




 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แกไข ครั้งที่ 5/2563 
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รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) (แกไขครั้งที่ 5/2563) 
เทศบาลนครเชียงใหม 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหมที่ 1 สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวและบรกิารสุขภาพเชื่อมโยงชุมชนและทองถิ่น 
ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวดัเชียงใหมที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรบัการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

      1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
        1.6 แผนงานเคหะและชุมชน 

  เดิม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ลําดับที่ 76 หนา 3/36 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน 
รับผดิชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

76 จัดซื้อรถบรรทุก 
(ดีเซล) ขนาด 6 
ตัน 6 ลอ 
ฝายสาธารณูปโภค 
สวนการโยธา 
สํานักการชาง 
 

-เพ่ือใชในการบรรทุก
อุปกรณ เครื่องมือ วัสดุ
ตางๆ ที่ใชในการซอมแซม
ถนน และสิ่งสาธารณะ
ประโยชนที่ชํารุดและที่
ประชาชนรองเรียน 
-เพ่ือใหการแกไขปญหา
รองเรียนเปนไปดวยความ
รวดเร็วทันเหตุการณ  

มีรถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 6 
ตัน 6 ลอ ปริมาตรกระบอก
สูบไมต่ํากวา 6,000 ซีซี 
แบบกระบะเททาย จํานวน 
2 คนั 

- - 3,960,000 - - รอยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนตอ
การปฏิบัติงาน 

การซอมแซมถนน
และสิ่งสาธารณะ
ประโยชนเปนไป
อยางรวดเร็วทัน
เหตุการณ 

งานบํารุงรักษา
ทางและสะพาน 
ฝายสาธารณูปโภค 
สวนการโยธา 
สํานักการชาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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  แกไข ปงบประมาณที่จะดําเนนิการจากปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เปนปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อนําไปจัดทําเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2564 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน 
รับผดิชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

76 จัดซื้อรถบรรทุก 
(ดีเซล) ขนาด 6 
ตัน 6 ลอ 
ฝายสาธารณูปโภค 
สวนการโยธา 
สํานักการชาง 
 

-เพ่ือใชในการบรรทุก
อุปกรณ เครื่องมือ วัสดุ
ตางๆ ที่ใชในการซอมแซม
ถนน และสิ่งสาธารณะ
ประโยชนที่ชํารุดและที่
ประชาชนรองเรียน 
-เพ่ือใหการแกไขปญหา
รองเรียนเปนไปดวยความ
รวดเร็วทันเหตุการณ  

มีรถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 6 
ตัน 6 ลอ ปริมาตรกระบอก
สูบไมต่ํากวา 6,000 ซีซี 
แบบกระบะเททาย จํานวน 
2 คนั 

- - - 3,960,000 - รอยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนตอ
การปฏิบัติงาน 

การซอมแซมถนน
และสิ่งสาธารณะ
ประโยชนเปนไป
อยางรวดเร็วทัน
เหตุการณ 

งานบํารุงรักษา
ทางและสะพาน 
ฝายสาธารณูปโภค 
สวนการโยธา 
สํานักการชาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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  เดิม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ลําดับที่ 99 หนา 3/43 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน 
รับผดิชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

99 จางเหมาแรงงาน
บุคคลภายนอกใน 
การรักษาความ
สะอาดภายในเขต 
แขวงนครพิงค 

เพื่อจางเหมาแรงงาน
ประชาชนในแขวง 
นครพิงคดูแลรักษา 
ความสะอาด ถนน ตรอก 
ซอย สถานที่สาธารณะให
มีความสะอาดและเปน
ระเบียบเรียบรอย 

จางเหมาแรงงานประชาชน
ในแขวงนครพิงค จํานวน 
78 คน 

8,541,000 8,541,000 8,541,000 8,541,000 8,541,000 รอยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ตอการดาํเนิน
โครงการ 

ถนน ตรอก ซอย
และที่สาธารณะ 
มีความสะอาด
และเปนระเบียบ
เรียบรอย 
 

งานรักษา 
ความสะอาด 
แขวงนครพิงค 

  

  แกไข งบประมาณที่จะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 ใหเปนไปตามเกณฑราคากลางที่ปรับเพิ่มขึ้น ตามประกาศคณะกรรมการคาจาง เรื่องอัตราคาจางขั้นต่ํา (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2562  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน 
รับผดิชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

99 จางเหมาแรงงาน
บุคคลภายนอกใน 
การรักษาความ
สะอาดภายในเขต 
แขวงนครพิงค 

เพื่อจางเหมาแรงงาน
ประชาชนในแขวง 
นครพิงคดูแลรักษา 
ความสะอาด ถนน ตรอก 
ซอย สถานที่สาธารณะให
มีความสะอาดและเปน
ระเบียบเรียบรอย 

จางเหมาแรงงานประชาชน
ในแขวงนครพิงค จํานวน 
78 คน 

8,541,000 8,541,000 8,541,000 9,252,750 9,252,750 รอยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ตอการดาํเนิน
โครงการ 

