




ค ำน ำ 
  แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาลนครเชียงใหม่      
จัดท าขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
พ.ศ. 2548 และแก้ไข เพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงยุทธศาสตร์การ
พัฒนา แผนงาน รายละเอียด โครงการและกิจกรรมที่ต้องการด าเนินการจริงทั้งหมดในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ
ของเทศบาลนครเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
  แผนการด าเนินงานฉบับนี้ ได้รวบรวมแผนการปฏิบัติงานส าหรับโครงการพัฒนาและ
กิจกรรมที่ต้องด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่รับผิดชอบของเทศบาลนครชียงใหม่ ทั้งท่ีปรากฏอยู่ใน      
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 และท่ีด าเนินการโดยหน่วยงานอื่น     
โดยได้จ าแนกรายละเอียดสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และแผนงานเพื่อให้ทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาที่ได้
แสดงถึงโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน ระยะเวลา
ในการด าเนินการที่ชัดเจนทั้งหมด 
 
  เทศบาลนครเชียงใหม่ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการด าเนินการฉบับนี้ สามารถใช้เป็น
เครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น และสามารถใช้ในการควบคุมการด าเนินงานในเขตพ้ืนที่ได้
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงานและการ
ประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นของผู้บริหารด้วย 
 

เทศบาลนครเชียงใหม่ 
 



สารบัญ 
    หน้า 

ค าน า 
ส่วนที่ ๑ บทน า  
 ๑ .๑ บทน า            ๑/๑  
 ๑ .๒ วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน        ๑/๑ 
 ๑ .๓ ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน    ๑/๒  
 ๑ .๔ ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน                   ๑/๓ 
 
ส่วนที่ ๒ บัญชีจ านวนโครงการและงบประมาณ 
              ๒.๑ บัญชีสรุปจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ                ๒/๑ 

    ๒.๒ บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ                          
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน              ๒/1/1  

-แผนงานสาธารณสุข 2/1/1 
-แผนงานเคหะและชุมชน                                                                  2/1/3 
-แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                                                      2/1/15 
-แผนงานการพาณิชย์ 2/1/34 
-แผนงานงบกลาง 2/1/36 

 ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม            ๒/2/1 
-แผนงานการศึกษา 2/2/1 
-แผนงานสาธารณสุข 2/2/2 
-แผนงานเคหะและชุมชน                                                                  2/2/5 
-แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                                                      2/2/14 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตส านึกด้านศิลปวัฒนธรรม 2/3/1  
-แผนงานบริหารงานทั่วไป 2/3/1 
-แผนงานการศึกษา 2/3/4 
-แผนงานสาธารณสุข 2/3/136 
-แผนงานสังคมสงเคราะห์ 2/3/158 
-แผนงานเคหะและชุมชน                                                                  2/3/159 
-แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                                                      2/3/160 
-แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม  
และนันทนาการ 

2/3/166 

-แผนงานงบกลาง 2/3/177 
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  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความปลอดภัยและบรรเทาสาธารณภัย 2/4/1  

-แผนงานบริหารงานทั่วไป 2/4/1 
-แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2/4/2 
-แผนงานสาธารณสุข 2/4/10 
-แผนงานเคหะและชุมชน                                                                  2/4/11 
-แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

2/4/13 

 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร 2/5/1  
-แผนงานบริหารงานทั่วไป 2/5/1 
-แผนงานการศึกษา 2/5/19 
-แผนงานสาธารณสุข 2/5/21 
-แผนงานเคหะและชุมชน                                                                  2/5/30 
-แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม  
และนันทนาการ 

2/5/33 

-แผนงานการพาณิชย์ 2/5/34 
 
              2.3 บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

 ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน        3/1  
 ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง   3/12  
 ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ   3/13  
 ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและการเผยแพร่   3/14  
 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   3/19  
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บทน าบทน า  

  
  
  
  
  
  
  
 



ส่วนท่ี ๑ 
 

๑.๑ บทน า 
 
  แผนการด าเนินงาน  หมายถึง แผนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
ที่แสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมด ในพื้นที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณ นั้น 
  การจัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64  เป็นการน าโครงการ
พัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่น  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 รวมทั้งแผนงาน/โครงการพัฒนาของหน่วยงานอื่นๆ 
ที่เข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อจัดท าเป็นแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564  โดยแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการพัฒนา  ในแง่ของกิจกรรมการด าเนินงานที่เป็นขั้นตอน มี
การก าหนดระยะเวลาการด าเนินงานที่ชัดเจน รวมทั้งระบุปริมาณทรัพยากรที่จะต้องใช้ในการด าเนินงานให้
มีความสอดคล้องและชัดเจนเพียงพอที่จะน าไปปฏิบัติได้  ซึ่งจะท าให้แนวทางการด าเนินงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ มีการ
ประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงาน และการจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของโครงการ ซึ่งจะเป็น
เครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหาร เพื่อควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพ  รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงาน และการประเมินผลให้มีประสิทธิภาพ 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
 
  1. แผนการด าเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการ
พัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปี
งบประมาณนั้น เพื่อให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มี
ความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการท างานกับ
หน่วยงานและจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ แผนการด าเนินงาน 
 2. แผนการด าเนินงานจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือควบคุม
การด าเนินงานให้เป็นอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ  
 3. แผนการด าเนินงานจะก าหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการใน
พ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะบรรจุในแผนการด าเนินงานจะมี
ที่มาจาก 
  3.1 งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นด าเนินการ) 
  3.2 โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเกิดจากการจ่ายขาด
เงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอื่นๆ ที่ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  3.3 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเองโดยไม่ใช้
งบประมาณ (ถ้ามี) 

 
 
 



1/2 
3.4 โครงการ/กิจกรรม การพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือ  

หน่วยงานอื่นๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3.5 โครงการ/กิจกรรมพัฒนาอ่ืนๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิด 

ประโยชน์ในการประสานการด าเนินงานในพื้นที่ 
 
1.3 ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2548  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 25 59 หมวด 5 การน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติ       
ข้อ 26 ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการด าเนินงาน โดยมีขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
  1.3.1 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน/โครงการ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงาน
อ่ืนๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงานเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
  1.3.2 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอให้
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายใน 15 วันนับ
แต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย 30 วัน 
  โดยจากระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว สามารถสรุปขั้นตอนในการด าเนินการจัดท า
แผนการด าเนินงานได้ 3 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
  ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม่ เก็บรวบรวมข้อมูล
โครงการ/กิจกรรม ที่จะมีการด าเนินการจริงในพ้ืนที่ของเทศบาลนครเชียงใหม่ ซึ่งจะประกอบด้วย
โครงการ/กิจกรรม ของเทศบาลนครเชียงใหม่เอง และโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานราชการส่วนกลาง 
ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆ ที่จะด าเนินการในพ้ืนที่ของเทศบาลนครเชียงใหม่ 
  ขั้นตอนที่ 2 การจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม่ จัดท า 
ร่างแผนการด าเนินงาน โดยพิจารณาโครงการ/กิจกรรมของเทศบาลนครเชียงใหม่และหน่วยงานต่างๆ      
จะ ต้องมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา และแนวทางการพัฒนาของเทศบาล 
นครเชียงใหม่  เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม่ และเม่ือ คณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลนครเชียงใหม่พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว  จึงน าร่างแผนการด าเนินงานเสนอต่อนายกเทศมนตรี
นครเชียงใหม่  เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยเค้าโครงแผนการด าเนินงานจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 

ส่วนที่ 1 บทน า ประกอบด้วย 
1) บทน า 
2) วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
3) ขั้นตอนการจัดท าแผนด าเนินงาน 
4) ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
 
 
 
 



 
1/3 

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม ประกอบด้วย 
  1) บัญชีสรุปจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (แบบผด.01)  
  2) บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (แบบผด.02)  

3) บัญชจี านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการการพัฒนาท้องถิ่น  
    (แบบผด.02/1) 

 
  ขั้นตอนที่ 3 การประกาศใช้แผนการด าเนินงาน 
  เมื่อนายกเทศมนตรี นครเชียงใหม่ ให้ความเห็นชอบร่างแผนการด าเนินงานแล้ว             
จึงประกาศใช้แผนการด าเนินงาน โดยให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายใน 15 วันนับจากวันที่ประกาศ เพื่อให้
ประชาชนในท้องถิ่นรับทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย 30 วัน 

 
1.4 ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
 
  1.4.1 ท าให้การด าเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปีงบประมาณ มีความชัดเจนใน
การปฏิบัติมากขึ้น 
  1.4.2 มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการน าแผนไปปฏิบัติ มีความสะดวกและมี
ประสิทธิภาพ 
  1.4.3 เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
  1.4.4 ทราบถึงจ านวนงบประมาณที่ต้องจ่ายจริงในแต่ละปี  
  1.4.5 สามารถบริหารเวลาในการด าเนินงานโครงการของทุกส่วนของเทศบาลนคร
เชียงใหม่ 
  1.4.6 สามารถน าแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการด าเนินโครงการ
ต่างๆ ตามงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้อย่างถูกต้อง 
 



  
  

  
ส่วนที่ 2ส่วนที่ 2  

บญัชีโครงการ/กิจกรรมบญัชีโครงการ/กิจกรรม  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  

2.1 บญัชีสรุปจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 2.1 บญัชีสรุปจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน   
กิจกรรมและงบประมาณกิจกรรมและงบประมาณ  

 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 2 
บัญชีสรุปจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64  
เทศบาลนครเชียงใหม ่

 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 
จ านวนโครงการ 

ที่ด าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ 
โครงการทั้งหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ 
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน      
- แผนงานสาธารณสุข 1 1.30 466,500 0.24 เทศบาลนครเชียงใหม่ 
- แผนงานเคหะและชุมชน 27 35.06 72,232,500 37.84 เทศบาลนครเชียงใหม่ 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   38 49.35 107,544,000 56.33 เทศบาลนครเชียงใหม่ 
- แผนงานการพาณิชย์ 5 6.50 6,856,000 3.59 เทศบาลนครเชียงใหม่ 
- แผนงานงบกลาง 6 7.79 3,809,750 2.00 เทศบาลนครเชียงใหม่ 

รวม 77 100.00 190,908,750 100.00 เทศบาลนครเชียงใหม่ 
๒. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      

-  แผนงานการศึกษา 1 3.13 5,000 0.01 เทศบาลนครเชียงใหม่ 
-  แผนงานสาธารณสุข   2 6.25 2,285,000 0.75 เทศบาลนครเชียงใหม่ 
-  แผนงานเคหะและชุมชน   26 81.25 223,849,900 73.84 เทศบาลนครเชียงใหม่ 
-  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3 9.37 77,000,000 25.40 -เทศบาลนครเชียงใหม่ 

-โยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 

รวม 32 100.00 303,139,900 100.00 
-เทศบาลนครเชียงใหม่ 
-โยธาธิการและผัง
เมืองจังหวัดเชียงใหม่ 

 
 
 

 

แบบ ผด.01 
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ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 
จ านวนโครงการ 

ที่ด าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ 
โครงการทั้งหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ 
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตส านึกด้านศิลปวัฒนธรรม      
-  แผนงานบริหารงานทั่วไป 7 4.02 2,512,000 0.80 เทศบาลนครเชียงใหม่ 
-  แผนงานการศึกษา 74 42.53 79,092,310 25.13 เทศบาลนครเชียงใหม่ 
-  แผนงานสาธารณสุข 33 18.97 7,319,800 2.33 เทศบาลนครเชียงใหม่ 
-  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 4 2.30 696,000 0.22 เทศบาลนครเชียงใหม่ 
-  แผนงานเคหะและชุมชน 2 1.14 3,000,000 0.95 เทศบาลนครเชียงใหม่ 
-  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 21 12.07 3,023,700 0.96 เทศบาลนครเชียงใหม่ 
- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 29 16.67 21,797,975 6.93 เทศบาลนครเชียงใหม่ 
- แผนงานงบกลาง 4 2.30 197,244,600 62.68 เทศบาลนครเชียงใหม่ 

รวม 174 100.00 314,686,385 100.00 เทศบาลนครเชียงใหม่ 
4. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความปลอดภัยและบรรเทาสาธารณภัย      

-  แผนงานบริหารงานทั่วไป   2 9.09 1,549,200 2.39 เทศบาลนครเชียงใหม่ 
     -  แผนงานการรักษาความสงบภายใน   13 59.09 51,478,500 79.41 เทศบาลนครเชียงใหม่ 
     -  แผนงานสาธารณสุข   2 9.09 900,000 1.39 เทศบาลนครเชียงใหม่ 

-  แผนงานเคหะและชุมชน   4 18.18 10,658,000 16.44 เทศบาลนครเชียงใหม่ 
- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 1 4.55 237,250 0.37 เทศบาลนครเชียงใหม่ 

รวม 22 100.00 64,822,950 100.00 เทศบาลนครเชียงใหม่ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แบบ ผด.01 
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ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 
จ านวนโครงการ 

ที่ด าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ 
โครงการทั้งหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ 
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร      
-  แผนงานบริหารงานทั่วไป 47 67.14 13,444,300 71.35 เทศบาลนครเชียงใหม่ 
-  แผนงานการศึกษา 2 2.86 522,000 2.77 เทศบาลนครเชียงใหม่ 
-  แผนงานสาธารณสุข 13 18.57 3,078,500 16.34 เทศบาลนครเชียงใหม่ 
-  แผนงานเคหะและชุมชน 3 4.29 1,504,000 7.98 เทศบาลนครเชียงใหม่ 
-  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 2 2.86 247,600 1.31 เทศบาลนครเชียงใหม่ 
-  แผนงานการพาณิชย์ 3 4.28 46,570 0.25 เทศบาลนครเชียงใหม่ 

รวม 70 100.00 18,842,970 100.00 เทศบาลนครเชียงใหม่ 

รวมทั้งสิ้น 375 100.00 892,400,955 100.00 
-เทศบาลนครเชียงใหม่ 
-โยธาธิการและผังเมือง  
จังหวัดเชียงใหม่ 

   

แบบ ผด.01 



 

 
 

 
2.2 บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 2.2 บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน   

กิจกรรมและงบประมาณ กิจกรรมและงบประมาณ   
 
 
 
 



  
  
  

ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  



2/1/1 
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เทศบาลนครเชียงใหม่ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
    แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ก่อสร้างป้ายสุสาน
ช้างเผือกพร้อม
ปรับปรุงรั้วและประต ู

-จัดท าป้ายชื่อสุสานช้างเผือก 
 จ านวน 1 ป้าย เป็นโครงสร้าง 
 ฐานตอม่อคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 ความสูงประมาณ 5.80 ม.  
 และติดตั้งป้ายอลูมิเนียม 
 คอมโพสิท ขนาดกว้างประมาณ  
 2.75 ม. ยาวประมาณ 5.40 ม.  
 พร้อมติดตั้งตราสัญลักษณ ์
สแตนเลสและตัวอักษร 
-ปรับปรุงรั้วสุสานโดยรื้อถอน 
 แผงเหล็กเดิม และติดตั้งแผงรั้ว 
 เหล็กใหม่ ขนาดประมาณ  
 2.85 x 1.35 ม. จ านวน  
 57 ช่อง 
-ปรับปรุงประตูสุสานโดยรื้อถอน 
 บานประตูเดิม จ านวน 2 จุด 
 จุดที่ 1  
 : ลักษณะเป็นบานเลื่อน ขนาด 
   ประมาณ 4.90 x 2.10 ม.  
   จ านวน 1 บาน 

466,500 สุสาน
ช้างเผือก 

งานสุขาภิบาล 
และสิ่งแวดล้อม 

แขวงศรีวิชัย 

            

แบบ ผด.02 



2/1/2 
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

   จุดที่ 2  
 : ลักษณะเป็นบานเปิดคูข่นาด 
   ประมาณ 3.60 x 2.10 ม.  
   จ านวน 2 บาน 
ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ 
และรูปแบบรายการที่เทศบาลฯ 
ก าหนด 

               

รวม 1 โครงการ  466,500               
 
 

 
 

แบบ ผด.02 



2/1/3 
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เทศบาลนครเชียงใหม่ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
    แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ซ่อมบํารุงไฟฟ้า
สาธารณะตามถนน
สายต่างๆ  ภายใน
เขตเทศบาลนคร
เชียงใหม่ 
 

จ้างเหมา ซ่อมบํารุงไฟฟ้า
สาธารณะตามถนนและซอยสาย
ต่างๆ ภายในเขตเทศบาลนคร
เชียงใหม ่

7,460,000 ถนนและ 
ซอยต่างๆ 
ภายในเขต
เทศบาลฯ 

งานสถานที่และ
ไฟฟ้าสาธารณะ

ฝ่ายสาธารณูปโภค 
ส่วนการโยธา 
สํานักการช่าง 

            

2 จัดซื้อรถบรรทุกชนิด 
6 ล้อ พร้อมติดตั้ง
เครนไฮดรอลิก 
ฝ่ายสาธารณูปโภค
สํานักการช่าง 

จัดซื้อ รถบรรทุก ชนิด 6 ล้อ 
พร้อมติดตั้งเครนไฮดรอลิก 
จํานวน 1 คัน  โดยเป็นรถยนต์
กระบะบรรทุกเทท้าย 6 ล้อ
เครื่องยนต์ดีเซล  ขนาดไม่น้อย
กว่า 4 สูบ 4 จังหวะ  มีกําลัง
แรงม้าไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า  
มีน้ําหนักรวมน้ําหนักบรรทุกไม่
น้อยกว่า 8 ,400 กิโลกรัม  
ติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมชุด
คอนโทรลระหว่างด้านหน้า
กระบะกับหลังเก๋งขนาดสูงไม่
น้อยกว่า10เมตร และเครื่องมือ
และอุปกรณ์ประจํารถครบชุดมี
ระบบสัญญาณไฟต่าง ๆ เป็นต้น 

3,500,000   ภายในเขต
เทศบาลฯ 

งานสถานที่และ
ไฟฟ้าสาธารณะ

ฝ่ายสาธารณูปโภค 
ส่วนการโยธา 
สํานักการช่าง 

            

