง
(โครงการปรับปรุง
ห้องปฏิบัติการ
เทคนิคการแพทย์
และพยาธิวิทยา)
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เก้าอี้พักคอย ขนาด 3 ที่นั่ง
จานวน 2 ตัว

-

-

14,000

-

-

3

แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

ชุดรับแขก จานวน 3 ชุด

-

-

55,500

-

-

4

แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

ชุดรับแขกไม้สัก
จานวน 5 ชุด

-

-

-

300,000

-

5

แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องพ่นยาแบบใช้แรงดัน
ของเหลว ชนิดตั้งพื้น
ขนาด 2.5 แรงม้า
จานวน 2 เครื่อง

-

-

13,800
(1 เครื่อง)

13,800
(1 เครื่อง)

-

6

แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ

เครื่องเสียง จานวน 5 ชุด

-

-

-

313,600

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม
งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม
งานสุขาภิบาล
และสิ่งแวดล้อม
แขวงนครพิงค์
งานสุขาภิบาล
และสิ่งแวดล้อม
แขวงกาวิละ
งานสัตวแพทย์
ฝ่ายบริการ
สิ่งแวดล้อม
สานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม
งานสุขาภิบาล
และสิ่งแวดล้อม
แขวงกาวิละ

แบบ ผ.03

- 60 เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)

ที่

แผนงาน

7

แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

เครื่องชั่งน้าหนักสัตว์
แบบดิจิตอล จานวน 1 เครื่อง

8

แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

9

แผนงานสาธารณสุข

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง
(โครงการปรับปรุง
ห้องปฏิบัติการ
เทคนิคการแพทย์
และพยาธิวิทยา)

10

แผนงานสาธารณสุข

หมวด

ประเภท

งบประมาณ
2563
(บาท)
18,000

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

โต๊ะสแตนเลสระบบ
ไฮโดรลิค ขนาดประมาณ
60x120 ซม. จานวน 2 ตัว

-

-

40,000
(1 ตัว)

-

40,000
(1 ตัว)

ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว

ม่านปรับแสงผ้าแนวตั้ง
ขนาดประมาณ 4.25x1.30 ม.
จานวน 1 ชุด

-

-

3,182

-

-

ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว

ม่านปรับแสงผ้าแนวตั้ง
ขนาดประมาณ 1.90x1.30 ม.
จานวน 2 ชุด

-

-

2,844

-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานสัตวแพทย์
ฝ่ายบริการ
สิ่งแวดล้อม
สานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม
งานสัตวแพทย์
ฝ่ายบริการ
สิ่งแวดล้อม
สานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม
งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม
งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

แบบ ผ.03

- 61 ที่

แผนงาน

11

แผนงานสาธารณสุข

หมวด
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง
(โครงการปรับปรุง
ห้องปฏิบัติการ
เทคนิคการแพทย์
และพยาธิวิทยา)

ประเภท
ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)
ม่านปรับแสงผ้าแนวตั้ง
ขนาดประมาณ 2.20x1.30 ม.
จานวน 1 ชุด

รวม

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
1,647

-

-

150,573

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

627,400

40,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
สานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม
-
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แบบ ผ.03

แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
หมวด

ประเภท

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

พัดลมดูดอากาศ ขนาด 8 นิ้ว
จานวน 6 เครื่อง

-

-

-

6,180

-

โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED
TV) แบบ Smart TVขนาด
49 นิ้ว จานวน 1 เครื่อง

-

-

-

19,600

-

-

-

-

29,780

-

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)

ที่

แผนงาน

1

แผนงานศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

โต๊ะวางคอมพิวเตอร์
ขนาดสูงไม่น้อยกว่า 80 ซม.
จานวน 2 ตัว

2

แผนงานศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

ครุภัณฑ์สานักงาน

3

แผนงานศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง
(โครงการปรับปรุง
ห้องสมุดประชาชน
ศาลาแดง (ห้อง
ส่งเสริมพัฒนาการ
เด็ก))
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

รวม

2564
(บาท)
4,000

2565
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
ฝ่ายการศึกษา
นอกระบบและ
ตามอัธยาศัย
สานักการศึกษา
ฝ่ายการศึกษา
นอกระบบและ
ตามอัธยาศัย
สานักการศึกษา