ถนน ตรอก ซอย
และที่สาธารณะ 
มีความสะอาด
และเปนระเบียบ
เรียบรอย 
 

งานรักษา 
ความสะอาด 
แขวงนครพิงค 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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  เดิม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ลําดับที่ 100 หนา 3/43 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน 
รับผดิชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

100 จางเหมาแรงงาน
บุคคลภายนอกใน 
การรักษาความ
สะอาดภายในเขต 
แขวงกาวิละ 

เพื่อจางเหมาแรงงาน
ประชาชนในแขวงกาวิละ
ดูแลรักษาความสะอาด 
ถนน ตรอก ซอย สถานที่
สาธารณะใหมีความ
สะอาดและเปนระเบียบ
เรียบรอย 

จางเหมาแรงงานประชาชน
ในแขวงกาวิละ จํานวน  
60 คน 

6,570,000 6,570,000 6,570,000 6,570,000 6,570,000 รอยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ตอการดาํเนิน
โครงการ 

ถนน ตรอก ซอย
และที่สาธารณะ 
มีความสะอาด
และเปนระเบียบ
เรียบรอย 
 

งานรักษา 
ความสะอาด 
แขวงกาวิละ 

 

  แกไข งบประมาณที่จะดําเนนิการในปงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 ใหเปนไปตามเกณฑราคากลางที่ปรับเพิ่มขึน้ ตามประกาศคณะกรรมการคาจาง เรื่องอัตราคาจางขั้นต่ํา (ฉบบัที่ 10) ลงวันที่ 6 ธนัวาคม 2562  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน 
รับผดิชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

100 จางเหมาแรงงาน
บุคคลภายนอกใน 
การรักษาความ
สะอาดภายในเขต 
แขวงกาวิละ 

เพื่อจางเหมาแรงงาน
ประชาชนในแขวงกาวิละ
ดูแลรักษาความสะอาด 
ถนน ตรอก ซอย สถานที่
สาธารณะใหมีความ
สะอาดและเปนระเบียบ
เรียบรอย 

จางเหมาแรงงานประชาชน
ในแขวงกาวิละ จํานวน  
60 คน 

6,570,000 6,570,000 6,570,000 7,117,500 7,117,500 รอยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ตอการดาํเนิน
โครงการ 

ถนน ตรอก ซอย
และที่สาธารณะ 
มีความสะอาด
และเปนระเบียบ
เรียบรอย 
 

งานรักษา 
ความสะอาด 
แขวงกาวิละ 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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  เดิม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ลําดับที่ 101 หนา 3/44 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน 
รับผดิชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

101 จางเหมาแรงงาน
บุคคลภายนอกใน 
การรักษาความ
สะอาดภายในเขต 
แขวงเม็งราย 

เพื่อจางเหมาแรงงาน
ประชาชนในแขวงเม็งราย
ดูแลรักษาความสะอาด 
ถนน ตรอก ซอย สถานที่
สาธารณะใหมีความ
สะอาดและเปนระเบียบ
เรียบรอย 

จางเหมาแรงงานประชาชน
ในแขวงเม็งราย จํานวน  
90 คน 

9,855,000 9,855,000 9,855,000 9,855,000 9,855,000 รอยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ตอการดาํเนิน
โครงการ 

ถนน ตรอก ซอย
และที่สาธารณะ 
มีความสะอาด
และเปนระเบียบ
เรียบรอย 
 

งานรักษา 
ความสะอาด 
แขวงเม็งราย 

 

  แกไข งบประมาณที่จะดําเนนิการในปงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 ใหเปนไปตามเกณฑราคากลางที่ปรับเพิ่มขึน้ ตามประกาศคณะกรรมการคาจาง เรื่องอัตราคาจางขั้นต่ํา (ฉบบัที่ 10) ลงวันที่ 6 ธนัวาคม 2562  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน 
รับผดิชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

101 จางเหมาแรงงาน
บุคคลภายนอกใน 
การรักษาความ
สะอาดภายในเขต 
แขวงเม็งราย 

เพื่อจางเหมาแรงงาน
ประชาชนในแขวงเม็งราย
ดูแลรักษาความสะอาด 
ถนน ตรอก ซอย สถานที่
สาธารณะใหมีความ
สะอาดและเปนระเบียบ
เรียบรอย 

จางเหมาแรงงานประชาชน
ในแขวงเม็งราย จํานวน  
90 คน 

9,855,000 9,855,000 9,855,000 10,676,250 10,676,250 รอยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ตอการดาํเนิน
โครงการ 

ถนน ตรอก ซอย
และที่สาธารณะ 
มีความสะอาด
และเปนระเบียบ
เรียบรอย 
 

งานรักษา 
ความสะอาด 
แขวงเม็งราย 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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  เดิม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ลําดับที่ 102 หนา 3/44 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน 
รับผดิชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