แบบ ผด.02 



2/1/4 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 ซ่อมแซมบํารุงรักษา
ถนนและสะพานท่ี
ชํารุดเสียหายในเขต
เทศบาลนคร
เชียงใหม่ 
 

ซ่อมแซมถนนและสะพาน 
ที่ชํารุดภายในเขตเทศบาล 
นครเชียงใหม่ 

4,100,000 สะพานและ
ถนนภายใน
เขตเทศบาลฯ 

งานบํารุงรักษา
ทางและสะพาน 

ฝ่ายสาธารณูปโภค 
ส่วนการโยธา 
สํานักการช่าง 

            

4 จัดซื้อรถตักหน้า 
ขุดหลัง ชนิด
ขับเคลื่อน 4 ล้อ 
ฝ่ายสาธารณูปโภค
สํานักการช่าง 

จัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิด 
ขับเคลื่อน 4 ล้อ จํานวน 1 คัน 
โดยเป็นรถตักหน้าขุดหลังชนิด
ล้อยาง 4 ล้อ ติดบุ้งกี๋สําหรับตัก
หน้ารถ และบุ้งก๋ีขุดหน้าหลังรถ  
ควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิ กใช้
เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ มี
กําลังไม่น้อยกว่า 90 แรงม้า  ท่ี
รอบเครื่องยนต์ไม่เกิน 2 ,200 
รอบต่อนาที  ระบายความร้อน
ด้วยน้ํา เป็นต้น 

3,300,000   ภายในเขต
เทศบาลฯ 

งานบํารุงรักษา
ทางและสะพาน 

ฝ่ายสาธารณูปโภค 
ส่วนการโยธา 
สํานักการช่าง 

            

5 จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) 
ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ 
ฝ่ายสาธารณูปโภค 
ส่วนการโยธา 
สํานักการช่าง 

จัดซื้อ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 
6 ตัน 6 ล้อ  ปริมาตรกระบอก
สูบไม่ต่ํากว่ า 6,000 ซีซี  หรือ
กําลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ํา
กว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะ
เทท้าย  จํานวน  2 คัน  คันละ 
1,980,000 บาท โดยมขีนาดความ 
จุได้ไม่น้อยกว่า 4 ลูกบาศก์หลา 
หนักของรถรวมน้ําหนัก บรรทุก  
ไม่ต่ํากว่ า 12 ,000 กก. พร้อม
กระบะและเครื่องปรับอากาศ 

3,960,000   ภายในเขต
เทศบาลฯ 

งานบํารุงรักษา
ทางและสะพาน 

ฝ่ายสาธารณูปโภค 
ส่วนการโยธา 
สํานักการช่าง 

            

แบบ ผด.02 แบบ ผด.02 



2/1/5 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

6 จัดซื้อรถบรรทุก 
(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 
6 ล้อ แบบบรรทุกน้ํา 
ขนาด 8,000 ลิตร 

จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 
ตัน 6 ล้อ แบบบรรทุกน้ํา ขนาด 
8,000 ลิตร จํานวน 1 คัน โดย
เป็นรถยนต์บรรทุกน้ําแบบ
อเนกประสงค์ ตัวรถชนิด 6 ล้อ
เครื่องยนต์ดีเซล มีกําลังแรงม้า                                                                                                                                                                                    
สูงสุดไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า
น้ําหนักของรถรวมน้ําหนัก
บรรทุกไม่ต่ํากว่า 15,000 
กิโลกรัม เป็นราคาพร้อมปั๊ม 
และอุปกรณ์ ตอนท้ายหลังเก๋ง
ติดตั้งตู้บรรทุกน้ํารูปทรงเหลี่ยม 
มีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 
8,000 ลิตร เป็นต้น 

3,800,000   ภายในพื้นที่
แขวงศรีวิชัย 

งานช่าง 
แขวงศรีวิชัย 

            

7 จัดซื้อเครื่อง 
ผสมคอนกรีต  
งานช่าง 
แขวงเม็งราย 

จัดซื้อเครื่องผสมคอนกรีต ขนาด
บรรจุ 140 ลิตร  จํานวน 1 
เครื่อง โดยผลิตจากวัสดุเหล็ก
เหนียว สามารถผสมปูนซีเมนต์
ได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 1 ถุง 
ความจุหลังผสมไม่น้อยกว่า 
140 ลิตร มีจํานวนแผ่นใบกวน 
ไม่น้อยกว่า 2 ใบ ติดตั้งเครื่อง 
ยนต์เบนซิน 4 จังหวะ มีกําลัง
สูงสุดไม่น้อยกว่า 6.5 แรงม้า
มอเตอร์ไม่น้อยกว่า 3 แรงม้า  

32,000   ภายในพื้นที่
แขวงเม็งราย 

งานช่าง 
แขวงเม็งราย 

            

แบบ ผด.02 แบบ ผด.02 



2/1/6 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

8 จัดซื้อชุด 
เชื่อมสนาม 
งานช่าง 
แขวงเม็งราย 
 

จัดซื้อชุดเช่ือมสนาม แบบใช้แก๊ส 
จํานวน 1 เครื่อง  โดยมีโครง
เหล็กยึดอุปกรณ์และล้อ ขนาด
ถังแก๊ส ไม่น้อยกว่า 4 กิโลกรัม 

7,000 ภายในพื้นที่
แขวงเม็งราย 

งานช่าง 
แขวงเม็งราย 

            

9 ดูแลและบํารุงรักษา
ระบบไฟจราจรและ
ระบบควบคุม
การจราจร 

จ้างเหมาเอกชนดูแลและบํารุง 
รักษาระบบควบคุมการจราจร
และสัญญาณไฟจราจรระบบ
ATC สัญญาณไฟจราจรทางข้าม  
และระบบ CCTV ทั้งในและ
นอกศูนย์ควบคุม  
 

4,000,000 ศูนย์ฝึกอบรม
และควบคุม
สัญญาณไฟ

จราจร 

ฝ่ายวิศวกรรมจราจร 
ส่วนการโยธา 
สํานักการช่าง 

            

10 บํารุงรักษาซ่อมแซม
หม้อแปลงไฟฟ้า 

จ้างเหมาบํารุงรักษาซ่อมแซม
หม้อแปลงไฟฟ้าสําหรับจ่าย
กระแสไฟฟ้าภายในอาคารศูนย์
ควบคุมสัญญาณไฟจราจร 

5,000 ศูนย์
ฝึกอบรม

และควบคุม
สัญญาณไฟ

จราจร 
 

ฝ่ายวิศวกรรมจราจร 
ส่วนการโยธา 
สํานักการช่าง 

            

11 ทาสีตีเส้นเครื่อง 
หมายจราจร 

จัดทําเครื่องหมายจราจรบน 
พื้นทางและขอบทางภายใน 
เขตเทศบาลนครเชียงใหม ่
 

1,100,000 ภายในเขต
เทศบาลฯ 

ฝ่ายวิศวกรรมจราจร 
ส่วนการโยธา 
สํานักการช่าง 

            

12 ติดตั้งป้ายเครื่อง 
หมายจราจร  

ติดตั้งป้ายเครื่องหมายจราจร
ชนิดป้ายเตือน ป้ายบังคับและ
อื่นๆ ที่เกี่ยวกับจราจรตาม 
แบบมาตรฐาน  
 

250,000 ภายในเขต
เทศบาลฯ 

ฝ่ายวิศวกรรมจราจร 
ส่วนการโยธา 
สํานักการช่าง 

            

แบบ ผด.02 แบบ ผด.02 



2/1/7 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

13 ติดตั้งสัญญาณไฟ
จราจรทางข้าม 
บริเวณประต ู
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ 
ถนนสุเทพ 

-ติดตั้งเสาสัญญาณไฟจราจรชนิด 
 เสาสูง ชุบซิงค์กับกัลป์วาไนซ์   
 จํานวน 2 ชุด 
-สวิตซ์ปุ่มกดสัญญาณไฟทางข้าม  
 พร้อมป้ายข้อความ จํานวน 2 ชุด 
-ระบบเสียงสัญญาณไฟสําหรับ 
 คนตาบอด จํานวน 2 ชุด 
-ท่อHDPE 90 มม. PN10 แบบ  
 2 ท่อ จํานวน 55 เมตร 
-ท่อIMC 2-1/2 นิ้ว แบบ 2 ท่อ พร้อม 
 ค่าซ่อมผิวฟุตบาท จํานวน 1 ม. 
-ท่อร้อยสายไฟ 1” IMC รวม 
 ค่าซ่อมผิวทาง จํานวน 3 ม. 
-สายไฟ CV 4 C-2.5 Sq.mm.  
 จํานวน 462 ม. 
-สายไฟ CV 2 C-10 Sq.mm.  
 จํานวน 4 ม. 
-มิเตอร์ไฟฟ้า 1P 5(15)A  
 จํานวน 1 ชุด 

1,067,000 บริเวณประต ู
คณะศึกษา 

ศาสตร์
มหาวิทยาลัย 

เชียงใหม ่
ถนนสุเทพ 

ฝ่ายวิศวกรรมจราจร 
ส่วนการโยธา 
สํานักการช่าง 

            

  -งานขุดและซ่อมแซมบาทวิถ ี
 ลาดเอียง กว้าง 1 ม. ยาว 3 ม.   
 จํานวน 2 เหมา 
-ป้ายระวังคนข้ามแผ่นเหล็กอาบ 
 สังกะสี 60x60 ซม. พร้อม  
 เสาสังกะสีหนา 1.6 มม. สูง 3 ม.  
 พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งอาบสังกะสี  
 จํานวน 2 ชุด 

               

แบบ ผด.02 แบบ ผด.02 



2/1/8 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  -บ่อพักสาย 70x70 ซม.  
 จํานวน 1 บ่อ 
-บ่อพักสาย 60x60 ซม.  
 จํานวน 2 บ่อ  
-ฐานเสาสูง จํานวน 2 ชุด  
-ตั้งค่าอุปกรณ์ควบคุม จํานวน 1ชุด 
-หลักดิน Groundrod พร้อม 
 ติดตั้ง จํานวน 3 ชุด 
-Safty Switch Outdoor  
 พร้อมติดตั้ง จํานวน 1 ชุด 
รายการติดตั้งครุภัณฑ์ 
-ติดตั้งโคมสัญญาณไฟจราจร 
 ขนาด 300 มม. ชนิด LED HI  
 POWER ไม่เห็นหลอด แบบ 3  
 ดวงโคม จํานวน 2 ชุด 
-โคมไฟตุ๊กตาคนข้าม สัญญาณ 
 ไฟจราจรทางข้าม ชนิด LED  
 แบบ 4 ดวงโคม 200 มม.  
 จํานวน 2 ชุด 

               

  -ตู้ควบคุมสัญญาณไฟทางข้าม  
 ระบบ ATC พร้อมฐาน จํานวน  
 1 เครื่อง 
-ป้ายโคมไฟตุ๊กตาระวังคนข้าม 
 พร้อมอุปกรณ์ชนิด LED  
 แบบ 2 หน้า จํานวน 2 ชุด 
-โคมไฟส่องสว่าง 1x200 วัตต์  
 Flood Light จํานวน 2 ชุด 

               

แบบ ผด.02 แบบ ผด.02 



2/1/9 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

14 ติดตั้งสัญญาณไฟ
จราจรทางข้าม  
บริเวณหน้า 
โรงเรียนวิชัยวิทยา 
ถนนช้างคลาน 

-ติดตั้งเสาสัญญาณไฟจราจรชนิด 
 เสาสูง ชุบซิงค์กับกัลป์วาไนซ์   
 จํานวน 2 ชุด 
-สวิตซ์ปุ่มกดสัญญาณไฟทางข้าม  
 พร้อมป้ายข้อความ จํานวน 2 ชุด 
-ระบบเสียงสัญญาณไฟสําหรับ 
 คนตาบอด จํานวน 2 ชุด 
-ท่อHDPE 90 มม. PN10 แบบ  
 2 ท่อ จํานวน 55 เมตร 
-ท่อIMC 2-1/2 นิ้ว แบบ 2 ท่อ พร้อม 
 ค่าซ่อมผิวฟุตบาท จํานวน 1 ม. 
-ท่อร้อยสายไฟ 1” IMC รวม 
 ค่าซ่อมผิวทาง จํานวน 3 ม. 
-สายไฟ CV 4 C-2.5 Sq.mm.  
 จํานวน 462 ม. 
-สายไฟ CV 2 C-10 Sq.mm.  
 จํานวน 4 ม. 
-มิเตอร์ไฟฟ้า 1P 5(15)A  
 จํานวน 1 ชุด 

1,067,000 หน้าโรงเรียน 
วิชัยวิทยา  

ถนนช้างคลาน 

ฝ่ายวิศวกรรมจราจร 
ส่วนการโยธา 
สํานักการช่าง 

            

  -งานขุดและซ่อมแซมบาทวิถ ี
 ลาดเอียง กว้าง 1 ม. ยาว 3 ม.  
จํานวน 2 เหมา 
-ป้ายระวังคนข้ามแผ่นเหล็กอาบ 
 สังกะสี 60x60 ซม. พร้อม  
 เสาสังกะสีหนา 1.6 มม. สูง 3 ม.  
 พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งอาบสังกะสี  
 จํานวน 2 ชุด 

               

แบบ ผด.02 แบบ ผด.02 



2/1/10 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  -บ่อพักสาย 70x70 ซม.  
 จํานวน 1 บ่อ 
-บ่อพักสาย 60x60 ซม.  
 จํานวน 2 บ่อ  
-ฐานเสาสูง จํานวน 2 ชุด  
-ตั้งค่าอุปกรณ์ควบคุม จํานวน 1ชุด 
-หลักดิน Groundrod พร้อม 
 ติดตั้ง จํานวน 3 ชุด 
-Safty Switch Outdoor  
 พร้อมติดตั้ง จํานวน 1 ชุด 
รายการติดตั้งครุภัณฑ์ 
-ติดตั้งโคมสัญญาณไฟจราจร 
 ขนาด 300 มม. ชนิด LED HI  
 POWER ไม่เห็นหลอด แบบ 3  
 ดวงโคม จํานวน 2 ชุด 
-โคมไฟตุ๊กตาคนข้าม สัญญาณ 
 ไฟจราจรทางข้าม ชนิด LED  
 แบบ 4 ดวงโคม 200 มม.  
 จํานวน 2 ชุด 

               

  -ตู้ควบคุมสัญญาณไฟทางข้ามระบบ  
 ATC พร้อมฐาน จํานวน1เครื่อง 
-ป้ายโคมไฟตุ๊กตาระวังคนข้าม 
 พร้อมอุปกรณ์ชนิด LED แบบ  
 2 หน้า จํานวน 2 ชุด 
-โคมไฟส่องสว่าง 1x200 วัตต์  
 Flood Light จํานวน 2 ชุด 

               

แบบ ผด.02 แบบ ผด.02 



2/1/11 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

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

จัดซื้อรถบรรทุก  (ดีเซล) ขนาด 
1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ํากวา่ 2,400 ซีซ ี
หรือกําลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่
ต่ํา กว่า 110 กิโลวัตต์ แบบ
ดับเบิ้ลแค็บ จํานวน 1 คัน โดย
เป็นกระบะสําเร็จรูปห้อง
โดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 
ประตูเป็นร าคารวมเครื่องปรับ  
อากาศราคารวมภาษีสรรพสามิต 

854,000 ภายในเขต
เทศบาลฯ 

ฝ่ายวิศวกรรมจราจร 
ส่วนการโยธา 
สํานักการช่าง 

            

16 จัดซื้อรถบรรทุก 
(ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 
6 ล้อ  
ฝ่ายวิศวกรรมจราจร  
สํานักการช่าง 

จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 
4 ตัน 6 ล้อ ปริม าตรกระบอก
สูบไม่ต่ํากว่ า 4,000 ซีซีหรือ
กําลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ํากว่ า 
105 กิโลวัตต์  จํานวน 1 คัน 
โดยมีน้ําหนักของรถรวมน้ําหนัก
บรรทุก  ไม่ต่ํากว่ า 8,000 กก. 
พร้อมกระบะและครื่องปรับอากาศ 

1,375,000 ภายในเขต
เทศบาลฯ 

ฝ่ายวิศวกรรมจราจร 
ส่วนการโยธา 
สํานักการช่าง 

            

17 จัดซื้อเครื่อง 
สกัดไฟฟ้า  
ฝ่ายวิศวกรรมจราจร  
สํานักการช่าง 

จัดซื้อเครื่องสกัดไฟฟ้า ขนาด  
1,500 วัตต์ จํานวน 1 เครื่อง 
โดย เป็น เครื่องสกัดคอนกรีต 
ชนิดไฟฟ้า มีกําลังไฟฟ้าไม่น้อย
กว่า 1 ,500 วัตต์  มีระบบ
ป้องกันการสั่นสะเทือนของเครื่อง 
อัตราเจาะกระแทก 950 – 
1,900 ครั้งต่อนาที 

35,000 ภายในเขต
เทศบาลฯ 

ฝ่ายวิศวกรรมจราจร 
ส่วนการโยธา 
สํานักการช่าง 

            

แบบ ผด.02 แบบ ผด.02 



2/1/12 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

18 จัดซื้อเครื่อง 
กําเนิดไฟฟ้า  
ฝ่ายวิศวกรรมจราจร  
สํานักการช่าง 

จัดซื้อเครื่องกําเนิดไฟฟ้า ขนาด  
5 กิโลวัตต ์(ราคาไม่รวมค่า
ติดตั้ง) จํานวน 1 เครื่อง  
โดยเป็นเครื่องยนต์ดีเซล ขนาด
ขั้นต่ํา 5 กิโลวัตต ์เป็นต้น 

52,000 ภายในเขต
เทศบาลฯ 

ฝ่ายวิศวกรรมจราจร 
ส่วนการโยธา 
สํานักการช่าง 

            

19 ตกแต่งภูมิทัศน์เมือง จ้างเหมาตกแต่งภูมิทัศน์เมือง
ภายในเขตเทศบาลนคร
เชียงใหม่ 

3,679,500 รอบคูเมือง 
สวนสาธารณะ 
เกาะกลาง ถนน 
ประตูเมือง  
ราวสะพานใน 
เขตเทศบาลฯ 