ฝ่ายการศึกษา
นอกระบบและ
ตามอัธยาศัย
สานักการศึกษา
-
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แบบ ผ.03

แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

1

เคหะและชุมชน

2

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

3

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

4

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
(โครงการศูนย์เกษตร
การเรียนรู้และ
ผลิตผลทางการ
เกษตรสาหรับ
ประชาชนเพื่อต่อสู้
กับโรคโควิด-19)
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)
ถังเก็บน้า ขนาด 20,000
ลิตร จานวน 1 ถัง

รถบรรทุกชนิด 6 ล้อ พร้อม
ติดตั้งเครนไฮดรอลิก
เครื่องยนต์ดีเซล มีกาลัง
แรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า
150 แรงม้า จานวน 1 คัน
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด
1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี
หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุด
ไม่ต่ากว่า 110 กิโลวัตต์
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบ
ดับเบิ้ลแค็บ จานวน 1 คัน
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4
ตัน 6 ล้อ มีปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ากว่า
4,000 ซีซี หรือกาลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ากว่า
105 กิโลวัตต์ จานวน 1 คัน

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
30,000

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

-

-

-

3,500,000

-

-

-

-

854,000

-

-

-

-

1,375,000

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานกาจัดมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล
ฝ่ายจัดการสภาพ
แวดล้อมด้านวัสดุใช้แล้ว
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง
งานสถานที่และ
ไฟฟ้าสาธารณะฝ่าย
สาธารณูปโภค
ส่วนการโยธา
สานักการช่าง
ฝ่ายวิศวกรรมจราจร
ส่วนการโยธา
สานักการช่าง

ฝ่ายวิศวกรรมจราจร
ส่วนการโยธา
สานักการช่าง

แบบ ผ.03

- 64 ที่

แผนงาน

5

เคหะและชุมชน

6

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

7

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

8

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

9

แผนงานเคหะและ
ชุมชน
แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ

10
11

หมวด

ประเภท

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์การเกษตร
(โครงการศูนย์เกษตร
การเรียนรู้และ
ผลิตผลทางการ
เกษตรสาหรับ
ประชาชนเพื่อต่อสู้
กับโรคโควิด-19)
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
24,000

เครื่องสกัดไฟฟ้า ขนาด
1,500 วัตต์ จานวน 1
เครื่อง
รถตักหน้าขุดหลัง
ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ
จานวน 1 คัน

-

-

-

35,000

-

-

-

-

3,300,000

-

เครื่องผสมคอนกรีต ปริมาตร
ความจุหลังผสม 140 ลิตร
จานวน 1 เครื่อง
ชุดเชื่อมสนามแบบใช้แก๊ส
จานวน 1 เครื่อง
เครื่องกาเนิดไฟฟ้า ขนาด 5
กิโลวัตต์ จานวน 1 เครื่อง

-

-

-

32,000

-

-

-

-

7,000

-

-

-

-

52,000

-

ป้ายโคมไฟตุ๊กตาระวังคน
ข้าม ชนิด LED จานวน
20 ชุด

-

-

-

690,000
(10 ชุด)

690,000
(10 ชุด)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)
ปั๊มน้า 3 แรง จานวน 2
เครื่อง

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานกาจัดมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล
ฝ่ายจัดการสภาพ
แวดล้อมด้านวัสดุใช้แล้ว
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง
ฝ่ายวิศวกรรมจราจร
ส่วนการโยธา
สานักการช่าง
งานบารุงรักษาทาง
และสะพาน
ฝ่ายสาธารณูปโภค
ส่วนการโยธา
สานักการช่าง
งานช่าง
แขวงเม็งราย
งานช่าง
แขวงเม็งราย
ฝ่ายวิศวกรรมจราจร
ส่วนการโยธา
สานักการช่าง
ฝ่ายวิศวกรรมจราจร
ส่วนการโยธา
สานักการช่าง

แบบ ผ.03

- 65 ที่

แผนงาน

12

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

13

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

14

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

15

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

16

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

17

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

18

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

หมวด
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง
(โครงการติดตั้ง
สัญญาณไฟจราจร
ทางข้าม บริเวณ
ประตูคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ถนนสุเทพ และ
โครงการติดตั้ง
สัญญาณไฟจราจร
ทางข้ามบริเวณ
หน้าโรงเรียนวิชัย
วิทยา ถนนช้างคลาน)