102 จางเหมาแรงงาน
บุคคลภายนอกใน 
การรักษาความ
สะอาดภายในเขต 
แขวงศรีวิชัย 

เพื่อจางเหมาแรงงาน
ประชาชนในแขวงศรีวิชัย
ดูแลรักษาความสะอาด 
ถนน ตรอก ซอย สถานที่
สาธารณะใหมีความ
สะอาดและเปนระเบียบ
เรียบรอย 

จางเหมาแรงงานประชาชน
ในแขวงศรีวิชัย จํานวน  
76 คน 

8,322,000 8,322,000 8,322,000 8,322,000 8,322,000 รอยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ตอการดาํเนิน
โครงการ 

ถนน ตรอก ซอย
และที่สาธารณะ 
มีความสะอาด
และเปนระเบียบ
เรียบรอย 
 

งานรักษา 
ความสะอาด 
แขวงศรีวิชัย 

 

  แกไข งบประมาณที่จะดําเนนิการในปงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 ใหเปนไปตามเกณฑราคากลางที่ปรับเพิ่มขึน้ ตามประกาศคณะกรรมการคาจาง เรื่องอัตราคาจางขั้นต่ํา (ฉบบัที่ 10) ลงวันที่ 6 ธนัวาคม 2562 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน 
รับผดิชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

102 จางเหมาแรงงาน
บุคคลภายนอกใน 
การรักษาความ
สะอาดภายในเขต 
แขวงศรีวิชัย 

เพื่อจางเหมาแรงงาน
ประชาชนในแขวงศรีวิชัย
ดูแลรักษาความสะอาด 
ถนน ตรอก ซอย สถานที่
สาธารณะใหมีความ
สะอาดและเปนระเบียบ
เรียบรอย 

จางเหมาแรงงานประชาชน
ในแขวงศรีวิชัย จํานวน  
76 คน 

8,322,000 8,322,000 8,322,000 9,015,500 9,015,500 รอยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ตอการดาํเนิน
โครงการ 

ถนน ตรอก ซอย
และที่สาธารณะ 
มีความสะอาด
และเปนระเบียบ
เรียบรอย 
 

งานรักษา 
ความสะอาด 
แขวงศรีวิชัย 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



- 7 - 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) (แกไขครั้งที่ 5/2563) 
เทศบาลนครเชียงใหม 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหมที่ 1 สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวและบรกิารสุขภาพเชื่อมโยงชุมชนและทองถิ่น 
ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวดัเชียงใหมที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรบัการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

      1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
        1.9 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

  เดิม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ลําดับที่ 74 หนา 3/82 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน 
รับผดิชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

74 ปรับปรุงทาง 
เดินเทาถนน 
สนามกีฬา  
ตั้งแตหนาขนสง
ชางเผือกถึงหนา
สนามกีฬา
เทศบาล 

-เพ่ือปรับปรุงทางเดินเทา
ใหไดมาตรฐาน 
-เพ่ือใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกและความ
ปลอดภัยในการเดินเทา 

ปรับปรุงทางเดินเทา ค.ส.ล.
ถนนสนามกีฬา ต้ังแตหนา
ขนสงชางเผือกหนาสนาม
กีฬา เทศบาล กว าง เฉลี่ ย 
1.70 เมตร ความยาวไม
นอยกวา 580 เมตร หรือ
พ้ืนที่ ไมน อยกวา  1,200 
ตารางเมตร ตามแบบแปลน
ของเทศบาล 

- - 1,995,000 - - รอยละความ 
พึงพอใจของ
ประชาชน 
ในพ้ืนท่ีตอ 
การดําเนิน
โครงการ  

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยใน
การสญัจรไป-มา 

สวนออกแบบ 
และกอสราง 
สํานักการชาง 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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  แกไข ปงบประมาณที่จะดําเนนิการจากปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เปนปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อนําไปจัดทําเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2564 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน 
รับผดิชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

74 ปรับปรุงทาง 
เดินเทาถนน 
สนามกีฬา  
ตั้งแตหนาขนสง
ชางเผือกถึงหนา
สนามกีฬา
เทศบาล 

-เพ่ือปรับปรุงทางเดินเทา
ใหไดมาตรฐาน 
-เพ่ือใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกและความ
ปลอดภัยในการเดินเทา 

ปรับปรุงทางเดินเทา ค.ส.ล.
ถนนสนามกีฬา ต้ังแตหนา
ขนสงชางเผือกหนาสนาม
กีฬา เทศบาล กว าง เฉลี่ ย 
1.70 เมตร ความยาวไม
นอยกวา 580 เมตร หรือ
พ้ืนที่ ไมน อยกวา  1,200 
ตารางเมตร ตามแบบแปลน
ของเทศบาล 

- - - 1,995,000 - รอยละความ 
พึงพอใจของ
ประชาชน 
ในพ้ืนท่ีตอ 
การดําเนิน
โครงการ  

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยใน
การสญัจรไป-มา 

สวนออกแบบ 
และกอสราง 
สํานักการชาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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  เดิม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ลําดับที่ 75 หนา 3/82 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน 
รับผดิชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