งานตกแต่งเมือง 
และพื้นที่สาธารณะ 
ฝ่ายสวนสาธารณะ 

ส่วนการโยธา 
สํานักการช่าง 

            

20 ตกแต่งเมืองเพื่อ
ต้อนรับเทศกาล  

ตกแต่งเมืองเพื่อต้อนรับเทศกาล 
ประเพณี และวันสําคัญ ได้แก ่

1,500,000 ภายในเขต
เทศบาลฯ 

งานตกแต่งเมือง 
และพื้นที่สาธารณะ 

            

 ประเพณีและ 
วันสําคัญต่างๆ 

-ตกแต่งเมืองในช่วงประเพณ ี
 ยี่เป็ง 

  ฝ่ายสวนสาธารณะ 
ส่วนการโยธา 

            

  -ตกแต่งเมืองในช่วงงานส่งท้าย  
 ปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 

  สํานักการช่าง             

  -ตกแต่งเมืองในช่วงประเพณ ี
 ปี๋ใหม่เมือง 

               

  -ตกแต่งเมืองในช่วงวันเฉลิม 
 พระชนมพรรษาสมเด็จพระนาง  
 เจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ   
 พระบรมราชิน ี 

               

  -ตกแต่งเมืองในช่วง 
 วันเฉลิมพระชนมพรรษา  
 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า 
 เจ้าอยู่หัว 

               

แบบ ผด.02 แบบ ผด.02 



2/1/13 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  -ตกแต่งเมืองในช่วงวันเฉลิม 
 พระชนมพรรษาสมเด็จพระนาง  
 เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ   
 พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

               

  ฯลฯ                
21 จ้างเหมาตัดแต่ง 

ไม้ใหญ ่
จ้างเหมาตัดแต่งก่ิงต้นยางนา
ถนนเชียงใหม่-ลําพูน, ต้นไม้รอบ
คูเมือง, ตน้ไม้ภายในสวนสาธารณะ 
และต้นไม้ตามถนนใหญ่และ
ซอยต่าง ๆ ภายในเขตเทศบาล
นครเชียงใหม ่

400,000 -ถนน  
ชม.-ลําพูน 
-รอบคูเมือง 
-สวนสาธารณะ 
-ถนน/ซอย
ภายในเขต
เทศบาลฯ 

ฝ่ายสวนสาธารณะ
ส่วนการโยธา
สํานักการช่าง 

            

22 จัดซื้อเครื่อง 
ตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 
ฝ่ายสวนสาธารณะ 
สํานักการช่าง 

จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 
จํานวน 10 เครื่อง เครื่องละ 
9,500 บาท  โดยเป็นเครื่องตัด
หญ้าแบบสะพ าย เครื่องยนต์
ขนาดไม่น้อยกว่ า 1.4 แรงม้ า
ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่ า 
30 ซีซ ีพร้อมใบมีด 

95,000 ภายในเขต
เทศบาลฯ 

ฝ่ายสวนสาธารณะ 
ส่วนการโยธา 
สํานักการช่าง 

 

            

23 จัดซื้อเครื่อง 
ตัดหญ้าแบบข้ออ่อน 
ฝ่ายสวนสาธารณะ 
สํานักการช่าง 

จัดซื้อ เครื่องตัดหญ้าแบบข้อ
อ่อน จํานวน 10 เครื่อง เครื่อง
ละ 10,900 บาท  โดยเป็น
เครื่องตัดหญ้ าแบบสะพ าย
เครื่องยนต์ขน าดไม่น้อยกว่ า 
1.4 แรงม้ า ปริมาตรกระบอก
สูบไม่น้อยกว่ า 30 ซีซี  พร้อม
ใบมีด 

109,000 ภายในเขต
เทศบาลฯ 

ฝ่ายสวนสาธารณะ 
ส่วนการโยธา 
สํานักการช่าง 

 

            

แบบ ผด.02 แบบ ผด.02 



2/1/14 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

24 จ้างเหมาแรงงาน
บุคคลภายนอกใน 
การรักษาความ 
สะอาดภายในเขต 
แขวงนครพิงค์ 

จ้างแรงงานบุคคลภายนอก
จํานวน 70 คน เพื่อดําเนินการ
ทําความสะอาดถนนตรอกซอย
และสถานท่ีสาธารณะภายใน
เขตแขวงนครพิงค์ 

7,962,500 ถนน ตรอก 
ซอย และ
สถานท่ี

สาธารณะ 
ภายในเขต

แขวงนครพิงค์ 

งานรักษา 
ความสะอาด 
แขวงนครพิงค์ 

            

25 จ้างเหมาแรงงาน
บุคคลภายนอกใน 
การรักษาความ
สะอาดภายในเขต 
แขวงกาวิละ 

จ้างแรงงานบุคคลภายนอก
จํานวน 58 คน เพื่อดําเนินการ
ทําความสะอาดถนนตรอกซอย
และสถานท่ีสาธารณะภายใน
เขตแขวงกาวิละ 

6,597,500 ถนน ตรอก 
ซอย และ
สถานท่ี

สาธารณะ 
ภายในเขต
แขวงกาวิละ 

งานรักษา 
ความสะอาด 
แขวงกาวิละ 

            

26 จ้างเหมาแรงงาน
บุคคลภายนอกใน 
การรักษาความ
สะอาดภายในเขต 
แขวงเม็งราย 

จ้างแรงงานบุคคลภายนอก 
จํานวน 69 คน เพื่อดําเนินการ
ทําความสะอาดถนนตรอกซอย
และสถานท่ีสาธารณะภายใน
เขตแขวงเม็งราย 

7,848,750 ถนน ตรอก 
ซอย และ
สถานท่ี

สาธารณะ 
ภายในเขต

แขวงเม็งราย 

งานรักษา 
ความสะอาด 
แขวงเม็งราย 

            

27 จ้างเหมาแรงงาน
บุคคลภายนอกใน 
การรักษาความ
สะอาดภายในเขต 
แขวงศรีวิชัย 

จ้างแรงงานบุคคลภายนอก
จํานวน 71 คน เพื่อดําเนินการ
ทําความสะอาดถนนตรอกซอย
และสถานท่ีสาธารณะภายใน
เขตแขวงศรีวิชัย 

8,076,250 ถนน ตรอก 
ซอย และ
สถานท่ี

สาธารณะ 
ภายในเขต
แขวงศรีวิชัย 

งานรักษา 
ความสะอาด 
แขวงศรีวิชัย 

            

รวม 27 โครงการ  72,232,500               
 

 

แบบ ผด.02 แบบ ผด.02 



2/1/15 
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เทศบาลนครเชียงใหม่ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ปรับปรุงถนนพร้อม
ระบบระบายน้้า  
ถนนสนามกีฬา  
ซอย 1 

ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิว
จราจรเดิม ความหนาเฉลี่ย 
0.05 ม. ความกว้างประมาณ 
3.70-7.80 ม. ความยาว
ประมาณ 355.00 ม. หรือมี
พื้นที่ด้าเนินการไม่น้อยกว่า 
1 ,900.00 ตร. ม .พร้อม
ปรับปรุงรางระบายน้้า ค.ส.ล.
ขนาดปากรางกว้าง 0.25 ม. 
ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 
262.00 ม. และต่อปากราง
ระบายน้้า ค.ส.ล. ขนาดปากราง
กว้าง 0.25 ม. ความยาวรวมไม่
น้อยกว่า 132.00 ม. และ
ปรับปรุงท่อระบายน้้า ค.ส.ล. 
ขนาด Ø 0.60 ม. พร้อมบ่อพัก 
ค.ส.ล. ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 
110.00 ม. ตามแบบแปลน
ของเทศบาลฯ 

2,700,000   ถนน 
สนามกีฬา 
ซอย 1 

ส่วนออกแบบ 
และก่อสร้าง 
ส้านักการช่าง 

            

แบบ ผด.02 



2/1/16 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2 ปรับปรุงถนนพร้อม
ระบบระบายน้้า  
ถนนโชตนา ซอย 22 

ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิว
จราจรเดิมความหนาเฉลี่ย 
0.05 ม. ความกว้างประมาณ 
5.40-12.00 ม. ความยาว
ประมาณ 480.00 ม. หรือมี
พื้นที่ด้าเนินการไม่น้อยกว่า 
3 ,000.00 ตร.ม. พร้อม
ปรับปรุงรางระบายน้้า ค.ส.ล. 
ขนาดปากรางกว้าง 0.50 ม. 
ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 
740.00 ม.  ตามแบบแปลน
ของเทศบาลฯ 

4,340,000   ถนนโชตนา 
ซอย 22 

ส่วนออกแบบ 
และก่อสร้าง 
ส้านักการช่าง 

            

3 ปรับปรุงถนนพร้อม
ก่อสร้างระบบระบายน้้า 
ถนนป่าตัน ซอย 5 

ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิว
ทางเดิม ความหนาเฉลี่ย 0.05 
ม. ความกว้างประมาณ 3.20-
9.00 ม. ความยาวประมาณ 
282 ม. หรือมีพ้ืนท่ีด้าเนินการ
ไม่น้อยกว่า 1,370 ตร.ม.  
พร้อมก่อสร้างรางระบายน้้า  
ค.ส.ล. ขนาดปากรางกว้าง 
0.25 ม. ความยาวรวมไม่น้อย 
กว่า 505.00 ม. ตามแบบ
แปลนของเทศบาลฯ 

2,294,000   ถนนป่าตัน 
ซอย 5 

ส่วนออกแบบ 
และก่อสร้าง 
ส้านักการช่าง 

            

แบบ ผด.02 



2/1/17 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 ปรับปรุงถนนพร้อม
ระบบระบายน้้า  
ถนนกู่เต้า ซอย 1 

ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ความหนา
เฉลี่ย 0.20 ม. กว้าง ประมาณ 
2.70-4.70 ม. ความยาว
ประมาณ 240.00 ม. หรือมี
พื้นที่ด้าเนินการไม่น้อยกว่า 
900.00 ม. พร้อมปรับปรุงราง
ระบายน้้า ค.ส.ล. ขนาดปากราง
กว้าง 0.25 ม. ความยาวรวมไม่
น้อยกว่า 355.00 ม. และ
ปรับปรุงท่อระบายน้้า ค.ส.ล. 
ขนาด Ø 0.60 ม.พร้อมบ่อพัก 
ค.ส.ล. ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 
32.00 ม. ตามแบบแปลนของ
เทศบาลฯ 

2,300,000 ถนนกู่เต้า 
ซอย 1 

ส่วนออกแบบ 
และก่อสร้าง 
ส้านักการช่าง 

            

5 ปรับปรุงถนนพร้อม
ระบบระบายน้้า  
ถนนโชตนา ซอย 6 

ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิว
จราจรเดิม ความหนา เฉลี่ย 
0.05 ม. กว้างประมาณ 2.10-
4.90 ม. ความยาวประมาณ 
510.00 ม. หรือมีพ้ืนท่ี
ด้าเนินการไม่น้อยกว่า 
1 ,760.00 ตร.ม. พร้อมต่อ
ปากรางระบายน้้า ค.ส.ล. ขนาด
ปากรางกว้าง 0.25 ม. ความ
ยาวรวมไม่น้อยกว่า 1 ,020.00 
ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ 

2,620,000   ถนนโชตนา 
ซอย 6 

ส่วนออกแบบ 
และก่อสร้าง 
ส้านักการช่าง 

            

แบบ ผด.02 



2/1/18 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

6 ปรับปรุงถนนพร้อม
ระบบระบายน้้า 
ถนนศรีมงคล 

ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ความหนา
เฉลี่ย 0.23 ม. กว้าง ประมาณ 
6.50-7.90 ม. ความยาว
ประมาณ 80 ม. หรือมีพ้ืนท่ี
ด้าเนินการไม่น้อยกว่า 525.00 
ตร.ม. พร้อมปรับปรุงรางระบาย
น้้า ค.ส.ล. ขนาดปากรางกว้าง 
0.50 ม. ความยาวรวมไม่น้อย
กว่า 150.00 ม. ตาม แบบ
แปลนของเทศบาลฯ 

1,240,000   ถนน 
ศรีมงคล 

ส่วนออกแบบ 
และก่อสร้าง 
ส้านักการช่าง 

            

7 ปรับปรุงระบบ 
ระบายน้้า  
ถนนอุ่นอารีย์  
ซอย 3 

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

713,000   ถนน 
อุ่นอารีย ์
ซอย 3 

ส่วนออกแบบ 
และก่อสร้าง 
ส้านักการช่าง 

            

8 ปรับปรุงถนนพร้อม
ระบบระบายน้้า  
ถนนมณีนพรัตน์  
ซอย 1 

ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ความหนา
เฉลี่ย 0.20 ม. กว้างประมาณ 
1.55-5.05 ม. ความยาว
ประมาณ 113.00 ม. หรือมี
พื้นที่ด้าเนินการไม่น้อยกว่า 
300.00 ตร.ม. และปูแอสฟัลท์
ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม
ความหนา เฉลี่ย 0.05 ม. ความ
ยาวประมาณ 145.00 ม. หรือ
มีพื้นท่ีด้าเนินการไม่น้อยกว่า 
540.00 ตร.ม. ต่อปากราง 

2,148,000 ถนน 
มณีนพรัตน ์

ซอย 1 

ส่วนออกแบบ 
และก่อสร้าง 
ส้านักการช่าง 

            

แบบ ผด.02 



2/1/19 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  ระบายน้้า ค.ส.ล. ขนาดปากราง
กว้าง 0.25 ม. ความยาวรวมไม่
น้อยกว่า 136.00 ม. และ
ปรับปรุงรางระบายน้้า ค.ส.ล. 
ขนาดปากรางกว้าง 0.25 ม. 
ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 195 ม. 
และปรับปรุงรางระบายน้้า  
ค.ส.ล. ขนาดปากรางกว้าง 
0.50 ม. ความยาวรวมไม่น้อย
กว่า 145.00 ม. ตามแบบ
แปลนของเทศบาลฯ 

               

9 ปรับปรุงถนนพร้อม
ก่อสร้างระบบระบายน้้า 
ถนนเกาะกลาง  
ซอย 6 

ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ความหนา
เฉลี่ย 0.20 ม. กว้าง ประมาณ 
1.80-4.50 ม. ความยาว
ประมาณ 160 ม. หรือมีพ้ืนท่ี
ด้าเนินการไม่น้อยกว่า 665 
ตร.ม พร้อมก่อสร้างรางระบาย
น้้า ค.ส.ล. ขนาดปากรางกว้าง 
0.50 ม. ความยาวประมาณ 
262 ม. และก่อสร้างท่อเหลี่ยม 
ค.ส.ล. ขนาด 1.20 x1.20 ม. 
ความยาวประมาณ 700 ม. 
พร้อมราวกันตกท้ังสองข้าง และ
เสริมคอนกรีตไหล่ทาง หนา 
0.10 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 60 
ตร.ม. ตามแบบแปลนของ
เทศบาลฯ 

2,252,000   ถนน 
เกาะกลาง 
ซอย 6 

ส่วนออกแบบ 
และก่อสร้าง 
ส้านักการช่าง 

            

แบบ ผด.02 



2/1/20 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

10 ปรับปรุงถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต
พร้อมระบบระบายน้้า 
ถนนเชียงใหม่-ล้าพูน 
ซอย 3 เชื่อมต่อ 
ซอย 4 

ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 
0.05 ม. ทับผิวทางเดิมกว้าง
ประมาณ 3.70-5.00 ม. ความ
ยาวประมาณ 206 ม. หรือ
พื้นที่ด้าเนินการไม่น้อยกว่า 
790 ตร.ม. พร้อมก่อสร้างราง
ระบายน้้า ค.ส.ล. ขนาดปากราง
กว้าง 0.50 ม. ทั้งสองฝั่ง ความ
ยาวรวมประมาณ 416 ม. ตาม
แบบแปลนของเทศบาลฯ 

2,290,000   ถนน
เชียงใหม-่

ล้าพูน  
ซอย 3 
เชื่อมต่อ
ซอย 4 

ส่วนออกแบบ 
และก่อสร้าง 
ส้านักการช่าง 

            

11 ปรับปรุงถนนพร้อม
ก่อสร้างระบบระบาย
น้้า ค.ส.ล. ถนน
ล้าพูน ซอย 6 
(ทางเข้าหอพักรุ้ง
ทองค้า) 

ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ความหนา
เฉลี่ย 0.20 ม. กว้างประมาณ 
2.30-4.50 ม. ความยาว
ประมาณ 194 ม. หรือมีพ้ืนท่ี
ด้าเนินการไม่น้อย กว่า 641 ตร.ม. 
พร้อม ก่อสร้างรางระบายน้้า 
ค.ส.ล. ขนาดปากรางกว้าง 
0.50 ม. ความยาวประมาณ 
220 ม. และก่อสร้างรางระบาย
น้้า ค.ส.ล. ขนาดปากรางกว้าง 
0.25 ม. ฝาตะแกรงเหล็กความ
ยาวประมาณ 97 ม. พร้อม
เสริมคอนกรีตไหล่ทาง หนา 
0.10 ม. พื้นที่ด้าเนินการไม่
น้อยกว่า 74 ตร.ม. ตามแบบ
แปลนของเทศบาลฯ 

2,118,000   ถนนล้าพูน 
ซอย 6 
(ทางเข้า
หอพักรุ้ง
ทองค้า) 

ส่วนออกแบบ 
และก่อสร้าง 
ส้านักการช่าง 

            

แบบ ผด.02 



2/1/21 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

12 ปรับปรุงถนนพร้อม
ระบบระบายน้้า  
ค.ส.ล. ถนนล้าพูน 
ซอย 8 

ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ความหนา
เฉลี่ย 0.20 ม. กว้างประมาณ 
1.00-6.00 ม. ความยาว
ประมาณ 293 ม. หรือมีพ้ืนท่ี
ด้าเนินการไม่น้อยกว่า (ไม่รวม
พื้นที่ฝาบ่อพัก) 1 ,120 ตร.ม. 
พร้อมก่อสร้างท่อระบายน้้า  
ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 ม. พร้อม
บ่อพัก ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 
293 ม. และก่อสร้างรางรับ
ระบายน้้าฝน ความยาวไม่น้อย
กว่า 417 ม. ตามแบบแปลน
ของเทศบาลฯ 

4,260,000   ถนนล้าพูน 
ซอย 8 

ส่วนออกแบบ 
และก่อสร้าง 
ส้านักการช่าง 

            