ประเภท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-

-

-

147,956

-

-

-

-

158,360

-

ฝ่ายวิศวกรรมจราจร
ส่วนการโยธา
สานักการช่าง

-

-

-

813,200

-

-

-

-

18,000

-

ฝ่ายวิศวกรรมจราจร
ส่วนการโยธา
สานักการช่าง
ฝ่ายวิศวกรรมจราจร
ส่วนการโยธา
สานักการช่าง
ฝ่ายสวนสาธารณะ
ส่วนการโยธา
สานักการช่าง
ฝ่ายสวนสาธารณะ
ส่วนการโยธา
สานักการช่าง

2564
(บาท)
276,000

2565
(บาท)
-

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ

ป้ายโคมไฟตุ๊กตาระวังคน
ข้าม ชนิด LED จานวน
4 ชุด
โคมสัญญาณไฟจราจรขนาด
300 มม. ชนิด LED HI
POWER ไม่เห็นหลอด แบบ
3 ดวงโคม จานวน 4 ชุด
โคมไฟตุ๊กตาคนข้าม
สัญญาณไฟจราจรทางข้าม
ชนิด LED แบบ 4 ดวงโคม
200 มม. จานวน 4 ชุด
ตู้ควบคุมสัญญาณไฟทางข้าม
ระบบ ATC พร้อมฐาน
จานวน 2 เครื่อง
โคมไฟส่องสว่าง 1x200
วัตต์ จานวน 4 ชุด

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว

เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง
จานวน 10 เครื่อง

-

-

-

95,000

-

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว

เครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน
จานวน 10 เครื่อง

-

-

-

109,000

-

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
ฝ่ายวิศวกรรมจราจร
ส่วนการโยธา
สานักการช่าง
ฝ่ายวิศวกรรมจราจร
ส่วนการโยธา
สานักการช่าง

แบบ ผ.03

- 66 ที่

แผนงาน

หมวด
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง
(โครงการปรับปรุง
ห้องประชุมศาลา
อเนกประสงค์
สวนสุขภาพบ้านเด่น)

ประเภท

19

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว

20

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

21

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว

22

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว

23

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว

24

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว

ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)
ผ้าม่านทึบแสงจีบรางยูเชือกดึง
ขนาดประมาณ 3.70x4.80 ม.
จานวน 3 ชุด
ผ้าม่านทึบแสงจีบรางยูเชือกดึง
ขนาดประมาณ 3.70x3.60 ม.
จานวน 4 ชุด
ผ้าม่านทึบแสงจีบรางยูเชือกดึง
ขนาดประมาณ 3.30x3.30 ม.
จานวน 3 ชุด
ผ้าม่านทึบแสงจีบรางยูเชือกดึง
ขนาดประมาณ 3.80x4.25 ม.
จานวน 1 ชุด
ผ้าม่านทึบแสงจีบรางยูเชือกดึง
ขนาดประมาณ 3.80x2.00 ม.
จานวน 1 ชุด
ผ้าม่านทึบแสงจีบรางยูเชือกดึง
ขนาดประมาณ 3.70X1.90 ม.
จานวน 1 ชุด
รวม

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-

-

-

22,300

-

-

-

-

13,680

-

-

-

-

4,075

-

-

-

-

2,450

-

-

-

-

2,450

-

-

-

54,000

11,527,991

690,000

2564
(บาท)
20,520

2565
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
ฝ่ายสวนสาธารณะ
ส่วนการโยธา
สานักการช่าง
ฝ่ายสวนสาธารณะ
ส่วนการโยธา
สานักการช่าง
ฝ่ายสวนสาธารณะ
ส่วนการโยธา
สานักการช่าง
ฝ่ายสวนสาธารณะ
ส่วนการโยธา
สานักการช่าง
ฝ่ายสวนสาธารณะ
ส่วนการโยธา
สานักการช่าง
ฝ่ายสวนสาธารณะ
ส่วนการโยธา
สานักการช่าง
-