75 ปรับปรุงทาง 
เดินเทาถนน 
หัสดิเสวี  
ตั้งแตสุสาน
ชางเผือกถึง 
ถนนหลัง 
ตลาดธานินทร 

-เพ่ือปรับปรุงทางเดินเทา
ใหไดมาตรฐาน 
-เพ่ือใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกและความ
ปลอดภัยในการเดินเทา 

ปรับปรุงทางเดินเทา ค.ส.ล. 
ถนนหัสดิ เสวี  ตั้ งแตสุสาน
ชางเผือกถึงถนนหลังตลาด
ธานินทร กวางเฉลี่ย 1.30 
เมตร ความยาวไมนอยกวา 
900 เมตร หรือพ้ืนท่ีไมนอย
กวา 1,200 ตารางเมตร 
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

- - 2,634,000 - - รอยละความ 
พึงพอใจของ
ประชาชน 
ในพ้ืนท่ีตอ 
การดําเนิน
โครงการ  

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยใน
การสญัจรไป-มา 

สวนออกแบบ 
และกอสราง 
สํานักการชาง 

 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน 
รับผดิชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

75 ปรับปรุงทาง 
เดินเทาถนน 
หัสดิเสวี  
ตั้งแตสุสาน
ชางเผือกถึง 
ถนนหลัง 
ตลาดธานินทร 

-เพ่ือปรับปรุงทางเดินเทา
ใหไดมาตรฐาน 
-เพ่ือใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกและความ
ปลอดภัยในการเดินเทา 

ปรับปรุงทางเดินเทา ค.ส.ล. 
ถนนหัสดิ เสวี  ตั้ งแตสุสาน
ชางเผือกถึงถนนหลังตลาด
ธานินทร กวางเฉลี่ย 1.30 
เมตร ความยาวไมนอยกวา 
900 เมตร หรือพ้ืนท่ีไมนอย
กวา 1,200 ตารางเมตร 
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

- - - 2,634,000 - รอยละความ 
พึงพอใจของ
ประชาชน 
ในพ้ืนท่ีตอ 
การดําเนิน
โครงการ  

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยใน
การสญัจรไป-มา 

สวนออกแบบ 
และกอสราง 
สํานักการชาง 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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  เดิม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ลําดับที่ 76 หนา 3/83 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน 
รับผดิชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

76 ปรับปรุงทาง 
เดินเทาถนน 
วิชยานนท  
ตั้งแตสะพาน      
นครพิงคถึงตลาด  
วโรรส (ฝงกาชาด) 

-เพ่ือปรับปรุงทางเดินเทา
ใหไดมาตรฐาน 
-เพ่ือใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกและความ
ปลอดภัยในการเดินเทา 

ปรับปรุงทางเดินเทา ค.ส.ล. 
ถ น น วิ ช ย า น น ท  ตั้ ง แ ต
สะพานนครพิงคถงึตลาด 
วโรรส(ฝงกาชาด) กวางเฉลี่ย 
1.20 เมตร ความยาวไม
นอยกวา 550 เมตร หรือ
พ้ื น ที่ ไ ม น อ ย ก ว า  6 5 0 
ตารางเมตร ตามแบบแปลน
ของเทศบาล 

- - 993,000 - - รอยละความ 
พึงพอใจของ
ประชาชน 
ในพ้ืนท่ีตอ 
การดําเนิน
โครงการ  

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยใน
การสญัจรไป-มา 

สวนออกแบบ 
และกอสราง 
สํานักการชาง 

 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน 
รับผดิชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

76 ปรับปรุงทาง 
เดินเทาถนน 
วิชยานนท  
ตั้งแตสะพาน      
นครพิงคถึงตลาด  
วโรรส (ฝงกาชาด) 

-เพ่ือปรับปรุงทางเดินเทา
ใหไดมาตรฐาน 
-เพ่ือใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกและความ
ปลอดภัยในการเดินเทา 

ปรับปรุงทางเดินเทา ค.ส.ล. 
ถ น น วิ ช ย า น น ท  ตั้ ง แ ต
สะพานนครพิงคถงึตลาด 
วโรรส(ฝงกาชาด) กวางเฉลี่ย 
1.20 เมตร ความยาวไม
นอยกวา 550 เมตร หรือ
พ้ื น ที่ ไ ม น อ ย ก ว า  6 5 0 
ตารางเมตร ตามแบบแปลน
ของเทศบาล 

- - - 993,000 - รอยละความ 
พึงพอใจของ
ประชาชน 
ในพ้ืนท่ีตอ 
การดําเนิน
โครงการ  

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยใน
การสญัจรไป-มา 

สวนออกแบบ 
และกอสราง 
สํานักการชาง 

 
 

แบบ ผ.02 
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  เดิม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ลําดับที่ 78 หนา 3/83 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน 
รับผดิชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