13 ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. 
พร้อมระบบระบายน้้า 
ค.ส.ล. ถนน 
บ้ารุงราษฎร์ ซอย 2 

ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. หนา 
0.20 ม. กว้างประมาณ 2.00-
5.00 ม. ความยาวประมาณ 
260 ม. หรือมีพ้ืนท่ีด้าเนินการ
ไม่น้อยกว่า 970 ตร.ม. พร้อม
ก่อสร้างรางระบายน้้า ค.ส.ล. 
ขนาดปากรางกว้าง 0.50 ม. 
ความยาวประมาณ 520 ม. 
และเสริมคอนกรีตไหล่ทางหนา 
0.10 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 100 
ตร.ม. ริมสองฝั่งของเขตทาง 
ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ 

3,739,000   ถนน 
บ้ารุงราษฎร์ 

ซอย 2 

ส่วนออกแบบ 
และก่อสร้าง 
ส้านักการช่าง 

            

แบบ ผด.02 



2/1/22 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

14 ปรับปรุงถนนพร้อม
ก่อสร้างระบบระบายน้้า 
ค.ส.ล. ซอย 
หมื่นมงคล 

ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. หนา 
0.15 ม. กว้างประมาณ 2.30-
2.80 ม. ความยาวประมาณ 
57 ม. หรือมีพ้ืนท่ีด้าเนินการไม่
น้อยกว่า 137 ตร.ม พร้อม
ก่อสร้างรางระบายน้้า ค.ส.ล. 
ขนาดปากรางกว้าง 0.25 ม. 
ความยาวประมาณ 57 ม. และ
เสริมคอนกรีตไหล่ทางหนา 
0.10 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 15 
ตร.ม. ตามแบบแปลนของ
เทศบาลฯ 

505,000   ซอย 
หมื่นมงคล 

ส่วนออกแบบ 
และก่อสร้าง 
ส้านักการช่าง 

            

15 ปรับปรุงถนนพร้อม
ก่อสร้างระบบระบายน้้า 
ค.ส.ล. ถนนมนตรี 
เชื่อมต่อถนนบ้ารุง
ราษฎร์ ซอย 4 

ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ความหนา
เฉลี่ย 0.20 ม. กว้างประมาณ 
5.00 ม. ความยาวประมาณ 
339 ม. หรือมีพ้ืนท่ีด้าเนินการ
ไม่น้อยกว่า 1,195 ตร.ม พร้อม
ก่อสร้างรางระบายน้้า ค.ส.ล. 
ขนาดปากรางกว้าง 0.50 ม. 
ความยาวประมาณ 479 ม. 
และเสริมคอนกรีตไหล่ทาง
คอนกรีตหนา 0.10 ม. พื้นที่ไม่
น้อยกว่า 120 ตร.ม. ตามแบบ
แปลนของเทศบาลฯ 

3,600,000 ถนนมนตรี 
เชื่อมต่อ

ถนน 
บ้ารุงราษฎร์ 

ซอย 4 

ส่วนออกแบบ 
และก่อสร้าง 
ส้านักการช่าง 

            

แบบ ผด.02 



2/1/23 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

16 ปรับปรุงถนน 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
พร้อมก่อสร้างระบบ
ระบายน้้า ค.ส.ล. 
ถนนในชุมชน 
ป่าพร้าวนอก 
(หมู่บ้านอุ่นเรือนเก่า) 
จ้านวน 3 สาย 

สายที่ 1  : ปรับปรุงถนน แอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตหนา 0.05 ม. 
ทับผิวทางเดิม กว้างประมาณ 
4.50-5.00 ม. ความยาว
ประมาณ 156 ม. หรือมีพ้ืนท่ี
ด้าเนินการไม่น้อยกว่า 858  ตร.ม. 
พร้อมก่อสร้างรางระบายน้้า  
ค.ส.ล. ขนาดปากรางกว้าง 
0.50 ม. ทั้งสองฝั่ง ความยาว
ประมาณ 312 ม. และเสริม
ไหล่ทางคอนกรีต หนา 0.10 ม. 
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 75 ตร.ม. ตาม
แบบแปลนของเทศบาลฯ 
สายที่ 2  : ปรับปรุงถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตหนา 0.05 ม. 
ทับผิวทางเดิมกว้างประมาณ 
4.50 ม. ความยาวประมาณ 
114 ม. หรือมีพ้ืนท่ีด้าเนินการ
ไม่น้อยกว่า 513 ตร.ม. พร้อม
ก่อสร้างรางระบายน้้า ค.ส.ล. 
ขนาดปากรางกว้าง 0.50 ม. 
ทั้งสองฝั่ง ความยาวประมาณ 
228 ม. และเสริมไหล่ทาง
คอนกรีตหนา 0.10 ม. พื้นที่ไม่
น้อยกว่า 57 ตร.ม. ตามแบบ
แปลนของเทศบาลฯ 

5,968,000   ชุมชน 
ป่าพร้าวนอก  

(หมู่บ้าน 
อุ่นเรือนเก่า) 

ส่วนออกแบบ 
และก่อสร้าง 
ส้านักการช่าง 

            

แบบ ผด.02 



2/1/24 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  สายที่ 3  : ปรับปรุงถนนแอส
ฟัลท์ติก คอนกรีตหนา 0.05 ม. 
ทับผิวทางเดิมกว้างประมาณ 
3.60-4.50 ม. ความยาว
ประมาณ 210 ม. หรือมีพ้ืนท่ี
ดาเนินการไม่น้อยกว่า 790 ตร.ม.
พร้อมก่อสร้างรางระบายน้้า  
ค.ส.ล. ขนาดปากรางกว้าง 
0.50 ม. ทั้งสองฝั่ง ความยาว
ประมาณ 420 ม.และเสริมไหล่
ทางคอนกรีต หนา 0.10 ม. 
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 101 ตร.ม. 
ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ 

               

17 ปรับปรุงถนนพร้อม
ก่อสร้างระบบระบายน้้า 
ค.ส.ล. ถนนมูลเมือง 
ซอย 2 

ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. หนา 
0.20 ม. กว้างประมาณ 1.50-
4.30 ม. ความยาวประมาณ 
299 ม. หรือมีพ้ืนท่ีด้าเนินการ
ไม่น้อยกว่า 888 ตร.ม. พร้อม
ก่อสร้างรางระบายน้้า ค.ส.ล. 
ขนาดปากรางกว้าง 0.25 ม. 
ความยาวรวมประมาณ 454 ม. 
และเสริมคอนกรีตไหล่ทาง หนา 
0.10 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 95 
ตร.ม. ตามแบบแปลนของ
เทศบาลฯ 

2,890,000   ถนน 
มูลเมือง 
ซอย 2 

ส่วนออกแบบ 
และก่อสร้าง 
ส้านักการช่าง 

            

แบบ ผด.02 



2/1/25 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

18 ปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
พร้อมปรับปรุงฝาบ่อ
พักถนนนันทาราม
สายหลักเริ่มตั้งแต่
สามแยกถนนสุริยวงศ์
ไปจนถึงทางแยกหน้า
วัดนันทาราม 

ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตหนา 0.05 ม. ทับผิว
ทางเดิมกว้างประมาณ 5.00-
7.00 ม. ความยาว ประมาณ 
500 ม. หรือมีพ้ืนท่ีด้าเนินการ
ไม่น้อยกว่า 3 ,000 ตร.ม. 
พร้อมปรับปรุงฝาบ่อพัก ค.ส.ล. 
และฝาเหล็กหล่อ จ้านวน 60 ชุด 
ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ 
 

2,390,000   ตั้งแต ่
สามแยก

ถนน 
สุริยวงศ์ไป
จนถึงทาง
แยกหน้า

วัดนันทาราม 

ส่วนออกแบบ 
และก่อสร้าง 
ส้านักการช่าง 

            

19 ปรับปรุงถนนพร้อม
ก่อสร้างระบบระบายน้้า 
ค.ส.ล. ถนนภายใน
ชุมชนระแกงเชื่อมต่อ
ถนนระแกง ซอย 2 

ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ความหนา
เฉลี่ย 0.20 ม. กว้างประมาณ 
1.00-1.40 ม. ความยาว
ประมาณ 64 ม. หรือมีพ้ืนท่ี
ด้าเนินการไม่น้อยกว่า 148 
ตร.ม พร้อมก่อสร้างรางระบาย
น้้า ค.ส.ล. ขนาดปากรางกว้าง 
0.50 ม. ความยาวประมาณ 
64 ม. และเสริมคอนกรีต ตาม
แบบแปลนของเทศบาลฯ 
 

530,000   ชุมชน 
ระแกง
เชื่อมต่อ

ถนนระแกง 
ซอย 2 

ส่วนออกแบบ 
และก่อสร้าง 
ส้านักการช่าง 

            

แบบ ผด.02 



2/1/26 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

20 ปรับปรุงถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต 
และระบบระบายน้้า 
ค.ส.ล. ถนนวัวลาย 
ซอย 2 

ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกทับผิว
ทางเดิมหนา 0.05 ม. กว้าง
ประมาณ 4.00 ม. ความยาว
ประมาณ 430 ม. หรือพ้ืนท่ี
ด้าเนินการประมาณ 1 ,720 
ตร.ม. พร้อมเสริมขอบราง และ 
ซ่อมแซมฝารางระบายน้้า ค.ส.ล. 
ขนาดปากรางกว้าง 0.25 ม. 
ความยาวรวมประมาณ 850 ม. 
ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ 

2,300,000 ถนนวัวลาย 
ซอย 2 

ส่วนออกแบบ 
และก่อสร้าง 
ส้านักการช่าง 

            

21 ปรับปรุงถนนพร้อม
ก่อสร้างระบบระบายน้้า 
ค.ส.ล. ชุมชน 
อินทรนุรักษ์ ซอย 2 

ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. หนา 
0.20 ม. กว้างประมาณ 6.00-
7.00 ม. ความยาวประมาณ 
366.00 ม. หรือมีพ้ืนท่ี
ด้าเนินการ (ไม่รวมพื้นที่ฝาบ่อ
พัก) ไม่น้อยกว่า 2 ,532.00 
ตร.ม. พร้อมก่อสร้างยกระดับฝา
บ่อพัก ค.ส.ล. ฝาเหล็กหล่อ
จ้านวน 26 ชุด และก่อสร้างราง
ระบายน้้า ค.ส.ล. ขนาดปากราง
กว้าง 0.25 ม. ความยาว
ประมาณ 78.00 ม. พร้อม
ปรับปรุงฝารางระบายน้้าความ
ยาวประมาณ 216.00 ม. ตาม
แบบแปลนของเทศบาลฯ 

3,835,000   ชุมชน 
อินทรนุรักษ์ 

ซอย 2 

ส่วนออกแบบ 
และก่อสร้าง 
ส้านักการช่าง 

            

แบบ ผด.02 



2/1/27 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

22 ปรับปรุงผิวจราจร
พร้อมก่อสร้าง 
ระบบระบายน้้า 
ถนนสวนดอก  
ซอย 6 

ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ความหนา
เฉลี่ย 0.20 เมตร ความ กว้าง
ประมาณ 1.50-5.50 ม. ความ
ยาวประมาณ 729.00 ม. หรือ
มีพื้นท่ีด้าเนินการไม่น้อยกว่า 
1 ,755.00 ตร.ม. พร้อม
ก่อสร้างรางระบายน้้า ค.ส.ล. 
ขนาดปากรางกว้าง 0.50 ม. 
ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 
1,360.00 ม. ตามแบบแปลน
ของเทศบาลฯ 

7,100,000   ถนน 
สวนดอก 
ซอย 6 

ส่วนออกแบบ 
และก่อสร้าง 
ส้านักการช่าง 

            

23 ปรับปรุงถนนพร้อม
ก่อสร้างระบบระบาย
น้้าถนนสันติรักษ์ 

ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ความหนา
เฉลี่ย 0.20 ม. กว้างประมาณ 
3.70-6.40 ม. ความยาว
ประมาณ 535 ม. หรือมีพ้ืนท่ี
ด้าเนินการไม่น้อย กว่า 2 ,500 
ตร.ม. พร้อมก่อสร้างรางระบาย
น้้า ค.ส.ล. ขนาดปากรางกว้าง 
0.25 ม. ความยาวรวมไม่น้อย
กว่า 1,050 ม. ตามแบบแปลน
ของเทศบาลฯ 

5,749,000   ถนนสันติ
รักษ์ 

ส่วนออกแบบ 
และก่อสร้าง 
ส้านักการช่าง 

            

แบบ ผด.02 



2/1/28 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

24 ปรับปรุงถนนพร้อม
ก่อสร้างระบบระบายน้้า
ถนนป่าห้าเชื่อมถนน
ชมดอย 

ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิว
จราจรเดิม ความหนาเฉลี่ย 
0.05 ม. กว้างประมาณ 3.35-
11.05 ม. ความยาวประมาณ 
855.00 ม. หรือ มีพื้นท่ี
ด้าเนินการไม่น้อยกว่า 
3 ,950.00 ตร.ม. พร้อมต่อ
ปากรางระบายน้้า ค.ส.ล. ขนาด
ปากรางกว้าง 0.25 ม. ความ
ยาวรวมไม่น้อยกว่า 255.00 
ม. และต่อปากรางระบายน้้า  
ค.ส.ล. ขนาดปากรางกว้าง 
0.50 ม. ความยาวรวมไม่น้อย
กว่า 1 ,320.00 ม. และ
ปรับปรุงรางระบายน้้า ค.ส.ล. 
ขนาดปากรางกว้าง 0.50 ม. 
ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 
53.00 ม. ตามแบบแปลนของ
เทศบาลฯ 
 

6,810,000   ถนนป่าห้า
เชื่อมถนน
ชมดอย 

ส่วนออกแบบ 
และก่อสร้าง 
ส้านักการช่าง 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02 



2/1/29 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

25 ปรับปรุงถนนพร้อม
ระบบระบายน้้าถนน
พระปกเกล้า ซอย 4 

ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิว
จราจรเดิม ความหนาเฉลี่ย 
0.05 ม. กว้างประมาณ 1.30-
4.20 ม. ความยาวประมาณ 
210.00 ม. หรือ มีพื้นท่ี
ด้าเนินการไม่น้อยกว่า 610.00 
ตร.ม. พร้อมต่อปากรางระบาย
น้้า ค.ส.ล. ขนาดปากรางกว้าง 
0.50 ม. ความยาวรวมไม่น้อย
กว่า 210.00 ม. และปรับปรุง
รางระบายน้้า ค.ส.ล. ขนาดปาก
รางกว้าง 0.50 ม. ความยาว
รวมไม่น้อยกว่า 210.00 ม. 
ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ 

1,762,000 พระปกเกล้า 
ซอย 4 

ส่วนออกแบบ 
และก่อสร้าง 
ส้านักการช่าง 

            

26 ปรับปรุงถนนพร้อม
ระบบระบายน้้า  
ถนนอารักษ์ ซอย 2 

ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ความ หนา
เฉลี่ย 0.20 ม. กว้างประมาณ 
2.65-3.50 ม. ความยาว
ประมาณ 242.00 ม. หรือมี
พื้นที่ด้าเนินการไม่น้อยกว่า 
750.00 ตร.ม. พร้อมต่อปากราง
ระบายน้้า ค.ส.ล. ขนาดปากราง
กว้าง 0.25 ม. ความยาวรวมไม่
น้อยกว่า 242.00 ม. และต่อ
ปากรางระบายน้้า ค.ส.ล. ขนาด
ปากรางกว้าง 0.50 ม. ความ
ยาวรวมไม่น้อยกว่า 242.00 ม. 
ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ 

1,838,000   ถนนอารักษ์ 
ซอย 2 

ส่วนออกแบบ 
และก่อสร้าง 
ส้านักการช่าง 

            

แบบ ผด.02 



2/1/30 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

27 ปรับปรุงถนนพร้อม
ระบบระบายน้้าถนน
พระปกเกล้า  
ซอย 11 

ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ความ หนา
เฉลี่ย 0.20 ม. ความกว้าง
ประมาณ 1.70-2.80 ม. ความ
ยาวประมาณ 152.00 ม. หรือ
มีพื้นท่ีด้าเนินการไม่น้อยกว่า 
330.00 ตร.ม. พร้อมปรับปรุง
รางระบายน้้า ค.ส.ล. ขนาดปาก
รางกว้าง 0.25 ม. ความยาว
รวมไม่น้อยกว่า 304.00 ม. 
ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ 

1,400,000   พระปกเกล้า 
ซอย 11 

ส่วนออกแบบ 
และก่อสร้าง 
ส้านักการช่าง 

            

28 ปรับปรุงถนนพร้อม
ระบบระบายน้้า  
ถนนสามล้าน ซอย 6 

ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิว
จราจรเดิมความหนาเฉลี่ย 
0.05 ม. กว้างประมาณ 2.60-
6.00 ม. ความยาวประมาณ 
240.00 ม. หรือ มีพื้นท่ี
ด้าเนินการไม่น้อยกว่า 
1 ,210.00 ตร.ม. พร้อมต่อ
ปากรางระบายน้้า ค.ส.ล. ขนาด
ปากรางกว้าง 0.25 ม. ความ
ยาวรวมไม่น้อย กว่า 240.00 ม. 
และปรับปรุงรางระบายน้้า  
ค.ส.ล. ขนาดปากรางกว้าง 
0.25 ม. ความยาวรวมไม่น้อย
กว่า 232.00 ม. ตามแบบ
แปลนของเทศบาลฯ 

1,825,000   ถนน 
สามล้าน 
ซอย 6 

ส่วนออกแบบ 
และก่อสร้าง 
ส้านักการช่าง 

            

แบบ ผด.02 



2/1/31 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

29 ปรับปรุงถนนพร้อม
ระบบระบายน้้า  
ถนนอินทวโรรส  
ซอย 3 

ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ความหนา
เฉลี่ย 0.20 ม. ความกว้าง
ประมาณ 1.50-3.00 ม. ความ
ยาวประมาณ 250.00 ม. หรือ
มีพื้นท่ีด้าเนินการไม่น้อยกว่า 
550.00 ตร.ม. พร้อมปรับปรุง
รางระบายน้้า ค.ส.ล. ขนาดปาก
รางกว้าง 0.50 ม. ความยาว
รวมไม่น้อยกว่า 500.00 ม. 
ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ 

