สารบัญ
หน้า
ส่วนที่ 1
บัญชีสรุปจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ แผนการดาเนินงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 เทศบาลนครเชียงใหม่
ส่วนที่ 2
บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 เทศบาลนครเชียงใหม่ จาแนกตามยุทธศาสตร์
2.1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตสานึกด้านศิลปวัฒนธรรม
- แผนงานสาธารณสุข
2.2. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร
- แผนงานสาธารณสุข
ส่วนที่ 3
บัญชีจานวนครุภัณฑ์สาหรับที่ไม่ได้ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิแผนการด
่น
าเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
3.1 ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน
- - แผนงานบริหารงานทั่วไป
- แผนงานสาธารณสุข
3.2 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
- แผนงานสาธารณสุข
- แผนงานเคหะและชุมชน

ก

1
1
2
2
3
3
3
4
7
7
9

ส่วนที่ 1
บัญชีสรุปจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
เทศบาลนครเชียงใหม่

-ก-

แบบ ผด.01

บัญชีสรุปจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
เทศบาลนครเชียงใหม่
ยุทธศาสตร์/แผนงาน
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตสานึกด้านศิลปวัฒนธรรม
- แผนงานสาธารณสุข
รวม
2.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร
- แผนงานสาธารณสุข
รวม
รวมทั้งสิ้น

จานวนโครงการ
ที่ดาเนินการ

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด

จานวน
งบประมาณ

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

1
1

33.33
33.33

62,000
62,000

33.30 เทศบาลนครเชียงใหม่
33.30 เทศบาลนครเชียงใหม่

2
2
3

66.67
66.67
100.00

124,200
124,200
186,200

66.70 เทศบาลนครเชียงใหม่
66.70 เทศบาลนครเชียงใหม่
100.00 เทศบาลนครเชียงใหม่

ส่วนที่ 2
บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 เทศบาลนครเชียงใหม่
จาแนกตามยุทธศาสตร์

-1บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
เทศบาลนครเชียงใหม่
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตสานึกด้านศิลปวัฒนธรรม
แผนงานสาธารณสุข
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ สถานที่
ที่
โครงการ
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
(บาท)
ดาเนินการ
1 ส่งเสริมการ
1.จัดประชุมแกนนาสุขภาพ
62,000
สานักงาน
มีส่วนร่วมและ
ชุมชนเพื่อนาเสนอผลการ
เทศบาล
เสริมสร้างความ
ดาเนินงาน ระดมความคิดเห็น
นคร
เข้มแข็งของ
และข้อเสนอแนะในการพัฒนา
เชียงใหม่
แกนนาสุขภาพชุมชน บริการและดูแลสุขภาพเบื้องต้น
เทศบาลนคร
ของชุมชนในเขตเทศบาลนคร
เชียงใหม่
เชียงใหม่
2.จัดประชุมทางวิชาการให้
ความรู้ด้านสาธารณสุขแก่
แกนนาสุขภาพชุมชนเทศบาล
นครเชียงใหม่
รวม
1 โครงการ
62,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานสนับสนุน
สุขภาพภาค
ประชาชน
ฝ่ายส่งเสริม
สุขภาพ
สานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

แบบ ผด.02

พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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แบบ ผด.02

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
เทศบาลนครเชียงใหม่
2. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร
แผนงานสาธารณสุข
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
ที่
โครงการ
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
(บาท)
1 จัดซื้อชุดรับแขก
-ชุดโซฟาผลิตจากหนังเทียม
55,500
สาหรับใช้ในสุสาน
-โซฟา 3 ที่นั่ง ขนาดประมาณ
แขวงนครพิงค์
85*180 ซม. จานวน 1 ตัว
จานวน 1 ชุด
-โซฟา 1 ที่นั่ง ขนาดประมาณ
85*90 ซม. จานวน 2 ตัว
-โต๊ะกลาง ขนาดประมาณ
60*110 ซม. จานวน 1 ตัว
2 จัดซื้อเครื่องขยาย
เครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์
68,700
เสียงพร้อมอุปกรณ์ ประกอบด้วย
จานวน 2 ชุด
-เพาเวอร์มิก 8 ช่อง กาลัง 400
วัตต์ จานวน 1 เครื่อง
-ตู้ลาโพงเสียงกลางแหลม ขนาด
15 นิ้ว พร้อมขาตั้งลาโพง
จานวน 2 คู่
-ไมโครโฟนแบบไร้สาย จานวน
1 ชุด
รวม
2 โครงการ
124,200

พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
สถานที่
หน่วยงาน
ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
งาน
งานสุขาภิบาลและ
สุขาภิบาล
สิ่งแวดล้อม
และ
แขวง
สิ่งแวดล้อม
นครพิงค์
แขวง
นครพิงค์
งาน
งานสุขาภิบาลและ
สุขาภิบาล
สิ่งแวดล้อม
และ
แขวง
สิ่งแวดล้อม
นครพิงค์
แขวง
นครพิงค์

ส่วนที่ 3
บัญชีจานวนครุภัณฑ์สาหรับที่ไม่ได้ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
เทศบาลนครเชียงใหม่

-3บัญชีจานวนครุภัณฑ์สาหรับที่ไม่ได้ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
เทศบาลนครเชียงใหม่

แบบ ผด.02/1

ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่
1

ครุภัณฑ์

เครื่องถ่ายเอกสาร
ระบบดิจิตอล(ขาวดา) ความเร็ว 30
แผ่นต่อนาที จานวน
1 เครื่อง
รวม
1

รายละเอียดของครุภัณฑ์
-ขนาดความเร็ว 30 แผ่น
ต่อนาที
-เป็นระบบมัลติฟังก์ชั่น
-เป็นกระดาษธรรมดา
ชนิดหมึกผง ย่อ-ขยายได้

งบประมาณ สถานที่
หน่วยงาน
(บาท)
ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก
120,000 สานักงาน งานธุรการ
แขวง
แขวงนครพิงค์
นครพิงค์
120,000

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

-4แบบ ผด.02/1

ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน
แผนงานสาธารณสุข
งบประมาณ สถานที่
(บาท)
ดาเนินการ
22,000
ใช้ภายใน
สานักการ
สาธารณสุขฯ

ที่

ครุภัณฑ์

รายละเอียดของครุภัณฑ์

1

ตู้เหล็กแบบ 2 บาน
จานวน 4 ตู้

-มีมือจับชนิดบิด
-มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
-คุณสมบัติตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

2

ตู้เหล็กบานเลื่อน
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 3 ฟุต
กระจก จานวน 1 ตัว ขนาดประมาณ 880*408*878
มิลลิเมตร

4,000

3

ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ
จานวน 1 ตัว

3,800

ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ 3 ฟุต
ขนาดประมาณ 880*408*878
มิลลิเมตร

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
-งานสนับสนุน
สุขภาพภาค
ประชาชน
-งานสุขภาพจิต
ฝ่ายส่งเสริม
สุขภาพ
สานักการ
สาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
ใช้ภายใน ฝ่ายส่งเสริม
สานักการ สุขภาพ
สาธารณสุขฯ สานักการ
สาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
ใช้ภายใน ฝ่ายส่งเสริม
สานักการ สุขภาพ
สาธารณสุขฯ สานักการ
สาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

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

-5แบบ ผด.02/1
ที่

ครุภัณฑ์

4

เก้าอี้สานักงาน
จานวน 6 ตัว

5

เก้าอี้คอมพิวเตอร์
จานวน 2 ตัว

6

ชุดโต๊ะทางาน
จานวน 2 ชุด

รายละเอียดของครุภัณฑ์
-แบบหุ้มหนังบุนวม
-ปรับสูง-ต่าได้
-มีระบไฮโดรลิค
-มีที่เท้าแขน
-ขนาดประมาณ 66*70*112
เซนติเมตร
-แบบหุ้มหนังบุนวม ปรับสูง-ต่าได้
-มีระบไฮโดรลิค
-ขนาดประมาณ 57*60*88
เซนติเมตร