78 ปรับปรุงผิวจราจร
ถนนราชภาคินัย 
(ตั้งแตถนนศรีภูมิ
ถึงถนนบํารุงบุรี) 

เพื่อแกไขผิวจราจรท่ีไมได
มาตรฐาน 

แอสฟลทติกคอนกรีตทับผิว
ทาง เดิม ความหนาเฉลี่ ย 
0 .05 เมตร  ความกว า ง
ประมาณ 5.30-9.20 ม. 
ความยาวประมาณ 1,548 
ม. หรือมีพ้ืนท่ีดําเนินการไม
นอยกวา 11,200 ตร.ม. 
ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ 

- - 4,256,000 - - รอยละความ 
พึงพอใจของ
ประชาชน 
ในพ้ืนท่ีตอ 
การดําเนิน
โครงการ  

-ถนนไดมาตรฐาน 
-ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไป-มา 

สวนออกแบบ 
และกอสราง 
สํานักการชาง 
 

 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน 
รับผดิชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

78 ปรับปรุงผิวจราจร
ถนนราชภาคินัย 
(ตั้งแตถนนศรีภูมิ
ถึงถนนบํารุงบุรี) 

เพื่อแกไขผิวจราจรท่ีไมได
มาตรฐาน 

แอสฟลทติกคอนกรีตทับผิว
ทาง เดิม ความหนาเฉลี่ ย 
0 .05 เมตร  ความกว า ง
ประมาณ 5.30-9.20 ม. 
ความยาวประมาณ 1,548 
ม. หรือมีพ้ืนท่ีดําเนินการไม
นอยกวา 11,200 ตร.ม. 
ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ 

- - - 4,256,000 - รอยละความ 
พึงพอใจของ
ประชาชน 
ในพ้ืนท่ีตอ 
การดําเนิน
โครงการ  

-ถนนไดมาตรฐาน 
-ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไป-มา 

สวนออกแบบ 
และกอสราง 
สํานักการชาง 
 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) (แกไขครั้งที่ 5/2563) 
เทศบาลนครเชียงใหม 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหมที่ 1 สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวและบรกิารสุขภาพเชื่อมโยงชุมชนและทองถิ่น 
ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวดัเชียงใหมที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรบัการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม 

      1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
        1.10 แผนงานการพาณิชย 

เดิม แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) ลําดับที่ 1หนา 3/100 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน 
รับผดิชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 จางเหมาแรงงาน
ในกิจการเดนิรถ
โดยสารประจํา
ทางเทศบาลนคร
เชียงใหม 

เพื่อใหการจัดการเดินรถ
โดยสารประจําทางของ
เทศบาลนครเชียงใหม
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
และมีความพรอมในการ
ใหบริการประชาชน 

จางเหมาแรงงานในกิจการ
เดินรถโดยสารประจําทาง
เทศบาลนครเชียงใหม  
-ป 2561 จํานวน 51 คน 
-ป 2562 จํานวน 57 คน 
-ป 2563 จํานวน 63 คน 
-ป 2564 จํานวน 69 คน 
-ป 2565 จํานวน 69 คน 
 

5,496,969 6,140,900 6,784,800 7,428,600 7,428,600 รอยละความ 
พึงพอใจของ
ประชาชน
ตอการ
ใหบริการ 
รถโดยสาร
ประจําทาง 

การจัดการเดินรถ
โดยสารประจํา
ทางของเทศบาล
นครเชียงใหม
เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ และ
มีความพรอมใน
การใหบริการ
ประชาชน 

งานระบบขนสง
สาธารณะ 
กลุมงานขนสง 
สํานักการชาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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แกไข งบประมาณที่จะดําเนนิการในปงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 ใหเปนไปตามเกณฑราคากลางที่ปรับเพิ่มขึน้ ตามประกาศคณะกรรมการคาจาง เรื่องอัตราคาจางขั้นต่ํา (ฉบบัที่ 10) ลงวันที่ 6 ธนัวาคม 2562 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน 
รับผดิชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 จางเหมาแรงงาน
ในกิจการเดนิรถ
โดยสารประจํา
ทางเทศบาลนคร
เชียงใหม 

เพื่อใหการจัดการเดินรถ
โดยสารประจําทางของ
เทศบาลนครเชียงใหม
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
และมีความพรอมในการ
ใหบริการประชาชน 

จางเหมาแรงงานในกิจการ
เดินรถโดยสารประจําทาง
เทศบาลนครเชียงใหม  
-ป 2561 จํานวน 51 คน 
-ป 2562 จํานวน 57 คน 
-ป 2563 จํานวน 63 คน 
-ป 2564 จํานวน 69 คน 
-ป 2565 จํานวน 69 คน 
 

5,496,969 6,140,900 6,784,800 8,185,125 8,185,125 รอยละความ 
พึงพอใจของ
ประชาชน
ตอการ
ใหบริการ 
รถโดยสาร
ประจําทาง 

การจัดการเดินรถ
โดยสารประจํา
ทางของเทศบาล
นครเชียงใหม
เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ และ
มีความพรอมใน
การใหบริการ
ประชาชน 