2,660,000   ถนน 
อินทวโรรส 

ซอย 3 

ส่วนออกแบบ 
และก่อสร้าง 
ส้านักการช่าง 

            

30 ก่อสร้างระบบระบายน้้า 
ถนนสุขเกษม ซอย 4 

ก่อสร้างรางระบายน้้า ค.ส.ล. 
ขนาดปากรางกว้าง 0.25 ม. 
ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 
590.00 ม. ตามแบบแปลน
ของเทศบาลฯ 

2,100,000   ถนน 
สุขเกษม 
ซอย 4 

ส่วนออกแบบ 
และก่อสร้าง 
ส้านักการช่าง 

            

31 ก่อสร้างระบบระบายน้้า 
ถนนมูลเมือง  
(ช่วงถนนมูลเมือง 
ซอย 9 ถึง 
ถนนราชวิถ)ี 

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

5,095,000   ช่วง 
ถนนมูลเมือง 
ซอย 9 ถึง
ถนนราชวิถี 

ส่วนออกแบบ 
และก่อสร้าง 
ส้านักการช่าง 

            

32 ปรับปรุงผิวจราจร
ถนนราชภาคินัย 
(ตั้งแต่ถนนศรีภูมิ  
ถึงถนนบ้ารุงบุรี) 

ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิว
ทางเดิม ความหนาเฉลี่ย 0.05 ม. 
ความกว้างประมาณ 5.30 - 
9.20 ม.  ความยาวประมาณ 
1,548 ม.หรือมีพ้ืนท่ีด้าเนิน  
การไม่น้อยกว่า 11,200 ตร.ม. 
ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ 

4,256,000   ตั้งแต ่
ถนนศรีภูมิถึง
ถนนบ้ารุงบุร ี

ส่วนออกแบบ 
และก่อสร้าง 
ส้านักการช่าง 

            

แบบ ผด.02 



2/1/32 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

33 ปรับปรุงทางเดินเท้า
ถนนสนามกีฬาตั้งแต่
หน้าขนส่งช้างเผือก
ถึงหน้าสนามกีฬา
เทศบาล 

ปรับปรุงทางเดินเท้า ค.ส.ล. 
ถนนสนามกีฬา ตั้งแต่หน้าขนส่ง
ช้างเผือกหน้าสนามกีฬาเทศบาลฯ 
กว้างเฉลี่ย 1.70 ม. ความยาว
ไม่น้อยกว่า 580 ม. หรือพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 1,200 ตร.ม. ตาม
แบบแปลนของเทศบาลฯ 

1,995,000   ตั้งแต ่
หน้าขนส่ง
ช้างเผือก 
ถึงหน้า

สนามกีฬา
เทศบาล 

ส่วนออกแบบ 
และก่อสร้าง 
ส้านักการช่าง 

            

34 ปรับปรุงทางเดินเท้า
ถนนวิชยานนท์ 
ตั้งแต่สะพานนคร
พิงค์ถึงตลาดวโรรส 
(ฝั่งกาชาด) 

ปรับปรุงทางเดินเท้า ค.ส.ล. 
ถนนวิชยานนท์ ตั้งแต่สะพาน
นครพิงค์ถึงตลาดวโรรส (ฝั่ง
กาชาด) กว้างเฉลี่ย 1.20 เมตร 
ความยาวไม่น้อยกว่า 550 
เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
650 ตารางเมตร ตามแบบ
แปลนของเทศบาลฯ 

993,000   ตั้งแต่
สะพาน 

นครพิงค์ถึง
ตลาดวโรรส 
(ฝั่งกาชาด) 

ส่วนออกแบบ 
และก่อสร้าง 
ส้านักการช่าง 

            

35 ปรับปรุงทางเดินเท้า
ถนนหัสดิเสวีตั้งแต่
สุสานช้างเผือกถึง
ถนนหลังตลาด
ธานินทร์ 

ปรับปรุงทางเดินเท้า ค.ส.ล. 
ถนนหัสดิเสวี ตั้งแต่สุสาน
ช้างเผือกถึงถนนหลังตลาด
ธานินทร์ กว้างเฉลี่ย 1.30 
เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 
900 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า 1,200 ตารางเมตร ตาม
แบบแปลนของเทศบาลฯ 

2,634,000   ตั้งแต่สุสาน
ช้างเผือก 
ถึงถนน 

หลังตลาด
ธานินทร์ 

ส่วนออกแบบ 
และก่อสร้าง 
ส้านักการช่าง 

            

แบบ ผด.02 



2/1/33 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

36 ปรับปรุงทางเดินเท้า
ถนนราชมรรคาตลอด
สาย 

ปรับปรุงทางเดินเท้าถนนราช
มรรคาตลอดสาย กว้างเฉลี่ย 
1.20 เมตร ความยาวไม่น้อย
กว่า 2 ,000 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 1,800 ตารางเมตร 
ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ 

3,500,000 ถนนราช
มรรคา

ตลอดสาย 

ส่วนออกแบบ 
และก่อสร้าง 
ส้านักการช่าง 

            

37 ปรับปรุงฝาบ่อพัก
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในเขตเทศบาล
นครเชียงใหม่ 

ปรับปรุงฝาบ่อพักคอนกรีตเสริม
เหล็ก(เดิม) พร้อมเปลี่ยนฝาบ่อ
พักเหล็กหล่อของถนนสายต่าง  ๆ
ภายในเขตเทศบาลฯ ที่ช้ารุด
เสียหายจ้านวนรวมไม่น้อยกว่า 
100 ฝา ตามแบบแปลนของ
เทศบาลฯ 

1,495,000   ภายในเขต
เทศบาลฯ 

ส่วนออกแบบ 
และก่อสร้าง 
ส้านักการช่าง 

            

38 ปรับปรุงแสงสว่าง
ลานอนุสาวรีย์สาม
กษัตริย์ 

ติดตั้งเสาไฟถนนไฮแมส ( High 
Mast) สูง 15.00 เมตร จ้านวน 
2 ต้น ตามแบบแปลนของ
เทศบาลฯ 

1,300,000   ลาน
อนุสาวรีย์

สามกษัตริย์ 

ส่วนออกแบบ 
และก่อสร้าง 
ส้านักการช่าง 

            

รวม 38 โครงการ  107,544,000               
 
 

แบบ ผด.02 



2/1/34 
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เทศบาลนครเชียงใหม่ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
    แผนงานการพาณิชย์ 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 จ้างเหมาแรงงานใน
กิจการเดินรถโดยสาร
ประจ าทางเทศบาล
นครเชียงใหม่ 

จ้างเหมาแรงงานในกิจการเดิน
รถโดยสารประจ าทางเทศบาล
นครเชียงใหม่จ านวน 48 คน 
ประกอบด้วย 
- พนักงานขับรถโดยสาร 
  ประจ าทาง จ านวน 18 คน 
- พนักงานเก็บค่าโดยสาร 
  ประจ าทาง จ านวน 18 คน 
- พนักงานประจ าออฟฟิศและ 
  นายตรวจ จ านวน 12 คน 

5,460,000 ปฏิบัติงาน 
ภายในเขต
เทศบาลฯ 

งานระบบขนส่ง
สาธารณะ 

กลุ่มงานขนส่ง
ส านักการช่าง 

            

2 จ้างเหมาท าความ
สะอาดสถานีขนส่ง
ผู้โดยสารแห่งที่ 1 
(ช้างเผือก) 

จ้างเหมาพนักงานท าความ
สะอาดสถานีขนส่งผู้โดยสาร 
แห่งที่ 1 (ช้างเผือก) จ านวน  
3 คน 

240,000 สถานีขนส่ง
ผู้โดยสาร
แห่งที่ 1 

(ช้างเผือก) 

งานสถานีขนส่ง
แห่งที่ 1 

กลุ่มงานขนส่ง
ส านักการช่าง 

            

3 จ้างเหมาท าความ
สะอาดสถานีขนส่ง
ผู้โดยสารแห่งที่ 2 
(อาเขต) 

จ้างเหมาพนักงานท าความ
สะอาดสถานีขนส่งผู้โดยสาร 
แห่งที่ 2 (อาเขต) จ านวน  
6 คน 

480,000 สถานีขนส่ง
ผู้โดยสาร
แห่งที่ 2 
(อาเขต) 

งานสถานีขนส่ง
แห่งที่ 2 

กลุ่มงานขนส่ง
ส านักการช่าง 

            

แบบ ผด.02 



2/1/35 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 จ้างเหมาท าความ
สะอาดสถานีขนส่ง
ผู้โดยสารแห่งที่ 3 

จ้างเหมาพนักงานท าความ
สะอาดสถานีขนส่งผู้โดยสาร 
แห่งที่ 3 จ านวน 6 คน 

480,000 สถานีขนส่ง
ผู้โดยสาร
แห่งที่ 3 

งานสถานีขนส่ง
แห่งที่ 3 

กลุ่มงานขนส่ง
ส านักการช่าง 

            

5 จัดซื้อเก้าอ้ีพลาสติก  
ชนิดขาคู่  
(1 ชุดมี 4 ที่น่ัง) 

-จัดซื้อเก้าอี้พลาสติก ชนิดขาคู่  
 (1 ชุดมี 4 ที่น่ัง) ขนาด 
 ประมาณ 203x55x78 ซม. 
 จ านวน 10 ชุด 

49,000 ติดตั้งภายใน
สถานีขนส่ง
ผู้โดยสาร
แห่งที่ 1 

(ช้างเผือก) 

งานสถานีขนส่ง
แห่งที่ 1 

กลุ่มงานขนส่ง
ส านักการช่าง 

            

  -จัดซื้อเก้าอี้พลาสติก ชนิดขาคู่  
 (1 ชุดมี 4 ที่น่ัง) ขนาด 
 ประมาณ 203x55x78 ซม. 
 จ านวน 10 ชุด 

49,000 ติดตั้งภายใน
สถานีขนส่ง
ผู้โดยสาร
แห่งที่ 2 
(อาเขต) 

งานสถานีขนส่ง
แห่งที่ 2 

กลุ่มงานขนส่ง
ส านักการช่าง 

            

  -จัดซื้อเก้าอี้พลาสติก ชนิดขาคู่  
 (1 ชุดมี 4 ที่น่ัง) ขนาด 
 ประมาณ 203x55x78 ซม. 
 จ านวน 20 ชุด 

98,000 ติดตั้งภายใน
สถานีขนส่ง
ผู้โดยสาร
แห่งที่ 3 

งานสถานีขนส่ง
แห่งที่ 3 

กลุ่มงานขนส่ง
ส านักการช่าง 

            

รวม 5 โครงการ  6,856,000               
 
 

แบบ ผด.02 



2/1/36 
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เทศบาลนครเชียงใหม่ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
    แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ติดตั้งโคมสัญญาณไฟ
กระพริบพลังงาน
แสงอาทิตย์  

ติดตั้งโคมสัญญาณไฟกระพริบ
พลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 300 
มม. ชนิดกระพริบตลอด 24 
ชม. สีแดง สีเหลือง และเสา
พร้อมฐานบริเวณทางร่วมทาง
แยกและจุดวิกฤตบนถนน 
จ านวน 20 ชุด 

1,650,000 ภายในเขต 
เทศบาลฯ 

ฝ่ายวิศวกรรมจราจร 
ส่วนการโยธา 
ส านักการช่าง 

            

2 เปลี่ยนโคมสัญญาณ
ไฟจราจรทางข้าม 

เปลี่ยนโคมสัญญาณไฟจราจร
ทางข้าม ชนิด LED 300 มม. 
จ านวน 18 ชุด 

765,000 ภายในเขต 
เทศบาลฯ 

ฝ่ายวิศวกรรมจราจร 
ส่วนการโยธา 
ส านักการช่าง 

            

3 ติดตั้งโคมตุ๊กตา 
คนข้ามสัญญาณไฟ
จราจรทางข้าม 

ติดตั้งโคมตุ๊กตาคนข้ามสัญญาณ
ไฟจราจรทางข้าม ชนิดหลอด 
LED จ านวน 10 ชุด  

400,000 ภายในเขต 
เทศบาลฯ 

ฝ่ายวิศวกรรมจราจร 
ส่วนการโยธา 
ส านักการช่าง 

            

4 เปลี่ยนตู้ควบคุม
ระบบสัญญาณไฟ
จราจร 

เปลี่ยนตู้ควบคุมระบบสัญญาณ
ไฟจราจรบริเวณทางแยก 
จ านวน 1 ตู้ 

419,750 ภายในเขต 
เทศบาลฯ 

ฝ่ายวิศวกรรมจราจร 
ส่วนการโยธา 
ส านักการช่าง 

            

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02 



2/1/37 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 ติดตั้งอุปกรณ์ 
เก็บข้อมูลรถ 
แบบไร้สาย 

ติดตั้งอุปกรณ์เก็บข้อมูลรถแบบไร้
สาย บริเวณทางแยกสัญญาณไฟ
จราจรภายในเขตเทศบาลนคร
เชียงใหม ่จ านวน 2 แห่ง 

440,000 ภายในเขต 
เทศบาลฯ 

ฝ่ายวิศวกรรมจราจร 
ส่วนการโยธา 
ส านักการช่าง 

            

6 เปลี่ยนแบตเตอรี่โคม
สัญญาณไฟกระพริบ
พลังงานแสงอาทิตย์  

เปลี่ยนแบตเตอรี่โคมสัญญาณไฟ
กระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ ใน
เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ จ านวน 
50 จุด 

135,000 ภายในเขต 
เทศบาลฯ 

ฝ่ายวิศวกรรมจราจร 
ส่วนการโยธา 
ส านักการช่าง 

            

รวม 6 โครงการ  3,809,750               
 

 

แบบ ผด.02 



  
  
  

ยุทธศาสตร์การยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม  



2/2/1 
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เทศบาลนครเชียงใหม่ 

2. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 คัดแยกขยะ 
ในโรงเรียน 
(สนับสนุน 
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา) 

จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
การคัดแยกขยะให้ถูกวิธี แก่  
นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 
วัดศรีสุพรรณ จ านวน 263 คน 
 

5,000 โรงเรียน 
เทศบาล 

วัดศรีสุพรรณ 
 

โรงเรียน 
เทศบาล 

วัดศรีสุพรรณ 
ส านักการศึกษา 

            

 รวม 1 โครงการ  5,000               
 

แบบ ผด.02 



2/2/2 
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เทศบาลนครเชียงใหม่ 

2. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ปรับปรุงระบบ 
เตาเผาไร้มลพิษ 
สุสานช้างเผือก 

ปรับปรุงระบบเตาเผาศพไร้มลพิษ 
สุสานช้างเผือก ตามรายละเอียด
และคุณลักษณะที่เทศบาลฯ 
ก าหนด อาทิ  
1.ลักษณะทั่วไป 
-ประกอบด้วย 2 ห้องเผา คือ 
 ห้องเผาหลักและห้องเผารอง 
 โดยแต่ละห้องมีหัวเผาห้องละ  
 1 ชุด 
-มีระบบควบคุมการเผาไหม้แบบ 
 อัตโนมัติ  
-แสดงอุณหภูมิของห้องเผาทั้งสอง  
 แบบดิจิตอล 
-มีระบบเติมอากาศในห้องเผาไหม้ 
-ใช้ไฟฟ้า 220V 6A 50Hz 
-มีถังน้ ามันขนาดไม่น้อยกว่า   
 200 ลิตร ติดตั้งบริเวณ 
 ดา้นหลังของเตา 
2.ระยะเวลาการเผาไหม้เฉลี่ย 
-ระยะเวลาเผาไหม้ศพประมาณ 
 ไม่เกิน 90 นาที 

2,200,000 สุสาน
ช้างเผือก 

งานสุขาภิบาล 
และสิ่งแวดล้อม 

แขวงศรีวิชัย 

            

แบบ ผด.02 



2/2/3 
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  3.อุณหภูมิและเวลารีเทนช่ัน 
-อุณหภูมิในห้องเผาหลักไม่ต่ า 
 กว่า 8500C 
-อุณหภูมิในห้องเผารองไม่ต่ ากว่า  
 8500C เวลาในการเผาควัน 
 ของห้องเผารองมากกว่า 1 วินาที 
4.หัวเผาไหม้ 
-หัวเผาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มี 
 คุณภาพและเป็นสินค้าท่ีได้รับ 
 มาตรฐาน ISO 9001 หรือได้ 
 รับรองจากประเทศผู้ผลิตหัวเผา 
5.เชื้อเพลิง 
-ใช้เชื้อเพลิงประเภทน้ ามันดีเซล  
 อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง 
 ประมาณ 35 – 40 ลิตรต่อศพ 
 ขึ้นอยู่กับขนาดและสภาพของศพ 
6.ขนาดและน้ าหนักเตา 
-ขนาดเตาด้านนอกมีขนาด  
 ประมาณ 1.50x3.30x2.35ม. 
-ขนาดห้องเผารองมีปริมาตรไม่ 
 ต่ ากว่า 1 ลูกบาศก์เมตร 
-น้ าหนักไม่เกิน 12 ตัน 
7.โครงสร้าง 
-โครงสร้างหลักประกอบด้วย  
 เหล็กรูปและเหล็กแผ่นเชื่อม  
 ประสานอย่างประณีตและ  
 แข็งแรงทนทาน 

               

แบบ ผด.02 



2/2/4 
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  8.ประต ู
-โครงสร้างเป็นเหล็กแผ่นหล่อ 
 คอนกรีต 2 ช้ัน ประกอบด้วย 
 คอนกรีตฉนวนเบาพิเศษและ 
 คอนกรีตทนไฟด้านท่ีสัมผัส 
 เปลวไฟหล่อด้วยคอนกรีตทน 
 ไฟ ซึ่งสามารถทนอุณหภูมิได้ไม ่
 ต่ ากว่า 1,3000C 
9.ปล่องระบายไอเสีย 
-ท าด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 3  
 ม.ม. ภายในหล่อคอนกรีตทน 
 ไฟทนอุณหภูมิได้ไม่ต่ ากว่า  
 1,3000C 
10.การรับประกันและการอบรม  
ใช้เตาเผาศพไร้มลพิษอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง  

               