- 67 -

แบบ ผ.03

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
125,000

2565
(บาท)
-

-

-

-

38,500

-

-

-

-

40,000

-

ครุภัณฑ์สานักงาน

เก้าอี้บุนวมอเนกประสงค์
แบบมีพนักพิง
จานวน 100 ตัว
ชุดโต๊ะรับแขก จานวน 1 ชุด

-

-

-

10,000

-

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

ครุภัณฑ์สานักงาน

โต๊ะหมู่บูชา จานวน 1 ชุด

-

-

-

7,500

-

6

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

ครุภัณฑ์สานักงาน

โต๊ะทางาน (ขนาด 5 ฟุต)
จานวน 2 ตัว

-

-

-

12,200

-

7

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

ครุภัณฑ์สานักงาน

เก้าอี้ทางาน จานวน 2 ตัว

-

-

-

3,000

-

8

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

ครุภัณฑ์สานักงาน

โต๊ะพร้อมชุดมานั่ง
จานวน 5 ชุด

-

-

-

15,000

-

9

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

ครุภัณฑ์สานักงาน

ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน
จานวน 2 ตู้

-

-

-

-

11,000

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

1

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

2

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

ครุภัณฑ์สานักงาน

3

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

ค่าครุภัณฑ์
(โครงการวิทยาลัย
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุเทศบาล)

4

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

5

ครุภัณฑ์สานักงาน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)
โต๊ะโฟเมก้า ขนาด
0.75x1.80 เมตร
จานวน 50 ตัว ๆ ละ
2,500 บาท
โต๊ะอเนกประสงค์พับได้
จานวน 35 ตัว

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานพัฒนาชุมชน
ฝ่ายพัฒนาชุมชน
กองสวัสดิการสังคม
งานพัฒนาชุมชน
ฝ่ายพัฒนาชุมชน
กองสวัสดิการสังคม
งานพัฒนาชุมชน
ฝ่ายพัฒนาชุมชน
กองสวัสดิการสังคม
งานพัฒนาชุมชน
ฝ่ายพัฒนาชุมชน
กองสวัสดิการสังคม
งานพัฒนาชุมชน
ฝ่ายพัฒนาชุมชน
กองสวัสดิการสังคม
งานพัฒนาชุมชน
ฝ่ายพัฒนาชุมชน
กองสวัสดิการสังคม
งานพัฒนาชุมชน
ฝ่ายพัฒนาชุมชน
กองสวัสดิการสังคม
งานพัฒนาชุมชน
ฝ่ายพัฒนาชุมชน
กองสวัสดิการสังคม
งานพัฒนาชุมชน
ฝ่ายพัฒนาชุมชน
กองสวัสดิการสังคม

แบบ ผ.03

- 68 ที่

แผนงาน

หมวด

10

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

11

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

ค่าครุภัณฑ์
(โครงการวิทยาลัย
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุเทศบาล)

12

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
10,000

2565
(บาท)
-

ครุภัณฑ์สานักงาน

โพเดียม จานวน 2 ตัว

ครุภัณฑ์สานักงาน

บอร์ดประกาศพื้นเขียว
จานวน 3 ตัว

-

-

-

-

15,000

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

ครุภัณฑ์สานักงาน

พัดลมไอน้า
จานวน 4 เครื่อง

-

-

-

-

68,000

13

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

ครุภัณฑ์สานักงาน

-

-

-

-

94,000

14

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ

เครื่องฟอกอากาศ แบบฝังใต้
เพดานหรือแบบติดผนังหรือ
แบบเคลื่อนย้าย (ราคาไม่
รวมค่าติดตั้ง) ขนาดความเร็ว
ของแรงลมระดับสูงไม่ต่ากว่า
500 ซีเอฟเอ็ม
จานวน 2 เครื่อง
ลาโพงช่วยสอนแบบเคลื่อนที่
จานวน 1 ตัว

-

-

-

9,000

-

15

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ

เครื่องเสียงกลางแจ้ง
จานวน 1 ชุด

-

-

-

-

51,000

16

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
ระดับ XGA ขนาด 4,500
ANSI LUMENS จานวน 1
เครื่อง