งานระบบขนสง
สาธารณะ 
กลุมงานขนสง 
สํานักการชาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) (แกไขครั้งที่ 5/2563) 

เทศบาลนครเชียงใหม 
   ก. ยุทธศาสตรจังหวดัเชียงใหมที ่3 การเสริมสรางสังคมใหมีคุณภาพคงอตัลกัษณทางวัฒนธรรม 
   ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวดัเชียงใหมที่ 5  การพัฒนาคณุภาพชีวิตประชาชน 

   3. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวติและจติสํานกึดานศิลปวัฒนธรรม 
        3.3 แผนงานการศึกษา 

  เดิม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ลําดับที่ 287 หนา 3/285      

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน 
รับผดิชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

287 จัดซื้อเครือ่งพิมพ
Multifunction 
เลเซอร หรือ LED 
ขาวดํา  
รร.ท.วัดศรีปงเมือง 
 

เพื่อใชในการจัดพิมพ
เอกสารทางราชการ และ
เอกสารสําหรับการเรียน
การสอน 

มเีครื่องพิมพMultifunction 
เลเซอร LED ขาวดํา จํานวน 
๖ เครื่อง 

- - ๑๘,๐๐๐ 
(๒ เครื่อง) 

 

๑๘,๐๐๐ 
(๒ เครื่อง) 

 

๑๘,๐๐๐ 
(๒ เครื่อง) 

 

รอยละความ
พึงพอใจตอ
การจัดการ
เรียนการ
สอน 

-นักเรียนพึงพอใจ
ในเอกสารประกอบ 
การเรียน 
-การบันทึกขอมูล 
การจัดพิมพ และการ
ประมวลผลเอกสาร
ทางราชการ และ
เอกสารอื่นๆ  
มีคณุภาพ  

รร.ท.วัดศรีปงเมือง 
สํานักการศกึษา 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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   แกไข งบประมาณที่จะดําเนนิการใหเปนไปตามเกณฑราคากลางที่ปรบัเพิ่มข้ึน ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานการจดัหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน 
รับผดิชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

287 จัดซื้อเครื่องพิมพ
Multifunction 
เลเซอร หรือ LED 
ขาวดํา  
รร.ท.วัดศรีปงเมือง 
 

เพื่อใชในการจัดพิมพ
เอกสารทางราชการ และ
เอกสารสําหรับการเรียน
การสอน 

มเีครื่องพิมพMultifunction 
เลเซอร หรือ LED ขาวดํา 
จํานวน ๖ เครื่อง 

- - 20,๐๐๐ 
(๒ เครื่อง) 

 

20,๐๐๐ 
(๒ เครื่อง) 

 

20,๐๐๐ 
(๒ เครื่อง) 

 

รอยละความ
พึงพอใจตอ
การจัดการ
เรียนการ
สอน 

-นักเรียนพึงพอใจ
ในเอกสารประกอบ 
การเรียน 
-การบันทึกขอมูล 
การจัดพิมพ และการ
ประมวลผลเอกสาร
ทางราชการ และ
เอกสารอื่นๆ  
มีคณุภาพ  

รร.ท.วัดศรีปงเมือง 
สํานักการศกึษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) (แกไขครั้งที่ 5/2563) 
เทศบาลนครเชียงใหม 

ก. ประเดน็การพัฒนาจังหวัดเชียงใหมที่ 1 สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวและบรกิารสุขภาพเชื่อมโยงชุมชนและทองถิ่น 
ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหมที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกจิตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาคณุภาพชีวิตและจติสํานึกดานศิลปวัฒนธรรม 
     3.8 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนนัทนาการ 

  เดิม แผนพัฒนาทองถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) ลําดับที่ 19 หนา 3/414      

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน 
รับผดิชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

19 จางเหมารักษา
ความสะอาด
สนามกีฬา
เทศบาลนคร
เชียงใหม 

เพื่อใหสนามกีฬาเทศบาล
นครเชียงใหมมีความ
สะอาดเปนระเบียบ
เรียบรอย 

จางเหมาบุคลากรเพ่ือรักษา
ความสะอาดภายในสนาม
กีฬาเทศบาลนครเชียงใหม  

2,585,660 2,686,400 2,686,400 2,686,400 2,686,400 รอยละความ
พึงพอใจของ
ผูใชบริการ 
 

สนามกีฬาเทศบาล
นครเชียงใหมมี
ความสะอาดเปน
ระเบียบเรียบรอย 

ฝายกิจกรรม 
เด็กและเยาวชน 
สํานักการศกึษา 

 

  แกไข -งบประมาณที่จะดําเนนิการในปงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 ใหเปนไปตามเกณฑราคากลางที่ปรับเพิ่มขึน้ ตามประกาศคณะกรรมการคาจาง เรื่องอัตราคาจางข้ันต่ํา (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 6 ธนัวาคม 2562 