2 รวมใจรักษ์ 1.จัดท าน้ าจุลินทรีย์ชีวภาพ 85,000 ศูนย์บริการ งานบริการ             
 สิ่งแวดล้อม    อี.เอ็ม. จ านวน 15,000  สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม             
     ลิตร/ปี และแจกจ่ายให้แก่  บ้านเด่น ฝ่ายบริการ             
     ประชาชนในเขตเทศบาลฯ   สิ่งแวดล้อม             
  2.จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการ  ส านักงาน ส านักการ             
     อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ  เทศบาลฯ สาธารณสุขและ             
     และสิ่งแวดล้อม แก่ นักเรียน   สิ่งแวดล้อม             
     นักศึกษา และผู้น าชุมชน                
     จ านวน 100 คน                

รวม 2 โครงการ  2,285,000               
 

แบบ ผด.02 



2/2/5 
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เทศบาลนครเชียงใหม่ 

2. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 รณรงค์วัน
สิ่งแวดล้อม 

1.จัดงานวันสิ่งแวดล้อมไทย  
  (4 ธ.ค.  2563) จ านวน 
  ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ  
  500 คน 

100,000 ภายในเขต
เทศบาลฯ 

งานควบคุม
คุณภาพอากาศ

และเสียง 
ฝ่ายจัดการ 

            

  2.จัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลก  
  (5 มิ.ย. 2564) จ านวน 
  ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ  
  500 คน    

  สภาพแวดล้อม
ด้านวัสดุใช้แล้ว 

ส่วนช่างสุขาภิบาล
ส านักการช่าง 

            

2 ส่งเสริมการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้
พลังงานโดยใช้
เทคโนโลยีและการ
จัดการที ่
เป็นมิตรต่อ 

1.อบรมการเพิ่มประสิทธิภาพ 
  การใช้พลังงานโดยใช้ 
  เทคโนโลยีและการจัดการที ่
  เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แก ่
  เยาวชนและประชาชน จ านวน 
  ประมาณ 100 คน 

60,000 ภายในเขต
เทศบาลฯ 

งานควบคุม
คุณภาพอากาศ

และเสียง 
ฝ่ายจัดการ

สภาพแวดล้อม
ด้านวัสดุใช้แล้ว 

            

 สิ่งแวดล้อม 2.อบรมพัฒนาศักยภาพและ 
  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ 
  บริโภค แก่ เยาวชนและ 
  ประชาชน จ านวนประมาณ  
  50 คน 

  ส่วนช่างสุขาภิบาล 
ส านักการช่าง 

            

แบบ ผด.02 



2/2/6 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 สร้างศักยภาพ
ประชาชนเพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 

1.อบรมให้ความรู้ด้านการ 
  เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ   
  แก่ประชาชน จ านวนประมาณ  
  100 คน 

50,000 ภายในเขต
เทศบาลฯ 

งานส่งเสริม
คุณภาพ

สิ่งแวดล้อม 
ส่วนช่างสุขาภิบาล 

            

  2.จัดท าข้อมูลปริมาณการปล่อย 
  ก๊าซเรือนกระจก 

  ส านักการช่าง             

  3.รณรงค์และประชาสัมพันธ์  
  การส่งเสริมการบริโภค 
  และการผลิตที่เป็นมิตรต่อ  
  สิ่งแวดล้อม 

               

4 เฝ้าระวังและแก้ไข
ปัญหาหมอกควัน
เทศบาลนคร 

1.จัดกิจกรรมรณรงค์เติมรักให ้
  อากาศ จ านวนผู้เข้าร่วม 
   กิจกรรมประมาณ 500 คน 

150,000 ภายในเขต
เทศบาลฯ 

งานควบคุม
คุณภาพอากาศ

และเสียง 

            

 เชียงใหม่ 2.รณรงค์และประชาสัมพันธ์ 
  การแก้ไขปัญหาหมอกควัน 

 ภายในเขต
เทศบาลฯ 

ส่วนช่างสุขาภิบาล
ส านักการช่าง 

            

  3.จัดกิจกรรมรณรงค์กวาดล้าง 
  ถนนและไหล่ทางเพิ่มความ 
  ชุ่มชื้น 

 ภายในเขต
เทศบาลฯ 

             

  4.ฝึกอบรมขยายเครือข่ายการ 
  ท าปุ๋ยจากกิ่งไม้ ใบไม้เพื่อลด 
  การเผาในที่โล่ง  แก่   
  ประชาชนจ านวน ประมาณ  
  100 คน 

 ภายในเขต
เทศบาลฯ 

             

แบบ ผด.02 



2/2/7 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 ถนนปลอดมลพิษเพื่อ
เมืองเชียงใหม่อากาศ
สะอาด 

1.ตั้งด่านปฏิบัติการตรวจสอบ 
  และตรวจจับรถยนต์ดีเซลที ่
  ปล่อยควันด าเกินมาตรฐาน  
  (ตรวจรถยนต์ควันด า) 

37,000 ภายในเขต
เทศบาลฯ 

งานควบคุม
คุณภาพอากาศ

และเสียง 
ส่วนช่างสุขาภิบาล 

            

  2.ฝึกอบรมการดูแล บ ารุงรักษา 
  เครื่องยนต์ไม่ให้ปล่อยมลพิษ 
  เกินมาตรฐาน แก่ พนักงาน 
  ขับรถของหน่วยงานราชการ  
  จ านวน 100 คน 

  ส านักการช่าง             

6 สร้างเครือข่ายอากาศ
สะอาด 

ฝึกอบรมการสร้างเครือข่าย
อากาศสะอาด แก่ แกนน าครู
และนักเรียนในเขตเทศบาลนคร
เชียงใหม ่จ านวน 150 คน 

45,000 ภายในเขต
เทศบาลฯ 

งานควบคุม
คุณภาพอากาศ

และเสียง 
ส่วนช่างสุขาภิบาล

ส านักการช่าง 

            

7 ส่งเสริมการเดินทาง
แบบไร้เครื่องยนต์ 

ฝึกอบรมการส่งเสริมการ
เดินทางแบบไร้เครื่องยนต ์ 
และการเดินทางที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม แก่ เยาวชน 
ประชาชนในเขตเทศบาลนคร
เชียงใหม ่จ านวน 200 คน 

51,000 ภายในเขต
เทศบาลฯ 

งานควบคุม
คุณภาพอากาศ

และเสียง 
ส่วนช่างสุขาภิบาล 

ส านักการช่าง 

            

8 อนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่
และพัฒนาพ้ืนท่ีสี
เขียวในเขตเมือง 

1.อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการ 
   จัดท าฐานข้อมูลต้นไม้ใหญ ่
   ในเมือง แก่ เยาวชนและ 
   ประชาชน จ านวน 100 คน 

87,000 ภายในเขต
เทศบาลฯ 

งานส่งเสริม
คุณภาพ

สิ่งแวดล้อม 
ส่วนช่างสุขาภิบาล 

            

  2.อบรมเชิงปฏิบัติการหมอ 
  ต้นไม้แก่เยาวชนและ  
  ประชาชน จ านวน 100 คน 

  ส านักการช่าง             

แบบ ผด.02 



2/2/8 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

9 ป้องกันและแก้ไข
ปัญหามลพิษ 

1.ตรวจประเมินเสียงจากสถาน 
  บริการที่ได้รับเรื่องร้องเรียน 

13,000 สถานบริการ 
ภายในเขต 

งานควบคุม
คุณภาพอากาศ 

            

 ทางเสียง   เทศบาลฯ และเสียง             
  2.จัดอบรมการป้องกันมลพิษ 

  ทางเสียง แก่ ผู้ประกอบการ   
  ร้านอาหารและสถานประกอบ    
  การตามเทศบัญญัติกิจการที ่
  เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
  ประเภทการแสดงดนตรี  
  จ านวนประมาณ 100 คน 

 ภายในเขต
เทศบาลฯ 

ส่วนช่างสุขาภิบาล 
ส านักการช่าง 

            

  3.จัดกิจกรรมรณรงค์และ 
  ประชาสัมพันธ์การแก้ไข 
  มลพิษทางเสียง  

 ภายในเขต
เทศบาลฯ 

             

10 สอบเทียบเครื่องมือ
ตรวจวัดเสียง 

จ้างเหมาสอบเทียบเครื่องมือ
ตรวจวัดเสียง จ านวน 1 เครื่อง 

10,000 ภายในเขต
เทศบาลฯ 

งานควบคุม
คุณภาพอากาศ

และเสียง 
ส่วนช่างสุขาภิบาล 

ส านักการช่าง 

            

11 รณรงค์การคัดแยก
ขยะจากชุมชน  

จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์การ
รณรงค์คัดแยกขยะ อาทิ  
แผ่นพับ, คู่มือการคัดแยกขยะ
มูลฝอย และคู่มือการใช้
ประโยชน์จากการคัดแยกขยะ 
รวมทั้งเผยแพร่ไปยังชุมชนต่างๆ 
ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม ่

85,000 ภายในเขต
เทศบาลฯ 

งานก าจัดมูลฝอย 
และสิ่งปฏิกูล 
ฝ่ายจัดการ

สภาพแวดล้อม
ด้านวัสดุใช้แล้ว 

ส่วนช่างสุขาภิบาล 
ส านักการช่าง 

            

แบบ ผด.02 



2/2/9 
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

12 จ้างเหมาเอกชน
ด าเนินการจัดเก็บ 
ขยะในเขตเทศบาล
นครเชียงใหม ่

จ้างเหมาเอกชนจัดเก็บขยะ 
ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่  

74,220,700 ภายในเขต
เทศบาลฯ 

งานก าจัดมูลฝอย 
และสิ่งปฏิกูล 
ฝ่ายจัดการ

สภาพแวดล้อม
ด้านวัสดุใช้แล้ว 

ส่วนช่างสุขาภิบาล 
ส านักการช่าง 

            

13 จ้างเหมาเอกชน
ด าเนินการก าจัดขยะ 

จ้างเหมาเอกชนก าจัดขยะมูล
ฝอยภายภายในเขตเทศบาล 
นครเชียงใหม ่

108,405,000 อ าเภอฮอด งานก าจัดมูลฝอย 
และสิ่งปฏิกูล 
ฝ่ายจัดการ

สภาพแวดล้อม
ด้านวัสดุใช้แล้ว 

ส่วนช่างสุขาภิบาล 
ส านักการช่าง 

            

14 จ้างเหมาเอกชน
ด าเนินการก าจัด 
ขยะอันตราย 

จ้างเหมาเอกชนก าจัดขยะ
อันตรายภายในเขตเทศบาล 
นครเชียงใหม ่
 

480,000 ภายในเขต
เทศบาลฯ 

งานก าจัดมูลฝอย 
และสิ่งปฏิกูล 
ฝ่ายจัดการ

สภาพแวดล้อม
ด้านวัสดุใช้แล้ว 

ส่วนช่างสุขาภิบาล 
ส านักการช่าง 

            

แบบ ผด.02 



2/2/10 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

15 ผลิตปุ๋ยหมักและ
เกษตรอินทรีย ์

1.คัดแยกเศษใบไม้ส าหรับใช้ใน 
  การผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย ์
2.จัดท าปุ๋ยหมักอินทรีย ์
3.แจกจ่ายปุ๋ยหมักอินทรีย ์
  ให้กับประชาชน 

500,000 สวนสาธารณะ
ล้านนา ร.9 

งานก าจัดมูลฝอย 
และสิ่งปฏิกูล 
ฝ่ายจัดการ

สภาพแวดล้อม
ด้านวัสดุใช้แล้ว 

ส่วนช่างสุขาภิบาล 
ส านักการช่าง 

            

16 ก่อสร้างระบบ
รวบรวมน้ าเสีย 
สองฝั่งคลองแม่ข่า
พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ 
ระยะที่ 1 ตั้งแต่ถนน
ระแกง ถึงประตูก้อม 
(สถานีสูบน้ าเสียที่ 6) 

ก่อสร้างระบบรวบรวมน้ าเสีย
สองฝั่งคลองแม่ข่าพร้อมปรับปรุง
ภูมิทัศน์ ระยะที่ 1 ตั้งแต่ถนน
ระแกง ถึงประตูก้อม (สถานีสูบ
น้ าเสียที่ 6) ความยาวรวมบ่อพัก 
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 
1,500 เมตร และปรับปรุง 
ภูมิทัศน์สองฝั่งคลองแม่ข่า 
ความยาวไม่น้อยกว่า 785 เมตร 
ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ  

22,797,800 
(ขอรับการ
สนับสนุน
งบประมาณ
เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ 

20,518,000 
เทศบาลฯ 

สมทบ 
2,279,800) 

ตั้งแต่ถนน
ระแกง ถึง
ประตูก้อม 

(สถานีสูบน้ า
เสียที่ 6) 

งานควบคุมและ
ตรวจสอบการ
บ าบัดน้ าเสีย 

ฝ่ายจัดการคุณภาพน้ า 
ส่วนช่างสุขาภิบาล 

ส านักการช่าง 

            

17 จ้างเหมาสอบเทียบ
กล้องระดับและกล้อง
วัดมุม 

จ้างเหมาสอบเทียบกล้องระดับ 
จ านวน 1 ชุด และกล้อง 
วัดมุม จ านวน 1 ชุด 

20,000 ภายใน 
เขตเทศบาลฯ 

งานควบคุมและ
ตรวจสอบการ
บ าบัดน้ าเสีย 

ฝ่ายจัดการคุณภาพน้ า 
ส่วนช่างสุขาภิบาล 

ส านักการช่าง 

            

แบบ ผด.02 



2/2/11 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

18 ตรวจวิเคราะห ์
คุณภาพน้ า 

1. เก็บและตรวจวิเคราะห ์
   คุณภาพน้ าเพื่อหาดัชนีวัด  
   คุณภาพน้ า ได้แก่ อุณหภูมิ,  
   pH, DO, BOD, COD, SS,  
   TCB, FCB ในแต่ละเดือน 
2. ตรวจสอบคุณภาพน้ าท้ิงจาก 
   อาคาร/สถานประกอบการ  
   และตรวจสอบคุณภาพน้ าเพื่อ 
   อุปโภคบริโภค 

130,000 แม่น้ าปิง, 
คลองแม่ข่า, 

คูเมือง
เชียงใหม,่  
ล าเหมือง
พญาค า, 
ล าคูไหว, 

สถานีบ าบัด 
น้ าเสีย, 
สถาน ี

สูบน้ าเสีย 

งานวิเคราะห ์
คุณภาพน้ า 

ส่วนช่างสุขาภิบาล 
ส านักการช่าง 

            

19 ตรวจวิเคราะห์
คุณภาพน้ ากรณี
ประชาชนร้องเรียน 

จ้างเหมาตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
น้ ากรณีที่ประชาชนร้องเรียน 
ซึ่งห้องปฏิบัติการของเทศบาลฯ 
ไม่สามารถตรวจวิเคราะห์ได ้
เพื่อหาค่าดัชนีความสกปรก
ได้แก่ สารพิษ โลหะหนักชนิด
ต่างๆ ท่ีเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต  

25,000 -อาคาร/สถาน 
 ประกอบการ 
-ห้องปฏิบัติการ 

งานวิเคราะห ์
คุณภาพน้ า 

ส่วนช่างสุขาภิบาล 
ส านักการช่าง 

            

20 จ้างเหมาดูแลรักษา
สวนสาธารณะ 
ล้านนา ร.9 

จ้างเหมาดูแลรักษา ตัดแต่งต้นไม้ 
ตัดหญ้า ใส่ปุ๋ย พรวนดิน ไม้พุ่ม 
ไม้ดอก ไม้ประดับ รดน้ าไม้ดอก 
ไม้ประดับ รักษาความสะอาด 
ในพื้นที่ 169 ไร ่พร้อมดูแล
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

3,739,000 สวนสาธารณะ 
ล้านนา ร.9 

งานเรือนเพาะช า 
และขยายพันธุ ์

ฝ่ายสวนสาธารณะ 
ส่วนการโยธา 
ส านักการช่าง 

 

            

แบบ ผด.02 



2/2/12 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

21 จ้างเหมาดูแลรักษา
สวนสาธารณะ 
หนองบวกหาด 

จ้างเหมาดูแลรักษา ตัดแต่งต้นไม้  
ตัดหญ้า ใส่ปุ๋ย พรวนดิน ไม้พุ่ม 
ไม้ดอก ไม้ประดับ รดน้ าไม้ดอก 
ไม้ประดับ รักษาความสะอาด 
ในพื้นที่ 13 ไร ่พร้อมดูแล 
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

3,135,000 สวนสาธารณะ 
หนองบวกหาด 

งานตกแต่งเมือง 
และพื้นที่สาธารณะ 
ฝ่ายสวนสาธารณะ 

ส่วนการโยธา 
ส านักการช่าง 

            

22 จ้างเหมาดูแลรักษา
สวนกาญจนาภิเษก 

จ้างเหมาดูแลรักษา ตัดแต่งต้นไม้ 
ตัดหญ้า ใส่ปุ๋ย พรวนดิน ไม้พุ่ม 
ไม้ดอก ไม้ประดับ รดน้ าไม้ดอก 
ไม้ประดับ รักษาความสะอาด 
ในพื้นที่ 11 ไร ่พร้อมดูแล 
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

1,848,000 สวน
กาญจนา

ภิเษก 

งานตกแต่งเมือง 
และพื้นที่สาธารณะ 
ฝ่ายสวนสาธารณะ 

ส่วนการโยธา 
ส านักการช่าง 

            

23 จ้างเหมาดูแลรักษา
สวนสุขภาพบ้านเด่น 

จ้างเหมาเดูแลรักษา ตัดแต่ง
ต้นไม้ ตัดหญ้า ใส่ปุ๋ย พรวนดิน 
ไม้พุ่ม ไม้ดอก ไม้ประดับ รดน้ า
ไม้ดอก ไม้ประดับ รักษาความ
สะอาด ในพ้ืนท่ี 5 ไร ่พร้อมดูแล
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

1,295,000 สวนสุขภาพ
บ้านเด่น 

งานบ ารุงรักษา
สวนสาธารณะ 

ฝ่ายสวนสาธารณะ 
ส่วนการโยธา 
ส านักการช่าง 

 

            