-

-

-

62,500

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานพัฒนาชุมชน
ฝ่ายพัฒนาชุมชน
กองสวัสดิการสังคม
งานพัฒนาชุมชน
ฝ่ายพัฒนาชุมชน
กองสวัสดิการสังคม
งานพัฒนาชุมชน
ฝ่ายพัฒนาชุมชน
กองสวัสดิการสังคม
งานพัฒนาชุมชน
ฝ่ายพัฒนาชุมชน
กองสวัสดิการสังคม

งานพัฒนาชุมชน
ฝ่ายพัฒนาชุมชน
กองสวัสดิการสังคม
งานพัฒนาชุมชน
ฝ่ายพัฒนาชุมชน
กองสวัสดิการสังคม
งานพัฒนาชุมชน
ฝ่ายพัฒนาชุมชน
กองสวัสดิการสังคม

แบบ ผ.03

- 69 2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

กล้องถ่ายรูปแบบดิจิตอล
ซิงเกิลเลนส์ จานวน 1 ตัว

-

-

-

-

40,200

-

-

-

18,200

-

ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED)
แบบ Smart TV ระดับความ
ละเอียดจอภาพ
1920x1080 พิกเซลขนาด
55 นิ้ว จานวน 1 เครื่อง
เครื่องฉายภาพสามมิติ
จานวน 1 เครื่อง

-

-

-

-

20,000

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว

ตู้เย็น ชนาด 9 คิวบิกฟุต
จานวน 1 ตู้

-

-

-

14,700

-

22

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว

ตู้แช่อาหาร ขนาด 32
คิวบิกฟุต จานวน 1 ตู้

-

-

-

48,400

-

23

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว

ตู้กดน้าเย็น-ร้อน จานวน 1 ตู้

-

-

-

5,000

-

ที่

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)

แผนงาน

หมวด

ประเภท

17

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

จอโปรเจคเตอร์ จานวน 1 จอ

18

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

ค่าครุภัณฑ์
(โครงการวิทยาลัย
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุเทศบาล)

ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

19

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

20

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

21

2564
(บาท)
13,000

2565
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานพัฒนาชุมชน
ฝ่ายพัฒนาชุมชน
กองสวัสดิการสังคม
งานพัฒนาชุมชน
ฝ่ายพัฒนาชุมชน
กองสวัสดิการสังคม
งานพัฒนาชุมชน
ฝ่ายพัฒนาชุมชน
กองสวัสดิการสังคม
งานพัฒนาชุมชน
ฝ่ายพัฒนาชุมชน
กองสวัสดิการสังคม
งานพัฒนาชุมชน
ฝ่ายพัฒนาชุมชน
กองสวัสดิการสังคม
งานพัฒนาชุมชน
ฝ่ายพัฒนาชุมชน
กองสวัสดิการสังคม
งานพัฒนาชุมชน
ฝ่ายพัฒนาชุมชน
กองสวัสดิการสังคม

แบบ ผ.03

- 70 2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

ครุภณ
ั ฑ์ดนตรีและ กีต้าร์โปร่งไฟฟ้า
นาฏศิลป์
จานวน 2 ตัว

-

-

-

27,000

-

งานพัฒนาชุมชน
ฝ่ายพัฒนาชุมชน
กองสวัสดิการสังคม

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

ครุภัณฑ์ดนตรีและ
นาฏศิลป์

กีต้าร์โปร่ง จานวน 3 ตัว

-

-

-

15,000

-

27

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

ครุภัณฑ์ดนตรีและ
นาฏศิลป์

คีย์บอร์ด (อิเลคโทน)
จานวน 2 เครื่อง

-

-

-

12,000

-

28

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก จานวน 1 เครื่อง

-

-

-

22,000

-

29

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

-

-

-

85,000

-

30

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

-

-

-

15,000

-

31

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ All In One
สาหรับงานสานักงาน
จานวน 5 เครื่อง
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Multifunction
เลเซอร์ หรือ LED สี
จานวน 1 ตัว
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสารองไฟ 800 VA
จานวน 5 ตัว

-

-

-

12,500

-

งานพัฒนาชุมชน
ฝ่ายพัฒนาชุมชน
กองสวัสดิการสังคม
งานพัฒนาชุมชน
ฝ่ายพัฒนาชุมชน
กองสวัสดิการสังคม
งานพัฒนาชุมชน
ฝ่ายพัฒนาชุมชน
กองสวัสดิการสังคม
งานพัฒนาชุมชน
ฝ่ายพัฒนาชุมชน
กองสวัสดิการสังคม
งานพัฒนาชุมชน
ฝ่ายพัฒนาชุมชน
กองสวัสดิการสังคม
งานพัฒนาชุมชน
ฝ่ายพัฒนาชุมชน
กองสวัสดิการสังคม