งบประมาณ สถานที่
(บาท)
ดาเนินการ
15,000
ใช้ภายใน
สานักการ
สาธารณสุขฯ

3,000

ชุดโต๊ะทางาน ประกอบด้วย
13,000
1.โต๊ะทางาน ขนาดประมาณ
120*60*75 เซนติเมตร ทา
จากไม้ปาติเกิลเคลือบเมลามีน
มี 2 ลิ้นชัก พร้อมกุญแจ
2.โต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาดประมาณ
80*60*75 เซนติเมตรทาจากไม้
ปาติเกิลเคลือบเมลามีน พร้อม
รางเลื่อนคีย์บอร์ด
3.โต๊ะมุม ขนาดประมาณ
65*65*75 เซนติเมตร ทาจาก
ไม้ปาติเกิลเคลือบเมลามีน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
ฝ่ายส่งเสริม
สุขภาพ
สานักการ
สาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

ใช้ภายใน ฝ่ายส่งเสริม
สานักการ สุขภาพ
สาธารณสุขฯ สานักการ
สาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
ใช้ภายใน -งานส่งเสริม
สานักการ สุขภาพ
สาธารณสุขฯ -งานสุขภาพจิต
ฝ่ายส่งเสริม
สุขภาพ
สานักการ
สาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

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

-6งบประมาณ สถานที่
(บาท)
ดาเนินการ
3,000
ใช้ภายใน
สานักการ
สาธารณสุขฯ

ที่

ครุภัณฑ์

รายละเอียดของครุภัณฑ์

7

เก้าอี้สแตนเลส
จานวน 5 ตัว

-ขนาดประมาณ 47*29
เซนติเมตร
-หน้ากลม
-ทาจากวัสดุสแตนเลส
คุณภาพสูง
-รับน้าหนักได้ 200 กิโลกรัม

8

ชั้นวางของ จานวน 2 -ขนาดประมาณ
ตัว
176.5*43*40 เซนติเมตร
-วัสดุทาจากไม้ MDF
-ปิดผิวด้วย PVC
-โครงสร้างทาจากเหล็ก
-มีชั้นวาง 4 ชั้น เปิดโล่ง
-รับน้าหนักได้สูงสุด 5 กิโลกรัม

8,000

ใช้ภายใน
สานักการ
สาธารณสุขฯ

9

โต๊ะโฟเมก้า จานวน
7 ตัว

17,500

ใช้ภายใน
สานักการ
สาธารณสุขฯ
และพื้นที่ใน
เขตเทศบาลฯ

รวม

9

-ขนาดประมาณ 180*79*75
เซนติเมตร
-โครงขาเหล็กพับได้
-หน้าโต๊ะโฟเมก้าหนาประมาณ
25 มิลลิเมตร

89,300

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานสนับสนุน
สุขภาพภาค
ประชาชน
ฝ่ายส่งเสริม
สุขภาพ
สานักการ
สาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
งานสนับสนุน
สุขภาพภาค
ประชาชน
ฝ่ายส่งเสริม
สุขภาพ
สานักการ
สาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
ฝ่ายส่งเสริม
สุขภาพ
สานักการ
สาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

แบบ ผด.02/1
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

-7ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
แผนงานสาธารณสุข

แบบ ผด.02/1

ที่

ครุภัณฑ์

รายละเอียดของครุภัณฑ์

1

เครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก สาหรับงาน
ประมวลผล
จานวน 1 เครื่อง

-มีหน่วยประมวลผลกลาง
(CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก
(4 core) จานวน 1 หน่วย
-มีหน่วยความจาหลัก (RAM)
ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่
น้อยกว่า 4 GB
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด
SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด
Solid State Drive ขนาดความ
จุไม่น้อยกว่า 250 GB จานวน
1 หน่วย
-มีจอภาพที่รองรับความละเอียด
ไม่น้อยกว่า 1,366*768 Pixel
และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว

งบประมาณ สถานที่
(บาท)
ดาเนินการ
22,000
ใช้ภายใน
สานักการ
สาธารณสุขฯ
และพื้นที่ใน
เขตเทศบาลฯ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
ฝ่ายส่งเสริม
สุขภาพ
สานักการ
สาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

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

-8ที่

ครุภัณฑ์

รายละเอียดของครุภัณฑ์

2

เครื่องพิมพ์
Multifunction แบบ
ฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์ (Ink
Tank Printer)
จานวน 1 เครื่อง

3

เครื่องสารองไฟฟ้า
ขนาด 800VA
จานวน 1 เครื่อง

-เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถ
เป็นPrinter ,Coppier ,Scanner
และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
-เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink
Tank Printer) จากโรงงาน
ผู้ผลิต
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่
น้อยกว่า 1,200*1,200 dpi
-มีกาลังไฟด้านนอกไม่น้อยกว่า
800 VA(480 Watts)
-สามารถสารองไฟฟ้าได้ไม่น้อย
กว่า 15 นาที

รวม

3

งบประมาณ สถานที่
(บาท)
ดาเนินการ
7,500
ใช้ภายใน
สานักการ
สาธารณสุขฯ

2,500

32,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
ฝ่ายส่งเสริม
สุขภาพ
สานักการ
สาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

ใช้ภายใน ฝ่ายส่งเสริม
สานักการ สุขภาพ
สาธารณสุขฯ สานักการ
สาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

แบบ ผด.02/1
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

-9ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
แผนงานเคหะและชุมชน

แบบ ผด.02/1

ที่

ครุภัณฑ์

รายละเอียดของครุภัณฑ์

1

เครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก สาหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2
จานวน 1 ชุด

-มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU)
ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก จานวน
1 หน่วย
-มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU)
มีหน่วยความจาแบบ Cache
Memory รวมในระดับเดียวกัน
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 MB
-มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ
-มีหน่วยความจาหลัก (RAM)
ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาด
ไม่น้อยกว่า 8 GB
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิดSATA
หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 2 TB หรือชนิด Solid State
Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า
480 GB จานวน 1 หน่วย
-มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน
1 หน่วย
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย
(Network Interface) แบบ
10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

งบประมาณ สถานที่
หน่วยงาน
(บาท)
ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก
30,000
ใช้ภายใน งานช่าง
สานักงาน แขวงนครพิงค์
แขวง
นครพิงค์

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

-10ที่

2

รวม

ครุภัณฑ์

เครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึก (Inkjet
Printer) สาหรับ
กระดาษขนาด A3
จานวน 1 เครื่อง

2

รายละเอียดของครุภัณฑ์
-มีช่องเชื่อมต่อแบบ USB 2.0
หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
-มีแป้นพิมพ์และเมาส์
-จอภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว
-ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึกInkjet)
(
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่
น้อยกว่า 1,200*1,200 dpi
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาว
ดาสาหรับกระดาษขนาด A4 ไม่
น้อยกว่า 32 หน้าต่อนาทีppm)
(
หรือ 14.5 ภาพต่อนาที (ipm)
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสี
สาหรับกระดาษขนาด A4 ไม่
น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาทีppm)
(
หรือ 10.4 ภาพต่อนาที (ipm)
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface)
แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-มีถาดใส่กระดาษไม่น้อยกว่า
100 แผ่น
-สามารถใช้ได้กับA4 ,Letter,Legal
และ Custom

งบประมาณ สถานที่
(บาท)
ดาเนินการ

6,300

36,300

ใช้ภายใน
สานักงาน
แขวง
นครพิงค์

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

งานช่าง
แขวงนครพิงค์

แบบ ผด.02/1
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