              -เพิ่มรายละเอียดเปาหมายใหชัดเจน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน 
รับผดิชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

19 จางเหมารักษา
ความสะอาด
สนามกีฬา
เทศบาลนคร
เชียงใหม 

เพื่อใหสนามกีฬาเทศบาล
นครเชียงใหมมีความ
สะอาดเปนระเบียบ
เรียบรอย 

จางเหมาบุคลากรเพ่ือรักษา
ความสะอาดภายในสนาม
กีฬาเทศบาลนครเชียงใหม 
จํานวน 23 คน 

2,585,660 2,686,400 2,686,400 2,728,375 2,728,375 รอยละความ
พึงพอใจของ
ผูใชบริการ 
 

สนามกีฬาเทศบาล
นครเชียงใหมมี
ความสะอาดเปน
ระเบียบเรียบรอย 

ฝายกิจกรรม 
เด็กและเยาวชน 
สํานักการศกึษา 

 
 
 

 แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) (แกไขครั้งที่ 5/2563) 
เทศบาลนครเชียงใหม 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหมที่ 5 การเสริมสรางความ มั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหมที่ 6 การปองกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเปนระเบียบ 

4. ยุทธศาสตรการเสริมสรางความปลอดภัยและบรรเทาสาธารณภยั 
    4.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนนัทนาการ 

เดิม แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) ลําดับที่ 1 หนา 3/463 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน 
รับผดิชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 รักษาความ
ปลอดภัยสนาม
กีฬาเทศบาลนคร
เชียงใหม 

เพื่อใหเกิดความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสินของ
พนักงานเทศบาลฯ และ
ประชาชนท่ีมาใชบริการ 
สนามกีฬาเทศบาลนคร
เชียงใหม 

จางเหมาพนักงานรักษา
ความปลอดภัย จํานวน 2 คน 

224,840 233,600 233,600 233,600 233,600 รอยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 
ผูมาใช
บริการ 

-ประชาชนผูมาใช
บริการไดรับความ
ปลอดภัย 
-ทรัพยสินของทาง
ราชการไดรับการ
ดูแลรักษาและเฝา
ระวังปองกันมิให
เกิดความเสียหาย
หรือสูญหาย 

ฝายกิจกรรมเด็ก 
และเยาวชน 
สํานักการศกึษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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  แกไข -งบประมาณที่จะดําเนนิการในปงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 ใหเปนไปตามเกณฑราคากลางที่ปรับเพิ่มขึน้ ตามประกาศคณะกรรมการคาจาง เรื่องอัตราคาจางข้ันต่ํา (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 6 ธนัวาคม 2562 

              - เพิ่มรายละเอียดเปาหมายใหชัดเจน 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน 
รับผดิชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 รักษาความ
ปลอดภัยสนาม
กีฬาเทศบาลนคร
เชียงใหม 

เพื่อใหเกิดความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสินของ
พนักงานเทศบาลฯ และ
ประชาชนท่ีมาใชบริการ 
สนามกีฬาเทศบาลนคร
เชียงใหม 

จางเหมาพนักงานรักษา
ความปลอดภัย จํานวน 2 คน 

224,840 233,600 233,600 237,250 237,250 รอยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 
ผูมาใช
บริการ 

-ประชาชนผูมาใช
บริการไดรับความ
ปลอดภัย 
-ทรัพยสินของทาง
ราชการไดรับการ
ดูแลรักษาและเฝา
ระวังปองกันมิให
เกิดความเสียหาย
หรือสูญหาย 

ฝายกิจกรรมเด็ก 
และเยาวชน 
สํานักการศกึษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) (แกไขครั้งที่ 5/2563) 
เทศบาลนครเชียงใหม 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหมที ่6 : การพัฒนาระบบบรหิารจัดการภาครัฐ และการใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 
ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวดัเชียงใหมที่ 7 : การบรหิารจัดการบานเมืองทีด่ ี
    5. ยุทธศาสตรการบรหิารจดัการและพฒันาองคกร   
        5.6 แผนงานเคหะและชุมชน 

  เดิม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ลําดับที่ 88 หนา 3/670 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน 
รับผดิชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

88 จัดซื้อเครื่องพิมพ 
Multifunction   
เลเซอร หรือ LED 
ขาวดํา  
งานควบคุมและ
ตรวจสอบการ
บําบัดน้ําเสีย 
สวนชางสุขาภิบาล 
สํานักการชาง 

-เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การออกใบอนุญาตขอตอ
ทอเชื่อมนํ้าเสียน้ําท้ิงและ
ใบอนุญาต เจาะน้ําบาดาล 
-เพ่ือใชในการพิมพ
รายงานเกี่ยวกับการกําจัด
น้ําเสียใหแกประชาชน 
 

มเีครื่องพิมพ Multifunction   
เลเซอร หรือ LED ขาวดํา 
จํานวน 3 เครื่อง 
 

- 27,000 - - - รอยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนตอ
การปฏิบัติงาน 