24 จ้างเหมาดูแลรักษา
สวนสาธารณะ 
เจริญประเทศและ
สวนสัตตมังคละ 

จ้างเหมาดูแลรักษา ตัดแต่งต้นไม้ 
ตัดหญ้า ใส่ปุ๋ย พรวนดิน ไม้พุ่ม 
ไม้ดอก ไม้ประดับ รดน้ าไม้ดอก 
ไม้ประดับ รักษาความสะอาด 
ในสวน สาธารณะเจริญประเทศ 
พื้นที่ 9 ไร่ 3 งาน 33 ตร.ว. 
และสวนสัตตมังคละ พ้ืนท่ี 
1,200 ตร.ม. พร้อมดูแล 
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

2,488,400 สวนสาธารณะ 
เจริญประเทศ

และสวน
สัตตมังคละ 

งานบ ารุงรักษา
สวนสาธารณะ 

ฝ่ายสวนสาธารณะ 
ส่วนการโยธา 
ส านักการช่าง 

 

            

แบบ ผด.02 



2/2/13 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

25 จ้างเหมาดูแลรักษา
สนามหญ้า ต้นไม้
ใหญ่และระบบ 
สปริงเกอร์รอบ 
คูเมืองเชียงใหม่ 

จ้างเหมาดูแลรักษา ตัดแต่งหญ้า
สนามบนไหล่ทาง เกาะกลาง 
สวนหย่อม ตัดแต่งต้นไม้ ใส่ปุ๋ย 
พรวนดิน รดน้ าไม้ดอก ไม้ประดับ 
รักษาความสะอาด พื้นที่ 
47,000 ตร.ม. พร้อมดูแล
รักษา ซ่อมแซมหัวสปริงเกอร์ 
ปั๊มน้ าที่ช ารุดเสียหาย 

3,998,000 รอบคูเมือง
เชียงใหม่ 

งานตกแต่งเมือง 
และพื้นที่สาธารณะ 
ฝ่ายสวนสาธารณะ 

ส่วนการโยธา 
ส านักการช่าง 

 

            

26 วันต้นไม้ประจ าปี
แห่งชาติ 

จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ใน 
วันต้นไม้ประจ าปีแห่งชาต ิ
จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ประมาณ 300 คน 

80,000 สวนสาธารณะ
ในเขต 

เทศบาลฯ 

งานเรือนเพาะช า 
และขยายพันธุ ์

ฝ่ายสวนสาธารณะ 
ส่วนการโยธา 
ส านักการช่าง 

            

รวม 26 โครงการ  223,849,900               
 

 

แบบ ผด.02 



2/2/14 
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เทศบาลนครเชียงใหม่ 

2. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ปรับปรุงพนังกันตลิ่ง
ล าเหมืองสาธารณะ
ประโยชน์ ตั้งแต่ศูนย์
มาลาเรียเขต 2 
เชียงใหม่ถึงวัดปันเสา 

ปรับปรุงพนังกันตลิ่งล าเหมือง
สาธารณะประโยชน์ ความยาว
รวมไม่น้อยกว่า 90 เมตร ตาม
แบบแปลนของเทศบาลฯ 

300,000 ตั้งแต่ศูนย์
มาลาเรีย
เขต 2 

เชียงใหม ่
ถึงวัดปันเสา 

งานบ ารุงรักษา 
และซ่อมแซม 

ระบบระบายน้ า 
ฝ่ายจัดการ
คุณภาพน้ า 

ส่วนช่างสุขาภิบาล 
ส านักการช่าง 

            

2 ปรับปรุงพนังกันตลิ่ง
ล าเหมืองสาธารณะ
ประโยชน์บริเวณ
ด้านหลังชุมชน 
ทิพย์รัตน์วิลล่า 

ปรับปรุงพนังกันตลิ่งล าเหมือง
สาธารณะประโยชน์  โดยวิธีดาด
ล าเหมืองเป็นโครงสร้างคอนกรีต
เสริมเหล็ก และวิธีเรียงหินยา
แนว ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 
175 เมตร ตามแบบแปลนของ
เทศบาลฯ 

700,000 ด้านหลัง
ชุมชนทิพย์
รัตน์วิลล่า 

งานบ ารุงรักษา 
และซ่อมแซม 

ระบบระบายน้ า 
ฝ่ายจัดการ
คุณภาพน้ า 

ส่วนช่างสุขาภิบาล 
ส านักการช่าง 

            

3 ก่อสร้างระบบระบาย
น้ าหลักเพื่อบรรเทา
ปัญหาน้ าท่วมพ้ืนท่ี
ชุมชนเมืองเชียงใหม่ 
ระยะที่ 2 จังหวัด
เชียงใหม่ 

ก่อสร้างระบบระบายน้ าหลัก
เพื่อบรรเทาปัญหาน้ าท่วมพื้นท่ี
ชุมชนเมืองเชียงใหม่ ระยะที่ 2 
จังหวัดเชียงใหม่ 

76,000,000 หลัง รพ.
ลานนาถึง
ทางระบาย

น้ าลงสู ่
คลองแม่ข่า 

โยธาธิการ 
และผังเมือง 

จังหวัดเชียงใหม ่

            

รวม 3 โครงการ  77,000,000               
 

แบบ ผด.02 



  
  
  
  

ยุทธศาสตร์การยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตส านึกดา้นศิลปวัฒนธรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตส านึกดา้นศิลปวัฒนธรรม  



2/3/1 
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เทศบาลนครเชียงใหม่ 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตส านึกด้านศิลปวัฒนธรรม 
    แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 บริหารเครือข่าย
พิพิธภัณฑ์กลางเวียง
เชียงใหม่ 

1.ประชุมคณะกรรมการ 
   เครือข่ายพิพิธภัณฑ์กลางเวียง 
   เชียงใหมเ่พื่อติดตามความ  
   ก้าวหน้าในการด าเนินงาน 

700,000 เครือข่าย
พิพิธภัณฑ์
กลางเวียง
เชียงใหม ่

กลุ่มงานส่งเสริม
การพัฒนาเมือง
กองวิชาการ 
และแผนงาน 

            

  1.จัดนิทรรศการหมุนเวียนด้าน 
   ศิลปวัฒนธรรม 

               

  2.จัดอบรม/สัมมนาเผยแพร ่
   ความรู้ เรื่องการอนุรักษ ์
   ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

               

  3.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการ 
   ส่งเสริมหัตถกรรมภูมิปัญญา 
   ท้องถิ่น 

               

  4.จัดกิจกรรมวันเด็ก                
  5.จัดกิจกรรมท าบุญประจ าป ี

   เครือข่ายพิพิธภัณฑ์กลางเวียง 
   เชียงใหม่ และบวงสรวง 
   หอบรรพกษัตริย ์
 

               

 

 

แบบ ผด.02 



2/3/2 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2 ประชาสัมพันธ์เพื่อ จ้างเหมาเอกชนจัดท าสื่อ 200,000 ภายในเขต งานบริการและ             
 การท่องเที่ยวอย่าง ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ  เทศบาลฯ เผยแพร่วิชาการ             
 ปลอดภัย เพื่อโฆษณาเผยแพร่ข่าวสารการ   ฝ่ายบริการและ             

  ท่องเที่ยวอย่างปลอดภัยทุก   เผยแพร่วิชาการ             
  รูปแบบทั้งในและนอกสถานท่ี    กองวิชาการ             
     และแผนงาน             

                  
                  

3 รณรงค์เพื่อการมีส่วน
ร่วมของประชาชนใน
การพัฒนาและ
อนุรักษ์เมือง
ประวัติศาสตร์
เชียงใหม่ 

1.จัดประชุมคณะกรรมการ 
   พัฒนาและฟื้นฟูเมืองเก่า 
   เชียงใหม่และคณะท างาน 
   พัฒนาและฟื้นฟูเมืองเก่า 
   เชียงใหม่ เพื่อหารือก าหนด 
   กรอบในการด าเนินงานและ 
   ติดตามความก้าวหน้าของ 
   การด าเนินงาน 10ครั้ง/ปี 

400,000 -เครือข่าย 
 พิพิธภัณฑ ์
 กลางเวียง 

เชียงใหม ่

กลุ่มงานส่งเสริม
การพัฒนาเมือง
กองวิชาการและ

แผนงาน 

            

  2.จัดประชุม/อบรม/สัมมนา/ 
   ในการขับเคลื่อนการอนุรักษ ์
   และการพัฒนาเมืองเก่า  

 -เครือข่าย 
 พิพิธภัณฑ ์
 กลางเวียง 
 เชียงใหม่ 

             

  3.จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมให ้
   เกิดการเดินในเขตพ้ืนท่ีเมือง 
   เชียงใหม่ 

 -ถ.ราชด าเนิน/ 
 ถ.ท่าแพ 

             

แบบ ผด.02 



2/3/3 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  4.พัฒนาพ้ืนท่ีในเขตเมืองเก่าให ้
   เป็นพ้ืนท่ีต้นแบบเพื่อการม ี
   ส่วนร่วมของประชาชนใน 
   การพัฒนาย้ายที่อยู่อาศัย 

 -ถ.ราชด าเนิน              

4 จ้างเหมาดูแลและ จ้างเหมาดูแลและบริการ 66,000 เครือข่าย กลุ่มงานส่งเสริม             
 บริการก าจัดปลวก ก าจัดปลวก  พิพิธภัณฑ์ การพัฒนาเมือง             
 บริเวณพื้นท่ีเครือข่าย   กลางเวียง กองวิชาการ             
 พิพิธภัณฑ์กลางเวียง

เชียงใหม่ 
  เชียงใหม ่ และแผนงาน             

5 จ้างเหมาบริการท า จ้างเหมาพนักงานท าความ 900,000 เครือข่าย กลุ่มงานส่งเสริม             
 ความสะอาดอาคาร สะอาด จ านวน 6 คน  พิพิธภัณฑ์ การพัฒนาเมือง             
 บริเวณพื้นท่ีเครือข่าย   กลางเวียง กองวิชาการ             
 พิพิธภัณฑ์กลางเวียง

เชียงใหม่ 
  เชียงใหม ่ และแผนงาน             

6 จ้างเหมาดูแลสวน จ้างเหมาดูแลสวนไม้ดอก 226,000 เครือข่าย กลุ่มงานส่งเสริม             
 ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ประดับ  พิพิธภัณฑ์ การพัฒนาเมือง             
 บริเวณพื้นท่ีเครือข่าย   กลางเวียง กองวิชาการ             
 พิพิธภัณฑ์กลางเวียง

เชียงใหม่ 
  เชียงใหม ่ และแผนงาน             

7 จ้างเหมาดูแล
บ ารุงรักษาระบบ
เว็บไซต์เครือข่าย
พิพิธภัณฑ์กลางเวียง
เชียงใหม่ 

จ้างเหมาดูแลบ ารุงรักษาเว็บไซต์
เครือข่ายพิพิธภัณฑ์กลางเวียง
เชียงใหม่ 

20,000 เครือข่าย
พิพิธภัณฑ์
กลางเวียง
เชียงใหม ่

กลุ่มงานส่งเสริม
การพัฒนาเมือง 

กองวิชาการ 
และแผนงาน 

            

รวม 7 โครงการ  2,512,000               
 

 

แบบ ผด.02 



2/3/4 
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เทศบาลนครเชียงใหม่ 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตส านึกด้านศิลปวัฒนธรรม 
    แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 พัฒนาสุขภาพอนามัย                 
 ของนักเรียนและ                 
 บุคลากรในโรงเรียน                 
 (สนับสนุนคําใช๎จําย                 
 ในการบริหาร                 
 สถานศึกษา)                 
 -พัฒนาสุขภาพอนามัย

ของนักเรียนและ
บุคลากรในโรงเรียน
เทศบาลวัดกูํค า 

-ตรวจสุขภาพอนามัยประจ าปี 
ตรวจสุขภาพฟัน ทดสอบ
สมรรถภาพทางรํางกายของ
นักเรียนจ านวน 162 คน และ
บุคลากรในโรงเรียน  
จ านวน 18 คน  
-จัดกิจกรรมสํงเสริมการพัฒนา
สุขภาพอนามัยของนักเรียนและ
บุคลากรของโรงเรียน 

25,000 โรงเรียน
เทศบาล  
วัดกูํค า 

โรงเรียนเทศบาล  
วัดกูํค า 

ส านักการศึกษา 

            

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02 



2/3/5 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 -พัฒนาสุขภาพอนามัย
ของนักเรียนและ
บุคลากรในโรงเรียน
เทศบาลวัดเกตกา
ราม 

จัดกิจกรรมให๎ความรู๎และฝึก
ปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษา
สุขอนามัยขั้นพ้ืนฐานและการ
ปฐมพยาบาลเบื้องต๎นให๎กับ
นักเรียนช้ัน อ.๑-ป.๖ จ านวน 
140 คน 

15,000 โรงเรียน
เทศบาลวัด
เกตการาม
หรือสถานท่ี

อื่นที่
เหมาะสม 

โรงเรียนเทศบาล
วัดเกตการาม 

ส านักการศึกษา 

            

 -พัฒนาสุขภาพอนามัย
ของนักเรียนและ
บุคลากรในโรงเรียน
ชุมชนเทศบาลวัดศรี
ดอนไชย 

ตรวจส ุขภาพอนามัยและ
ทดสอบสมรรถภาพ ทาง
รํางกายของนักเรยีน และ
บุคลากรในโรงเร ียน จ านวน
480 คน โดยจ ัดกิจกรรม 
ดังนี ้
1.โรงเร ียนส ํงเสริมส ุขภาพ 
2. ก ิจกรรม อย.น๎อย 
3. ก ิจกรรมปูองกันยุงลาย 
4.กิจกรรมโภชนาการโรงเร ียน 

30,000 โรงเรียนชุมชน
เทศบาลวัดศรี

ดอนไชย 

โรงเรียนชุมชน
เทศบาลวัดศร ี

ดอนไชย 
ส านักการศึกษา 

            

 -พัฒนาสุขภาพอนามัย
ของนักเรียนและ
บุคลากรในโรงเรียน
เทศบาลวัดศรี
สุพรรณ 

-จัดกิจกรรมพัฒนาสุขภาพแกํ
นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน 
-จัดกิจกรรมตรวจและทดสอบ
สมรรถภาพรํางกายให๎แกํ
นักเรียนจ านวน 263 คนและ
พนักงานครูในโรงเรียน  
จ านวน 25 คน 
-จัดซื้อเวชภัณฑ๑ยาเพื่อใช๎ใน
โรงเรียน 

30,000 โรงเรียน
เทศบาลวัด
ศรีสุพรรณ 

โรงเรียนเทศบาล
วัดศรีสุพรรณ 

ส านักการศึกษา 

            

 

 

แบบ ผด.02 



 

2/3/6 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 -พัฒนาสุขภาพอนามัย
ของนักเรียนและ
บุคลากรในโรงเรียน
เทศบาลดอกเงิน 

-จัดกิจกรรมพัฒนาสุขภาพแก ํ
นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน 
-จัดกิจกรรมตรวจและทดสอบ
สมรรถภาพรํางกายให๎แกํ
นักเรียน จ านวน 178 คน และ
พนักงานครูในโรงเรียน 
จ านวน 14 คน 
-จัดซื้อเวชภัณฑ๑ยาเพื่อใช๎ใน 
โรงเรียน 

20,000 โรงเรียน
เทศบาล
ดอกเงิน 

โรงเรียนเทศบาล
ดอกเงิน 

ส านักการศึกษา 

            

 -พัฒนาสุขภาพอนามัย
ของนักเรียนและ
บุคลากรในโรงเรียน
เทศบาลวัดศรีปิง
เมือง 

-ตรวจสุขภาพอนามัยประจ าป ี
-ทดสอบสมรรถภาพทางรํางกาย
ของนักเรียนและบุคลากร 
-จัดกิจกรรมสํงเสริมการพัฒนา
สุขภาพอนามัยของนักเรียนและ
บุคลากร โดยมผีู๎เข๎ารํวม
โครงการเป็นนักเรียนโรงเรียน
เทศบาลวัดศรีปิงเมือง  จ านวน 
๓๕๖ คน บุคลากร จ านวน   
36 คน 

45,000 โรงเรียน
เทศบาลวัด
ศรีปิงเมือง 

โรงเรียนเทศบาล
วัดศรีปิงเมือง 

ส านักการศึกษา 

            

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02 



2/3/7 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 -พัฒนาสุขภาพอนามัย
ของนักเรียนและ
บุคลากรในโรงเรียน
เทศบาลวัดพวกช๎าง 

-จัดกิจกรรมพัฒนาสุขภาพแกํ 
นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน 
-จัดกิจกรรมตรวจและทดสอบ
สมรรถภาพรํางกายให๎แกํ 
นักเรียน จ านวน 165 คน และ 
พนักงานครูในโรงเรียน และ 
บุคลากรทางการศึกษา 
จ านวน 14 คน 
-จัดซื้อเวชภัณฑ๑ยาเพื่อใช๎ใน 
โรงเรียน 

15,000 โรงเรียน
เทศบาลวัด
พวกช๎าง 

โรงเรียนเทศบาล
วัดพวกช๎าง 

ส านักการศึกษา 

            

 -พัฒนาสุขภาพอนามัย
ของนักเรียนและ
บุคลากรในโรงเรียน
เทศบาลวัดเชียงยืน 

- กิจกรรมท ันตอนามัย กิจกรรม
หมอน ๎อย กิจกรรมค ัดกรอง
สุขภาพน ักเรียน กิจกรรมตรวจ
และทดสอบ สมรรถภาพทาง
ร ํางกาย และกิจกรรม อ่ืนๆ ท ี่
เก ี่ยวข๎อง ให๎แก ํน ักเรียนจำนวน
347 คน และพน ักงานครูใน
โรงเรียน จำนวน 25 คน 
-จ ัดซ ื้อเวชภัณฑ ๑ยาเพ ื่อใช๎ใน
โรงเรียน 
-ตรวจวิเคราะห๑คุณภาพน้ าด ื่มใน
โรงเรียนตามมาตรฐาน อย. 
จำนวน 4 จ ุด 

20,000 โรงเรียน
เทศบาลวัด
เชียงยืน 

โรงเรียนเทศบาล
วัดเชียงยืน 

ส านักการศึกษา 

            