-

-

-

626,500

299,200

ที่

แผนงาน

หมวด

24

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

25

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

ค่าครุภัณฑ์
(โครงการวิทยาลัย
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุเทศบาล)

26

ประเภท
ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)
ชุดเตาแก๊ส 2 หัว
จานวน 2 ชุด

รวม

2564
(บาท)
6,000

2565
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานพัฒนาชุมชน
ฝ่ายพัฒนาชุมชน
กองสวัสดิการสังคม

-

- 71 -

แบบ ผ.03

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
1

แผนงาน
แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

หมวด
ค่าครุภัณฑ์

ประเภท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)
เรือท้องแบนพลาสติก
พร้อมเครื่องติดท้ายเรือ
หางสั้น จานวน 1 ชุด

รวม

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
150,000

2565
(บาท)
-

-

-

-

150,000

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานบารุงรักษา
และซ่อมแซม
ระบบระบายน้า
ฝ่ายจัดการคุณภาพน้า
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง

- 72 -

แบบ ผ.03

แผนงานการพาณิชย์
ที่
1

แผนงาน

หมวด

ประเภท

2

แผนงานการพาณิชย์ ค่าที่ดินและ
ครุภัณฑ์สานักงาน
สิ่งก่อสร้าง
(โครงการปรับปรุง
สถานีขนส่ง แห่งที่ 1
(ช้างเผือก))
แผนงานการพาณิชย์
ครุภัณฑ์สานักงาน

3

แผนงานการพาณิชย์

4

แผนงานการพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์

5

แผนงานการพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์

6

แผนงานการพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)
เครื่องปรับอากาศแบบแยก
ส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบ
แขวน ขนาด 13,000 บีทียู
จานวน 4 เครื่อง

เครื่องปรับอากาศแบบแยก
ส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบ
แขวน ขนาด 24,000 บีทียู
จานวน 1 เครื่อง
ครุภัณฑ์สานักงาน
เครื่องปรับอากาศแบบแยก
ส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบ
แขวน ขนาด 30,000 บีทียู
จานวน 2 เครื่อง
ครุภัณฑ์สานักงาน
เก้าอี้พักคอยแบบเหล็ก
บุนวม 4 ที่นั่งมีพนักพิง
จานวน 3 ชุด
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถโดยสารประจาทางปรับ
และขนส่ง
อากาศขับเคลื่อนด้วย
พลังงานไฟฟ้า ขนาดไม่น้อย
กว่า 20 ที่นั่ง จานวน 6 คัน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องอ่านลายนิ้วมือแบบ
ความเร็วสูง จานวน 1 เครื่อง

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
92,000

2565
(บาท)
-

-

-

-

32,400

-

กลุ่มงานขนส่ง
สานักการช่าง

-

-

-

80,400

-

กลุ่มงานขนส่ง
สานักการช่าง

-

-

-

15,000

-

-

-

-

31,200,000

-

-

-

-

19,500

-

สถานธนานุบาล
เทศบาลนคร
เชียงใหม่ 1
งานระบบขนส่ง
สาธารณะ
กลุ่มงานขนส่ง
สานักการช่าง
สถานธนานุบาล
เทศบาลนคร
เชียงใหม่ 1

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กลุ่มงานขนส่ง
สานักการช่าง

แบบ ผ.03

- 73 ที่
แผนงาน

หมวด

7

แผนงานการพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์

8

แผนงานการพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องอ่านบัตรประชาชนแบบ
SMART CARD จานวน 1
เครื่อง
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โปรแกรมส่วนเชื่อมโยง
ร่วมกับ SOFTWARE
ระบบงาน จานวน 1 ระบบ
รวม

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-

-

-

13,500

-

-

-

-

31,453,500

-

2564
(บาท)
700

2565
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สถานธนานุบาล
เทศบาลนคร
เชียงใหม่ 1
สถานธนานุบาล
เทศบาลนคร
เชียงใหม่ 1
-