ประชาชนมีความ
พึงพอใจตอการ
ปฏิบัติงาน 

งานควบคุมและ
ตรวจสอบการ
บําบัดน้ําเสีย 
ฝายจัดการ
คุณภาพน้ํา 
สวนชางสุขาภิบาล 
สํานักการชาง 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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   แกไข - ปงบประมาณที่จะดําเนินการจากปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เปนปงบประมาณ พ.ศ. 2564  

  - งบประมาณที่จะดําเนนิการใหเปนไปตามเกณฑราคากลางที่ปรบัเพิ่มข้ึน ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานการจัดหาอปุกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน 
รับผดิชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

88 จัดซื้อเครื่องพิมพ 
Multifunction   
เลเซอร หรือ LED 
ขาวดํา  
งานควบคุมและ
ตรวจสอบการ
บําบัดน้ําเสีย 
สวนชางสุขาภิบาล 
สํานักการชาง 

-เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การออกใบอนุญาตขอตอ
ทอเชื่อมนํ้าเสียน้ําท้ิงและ
ใบอนุญาต เจาะน้ําบาดาล 
-เพ่ือใชในการพิมพ
รายงานเกี่ยวกับการกําจัด
น้ําเสียใหแกประชาชน 
 

มเีครื่องพิมพ Multifunction   
เลเซอร หรือ LED ขาวดํา 
จํานวน 3 เครื่อง 
 

- - - 30,000 - รอยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนตอ
การปฏิบัติงาน 

ประชาชนมีความ
พึงพอใจตอการ
ปฏิบัติงาน 

งานควบคุมและ
ตรวจสอบการ
บําบัดน้ําเสีย 
ฝายจัดการ
คุณภาพน้ํา 
สวนชางสุขาภิบาล 
สํานักการชาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
 
 
 
 

บัญชีครุภัณฑ 
แผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แกไข ครั้งที่ 5/2563 

เทศบาลนครเชียงใหม 
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บัญชีครภุัณฑ 

แผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แกไขครั้งที่ 5/2563 
เทศบาลนครเชียงใหม 

  

  เดิม  แผนงานการศกึษา  ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนา 3/768 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ) 

งบประมาณ 
หนวยงาน 

รับผดิชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

143 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร 

เครื่องพิมพ Multifunction 
เลเซอร LED ขาวดํา จํานวน 
๖ เครื่อง 

- - ๑๘,๐๐๐ 
(๒ เครื่อง) 

 

๑๘,๐๐๐ 
(๒ เครื่อง) 

 

๑๘,๐๐๐ 
(๒ เครื่อง) 

 

รร.ท.ศรปีงเมือง 
สํานักการศกึษา 

 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ) 

งบประมาณ 
หนวยงาน 

รับผดิชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

143 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร 

เครื่องพิมพ Multifunction 
เลเซอร หรือ LED ขาวดํา 
จํานวน ๖ เครื่อง 

- - 20,๐๐๐ 
(๒ เครื่อง) 

 

20,๐๐๐ 
(๒ เครื่อง) 

 

20,๐๐๐ 
(๒ เครื่อง) 

 

รร.ท.ศรปีงเมือง 
สํานักการศกึษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.03 
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   เดิม  แผนงานเคหะและชุมชน  ปรากฏในแผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) หนา 3/840, 3/856 

 
ที ่

แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ) 

งบประมาณ 
หนวยงาน 

รับผดิชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

65 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ
และขนสง 

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 
ตัน 6 ลอ ปริมาตรกระบอก
สูบไมต่ํากวา 6,000 ซีซี 
แบบกระบะเททาย จํานวน 1 คัน 

- - 3,960,000 - - งานบํารุงรักษาทาง
และสะพาน 
สวนการโยธา 
สํานักการชาง 

198 แผนงานเคหะ 
และชุมชน 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องพิมพ Multifunction   
เลเซอร หรือ LED ขาวดํา 
จํานวน 3 เครื่อง 
 

- 27,000 - - - งานควบคุมและ
ตรวจสอบการ 
บําบัดน้ําเสีย 
สวนชางสุขาภิบาล 
สํานักการชาง 

 

   แกไข 

 
ที ่

แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ) 

งบประมาณ 
หนวยงาน 

รับผดิชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

65 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ
และขนสง 

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 
ตัน 6 ลอ ปริมาตรกระบอก
สูบไมต่ํากวา 6,000 ซีซี 
แบบกระบะเททาย จํานวน 1 คัน 

- - - 3,960,000 - งานบํารุงรักษาทาง
และสะพาน 
สวนการโยธา 
สํานักการชาง 

198 แผนงานเคหะ 
และชุมชน 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องพิมพ Multifunction   
เลเซอร หรือ LED ขาวดํา 
จํานวน 3 เครื่อง 
 

- - - 30,000 - งานควบคุมและ
ตรวจสอบการ 
บําบัดน้ําเสีย 
สวนชางสุขาภิบาล 
สํานักการชาง 

 

แบบ ผ.03 