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02 



2/3/8 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2 โรงเรียนสํงเสริมสุขภาพ จัดกิจกรรมสํงเสริมการพัฒนา  25,๐๐๐ โรงเรียน โรงเรียนเทศบาล             
 (สนับสนุนคําใช๎จําย สุขภาพอนามัยของนักเรียน   เทศบาลวัด วัดทําสะต๐อย             
 ในการบริหาร และบุคลากร  ทําสะต๐อย ส านักการศึกษา             
 สถานศึกษา)                 

3 ปูองกันยุงลายและ -จัดกิจกรรมการเดินรณรงค๑ 3,๐๐๐ โรงเรียน โรงเรียนเทศบาล             
 ควบคุมไข๎เลือดออก ปูองกันยุงลายและ  เทศบาล วัดเชียงยืน             
 ในโรงเรียน โรคไข๎เลือดออกโดยมคีณะครู  วัดเชียงยืน ส านักการศึกษา             
 (สนับสนุนคําใช๎จําย  นักเรียนและชุมชนเข๎ารํวม  และ              
 ในการบริหาร -จัดกิจกรรมรณรงค๑ ได๎แกํ  ภายในเขต              
 สถานศึกษา)    -การเดินรณรงค๑ในชุมชน  เทศบาลฯ              
     -การก าจัดแหลํงเพาะพันธุ๑                
       ลูกน้ ายุงลาย                
     -การประกวดทักษะทาง                
       วิชาการ                

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



2/3/9 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 รณรงค๑ปูองกัน                 
 ยาเสพติดใน                 
 สถานศึกษา                 
 (สนับสนุนคําใช๎จําย                 
 ในการบริหาร                 
 สถานศึกษา)                 
 -รณรงค๑ปูองกันยา

เสพติดในสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาลวัด
เกตการาม 

-บุคลากรในโรงเรียนเข๎ารับการ
อบรม สัมมนาแนวทางปูองกัน
และแก๎ไขปัญหายาเสพติดปีละ 
1 คน 
-จัดกิจกรรมการรณรงค๑ปูองกัน
ยาเสพติดทั้งในและนอก
สถานศึกษาให๎กับนักเรียนใน
โรงเรียนจ านวน 140 คน 

15,000 โรงเรียน
เทศบาลวัด
เกตการาม 
หรือสถานท่ี

อื่นที่
เหมาะสม 

โรงเรียนเทศบาล
วัดเกตการาม 

ส านักการศึกษา 

            

 -รณรงค๑ปูองกันยา
เสพติดในสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาลวัด
ทําสะต๐อย 

-จดัฝ ึกอบรมให ๎ความรู๎เร ื่อง 
การปูองกันสิ่งเสพต ิดให๎โทษ 
-จดัปูายนิเทศให๎ความรู๎และ 
กิจกรรมการเดินรณรงค๑
ปูองกันยาเสพติดในช ุมชน 
โดยมีผู๎เข๎าร ํวมโครงการเป็น 
นักเรียนโรงเร ียนเทศบาลว ัดทํา
สะต๐อย จ านวน ๖๐๔ คน 

15,000 โรงเรียน
เทศบาลวัด
ทําสะต๐อย 

โรงเรียนเทศบาล
วัดทําสะต๐อย 

ส านักการศึกษา 

            

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02 



2/3/10 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 -รณรงค๑ปูองกันยา
เสพติดในสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาลวัดกูํ
ค า 

-จัดอบรมนักเรียนแกนน าให๎
ความรู๎เกี่ยวกับยาเสพติด โทษ
และพิษภัยของยาเสพติดเพื่อ
น าไปขยายผลด๎านการรณรงค๑
ปูองกันยาเสพติดทั้งในและนอก
โรงเรียน  
-จัดกิจกรรมวันรณรงค๑ปูองกัน
ยาเสพติด จัดปูายนิเทศให๎
ความรู๎เสียงตามสาย แจก
เอกสารความรู๎เกี่ยวกับยาเสพ
ติดนักเรียนแกนน าระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6 จ านวน  
50 คน 

15,000 โรงเรียน
เทศบาล 
วัดกูํค า 

โรงเรียนเทศบาล 
วัดกูํค า 

ส านักการศึกษา 

            

 -รณรงค๑ปูองกันยา
เสพติดในสถานศึกษา
โรงเรียนชุมชน
เทศบาลวัดศรีดอน
ไชย 

-จดัอบรมให๎ความรูเ๎ร ื่อง 
ยาเสพติด และโทษของ 
ยาเสพติด แกนํ ักเร ียน 
-จัดกิจกรรมรณรงค๑ ปูองกัน 
ยาเสพติด ในสถานศกึษา 

15,000 โรงเรียนชุมชน
เทศบาลวัดศรี

ดอนไชย 

โรงเรียนชุมชน
เทศบาลวัดศรีดอน

ไชย 
ส านักการศึกษา 

            

 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



2/3/11 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 -รณรงค๑ปูองกันยา
เสพติดในสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาลวัด
ศรีสุพรรณ 

1. จัดกิจกรรมรณรงค๑ปูองกันยา
เสพติด และจัดท าปูายนิเทศให๎
ความรู๎เกี่ยวกับยาเสพติดโทษ
และพิษภัยของยาเสพติด โดยมี
นักเรียนท่ีรํวมกิจกรรม จ านวน 
263  คน 

15,000 
 

โรงเรียน
เทศบาลวัด
ศรีสุพรรณ 

โรงเรียนเทศบาล
วัดศรีสุพรรณ 

ส านักการศึกษา 

            

 -รณรงค๑ปูองกันยา
เสพติดในสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 
ดอกเงิน 

จัดกิจกรรมรณรงค๑ป ๎องก ันยา
เสพต ิด จัดป ๎ายน ิเทศให ๎ความร ู๎
เกี่ยวกับยาเสพต ิดโทษและพ ิษ
ภัยของยาเสพต ิด น ักเร ียนท ี่ร ํวม
กิจกรรม จ านวน 122 คน 

15,000 โรงเรียน
เทศบาล
ดอกเงิน 

โรงเรียนเทศบาล
ดอกเงิน 

ส านักการศึกษา 

            

 -รณรงค๑ปูองกันยา
เสพติดในสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาลวัด
ปุาแพํง 

-จัดฝึกอบรมให๎ความรู๎เรื่อง 
การปูองกันสิ่งเสพติดใหโ๎ทษ 
ให๎กับนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6 
-จัดปูายนิเทศให๎ความรู๎และ 
กิจกรรมการเดินรณรงค๑ 
ปูองกันยาเสพติดในชุมชน 

15,000 
 

โรงเรียน
เทศบาลวัด

ปุาแพํง 

โรงเรียนเทศบาล
วัดปุาแพํง 

ส านักการศึกษา 

            

 -รณรงค๑ปูองกันยา
เสพติดในสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาลวัด
ศรีปิงเมือง 

-จัดอบรมให๎ความรู๎เรื่องยาเสพ
ติดและโทษของยาเสพติดแกํ
นักเรียน 
-จัดกิจกรรมรณรงค๑ปูองกันยา
เสพติดในสถานศึกษา 

15,000 
 

โรงเรียน
เทศบาลวัด
ศรีปิงเมือง 

โรงเรียนเทศบาล
วัดศรีปิงเมือง 

ส านักการศึกษา 

            

 

 

 

 

แบบ ผด.02 



2/3/12 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 -รณรงค๑ปูองกันยา
เสพติดในสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาลวัด
พวกช๎าง 

จัดก ิจกรรมรณรงคปูองกัน 
ยาเสพตดิ จัดปูายนิเทศให๎ความ
รู๎เกีย่วกับยาเสพต ิด โทษ 
และพ ิษภัยของยาเสพติด 
โดยมีนักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรม 
จ านวน 165 คน 

15,000 
 

โรงเรียน
เทศบาลวัด
พวกช๎าง 

โรงเรียนเทศบาล
วัดพวกช๎าง 

ส านักการศึกษา 

            

 -รณรงค๑ปูองกันยา
เสพติดในสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาลวัด
เชียงยืน 

-จ ัดอบรมน ักเรียนแกนนำให ๎
ความรู๎เก ี่ยวกับยาเสพติด โทษ
และพิษภัยของยาเสพติด เพือ่
น าไปขยายผลด ๎านการรณรงค ๑
ปูองก ันยาเสพต ิดท ั้งในและนอก
โรงเรียน  
-จ ัดกิจกรรมรณรงค ๑ปูองก ันยา
เสพติด จ ัดปูายน ิเทศให ๎ความรู๎
เสียงตามสาย แจกเอกสาร
ความรู๎เกี่ยวกับยาเสพติด โดยมี
น ักเรียนแกนนำ จำนวน 15 คน 
เข๎ารับการอบรมและน ักเรียนท ี่
รํวมกิจกรรมในโรงเรียน จำนวน 
347 คน 

15,000 
 

โรงเรียน
เทศบาลวัด
เชียงยืน 

โรงเรียนเทศบาล
วัดเชียงยืน 

ส านักการศึกษา 

            

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



2/3/13 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 -รณรงค๑ปูองกันยา
เสพติดในสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาลวัด
หมื่นเงินกอง 

- จัดอบรมให๎ความร ู๎เร ื่องยา 
เสพต ิดและโทษของยาเสพต ิด 
แกํนักเร ียน 
- จัดท าป ๎ายน ิทรรศการการ 
ป ๎องกันส ิ่งเสพต ิดให๎โทษ 
- จัดก ิจกรรมวนัรณรงค๑ 
ป ๎องกันยาเสพต ิด ฯลฯ 
- น านักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรมวัน
รณรงค๑ป ๎องกันยาเสพต ิด ตาม
หน ํวยงานองค ๑กรต ําง ๆ 
-สํงบ ุคลากรท ี่ร ับผ ิดชอบ 
เข๎าร ํวมการอบรมสัมมนา 
ด๎านการรณรงค๑ต ํอต ๎านยา 
เสพต ิด 

15,000 โรงเรียน
เทศบาลวัด
หมื่นเงินกอง 

โรงเรียนเทศบาล
วัดหมื่นเงินกอง 
ส านักการศึกษา 

            

5 รณรงค๑ปูองกัน จัดอบรมเรื่องการปูองกันภัย 100,000 ภายในเขต งานโรงเรียนและ             
 ยาเสพติด ยาเสพติดให๎แกนํักเรียนแกนน า  เทศบาล กิจการนักเรียน             
  ต๎านภัยยาเสพติดครูที่รับผิดชอบ  นครเชียงใหมํ ส านักการศึกษา             
  และผู๎ที่เกี่ยวข๎อง จ านวน

ประมาณ 200 คน 
               

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02 



2/3/14 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

6 จัดท าแผน
ยุทธศาสตร๑และ 

                

 แผนพัฒนาประจ าปี                
 ของโรงเรียน                
 (สนับสนุนคําใช๎จําย                
 ในการบริหาร                
 สถานศึกษา)                
 -จัดท าแผน

ยุทธศาสตร๑และ
แผนพัฒนาประจ าปี
ของโรงเรียนเทศบาล
วัดเกตการาม 

1.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
   การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 
2.จัดท าแผนยุทธศาสตร๑การศึกษา 
3.จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 
4.จัดท าแผนปฏิบัติการประจ า 
   ปีงบประมาณ 
5.จัดท าแผนปฏิบัติการประจ า 
   ปีการศึกษา 

3,000 
 

โรงเรียน
เทศบาลวัด
เกตการาม 

โรงเรียนเทศบาล
วัดเกตการาม

ส านักการศึกษา 

            

 -จัดท าแผน
ยุทธศาสตร๑และ
แผนพัฒนาประจ าปี
ของโรงเรียนเทศบาล
วัดทําสะต๐อย 

1.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
   การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 
2.จัดท าแผนยุทธศาสตร๑การศึกษา 
3.จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 
4.จัดท าแผนปฏิบัติการประจ า 
   ปีงบประมาณ 
5.จัดท าแผนปฏิบัติการประจ า 
   ปีการศึกษา 

5,000 
 

โรงเรียน
เทศบาลวัด
ทําสะต๐อย 

โรงเรียนเทศบาล
วัดทําสะต๐อย 

ส านักการศึกษา 

            

 

 

 

 

แบบ ผด.02 



2/3/15 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 -จัดท าแผน
ยุทธศาสตร๑และ
แผนพัฒนาประจ าปี
ของโรงเรียนเทศบาล
วัดกูํค า 

1.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
   การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 
2.จัดท าแผนยุทธศาสตร๑การศึกษา 
3.จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 
4.จัดท าแผนปฏิบัติการประจ า 
   ปีงบประมาณ 
5.จัดท าแผนปฏิบัติการประจ า 
   ปีการศึกษา 

10,000 โรงเรียน
เทศบาล 
วัดกูํค า 

โรงเรียนเทศบาล 
วัดกูํค า 

ส านักการศึกษา 

            

 -จัดท าแผน
ยุทธศาสตร๑และ
แผนพัฒนาประจ าปี
ของโรงเรียนชุมชน
เทศบาลวัดศรีดอนไชย 

1.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
   การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 
2.จัดท าแผนยุทธศาสตร๑การศึกษา 
3.จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 
4.จัดท าแผนปฏิบัติการประจ า 
   ปีงบประมาณ 
5.จัดท าแผนปฏิบัติการประจ า 
   ปีการศึกษา 

2,000 
 

โรงเรียน
ชุมชน

เทศบาล
วัดศรี

ดอนไชย 

โรงเรียน
ชุมชน

เทศบาลวัดศรี
ดอนไชย 
ส านัก

การศึกษา 

            

 -จัดท าแผน
ยุทธศาสตร๑และ
แผนพัฒนาประจ าปี
ของโรงเรียนเทศบาล
วัดศรีสุพรรณ 

1.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
   การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 
2.จัดท าแผนยุทธศาสตร๑การศึกษา 
3.จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 
4.จัดท าแผนปฏิบัติการประจ า 
   ปีงบประมาณ 
5.จัดท าแผนปฏิบัติการประจ า 
   ปีการศึกษา 

10,000 
 

โรงเรียน
เทศบาลวัด
ศรีสุพรรณ 

โรงเรียนเทศบาล
วัดศรีสุพรรณ 

ส านักการศึกษา 

            

 

 

 

แบบ ผด.02 



2/3/16 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 -จัดท าแผน
ยุทธศาสตร๑และ
แผนพัฒนาประจ าปี
ของโรงเรียนเทศบาล
ดอกเงิน 

1.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
   การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 
2.จัดท าแผนยุทธศาสตร๑การศึกษา 
3.จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 
4.จัดท าแผนปฏิบัติการประจ า 
   ปีงบประมาณ 
5.จัดท าแผนปฏิบัติการประจ า 
   ปีการศึกษา 

2,000 
 

โรงเรียน
เทศบาล
ดอกเงิน 

โรงเรียนเทศบาล
ดอกเงิน 

ส านักการศึกษา 

            

 -จัดท าแผน
ยุทธศาสตร๑และ
แผนพัฒนาประจ าปี
ของโรงเรียนเทศบาล
วัดปุาแพํง 

1.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
   การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 
2.จัดท าแผนยุทธศาสตร๑การศึกษา 
3.จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 
4.จัดท าแผนปฏิบัติการประจ า 
   ปีงบประมาณ 
5.จัดท าแผนปฏิบัติการประจ า 
   ปีการศึกษา 

5,300 
 

โรงเรียน
เทศบาลวัด

ปุาแพํง 

โรงเรียนเทศบาล
วัดปุาแพํง 

ส านักการศึกษา 

            

 -จัดท าแผน
ยุทธศาสตร๑และ
แผนพัฒนาประจ าปี
ของโรงเรียนเทศบาล
วัดศรีปิงเมือง 

1.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
   การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 
2.จัดท าแผนยุทธศาสตร๑การศึกษา 
3.จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 
4.จัดท าแผนปฏิบัติการประจ า 
   ปีงบประมาณ 
5.จัดท าแผนปฏิบัติการประจ า 
   ปีการศึกษา 

20,000 
 

โรงเรียน
เทศบาลวัด
ศรีปิงเมือง 

โรงเรียนเทศบาล
วัดศรีปิงเมือง 

ส านักการศึกษา 

            

 

 

 

แบบ ผด.02 



2/3/17 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 -จัดท าแผน
ยุทธศาสตร๑และ
แผนพัฒนาประจ าปี
ของโรงเรียนเทศบาล
วัดพวกช๎าง 

1.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
   การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 
2.จัดท าแผนยุทธศาสตร๑การศึกษา 
3.จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 
4.จัดท าแผนปฏิบัติการประจ า 
   ปีงบประมาณ 
5.จัดท าแผนปฏิบัติการประจ า 
   ปีการศึกษา 

4,000 โรงเรียน
เทศบาลวัด
พวกช๎าง 

โรงเรียนเทศบาล
วัดพวกช๎าง 

ส านักการศึกษา 

            

 -จัดท าแผน
ยุทธศาสตร๑และ
แผนพัฒนาประจ าปี
ของโรงเรียนเทศบาล
วัดเชียงยืน 

1.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
   การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 
2.จัดท าแผนยุทธศาสตร๑การศึกษา 
3.จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 
4.จัดท าแผนปฏิบัติการประจ า 
   ปีงบประมาณ 
5.จัดท าแผนปฏิบัติการประจ า 
   ปีการศึกษา 

9,000 
 

โรงเรียน
เทศบาลวัด
เชียงยืน 

โรงเรียนเทศบาล
วัดเชียงยืน 

ส านักการศึกษา 

            

 -จัดท าแผน
ยุทธศาสตร๑และ
แผนพัฒนาประจ าปี
ของโรงเรียนเทศบาล
วัดหมื่นเงินกอง 

1.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
   การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 
2.จัดท าแผนยุทธศาสตร๑การศึกษา 
3.จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 
4.จัดท าแผนปฏิบัติการประจ า 
   ปีงบประมาณ 
5.จัดท าแผนปฏิบัติการประจ า 
   ปีการศึกษา 

5,000 โรงเรียน
เทศบาลวัด
หมื่นเงินกอง 

โรงเรียนเทศบาลวัด
หมื่นเงินกอง 

ส านักการศึกษา 

            

 

 

แบบ ผด.02 



2/3/18 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7 สํงเสริมองค๑กร จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 50,000 ศูนย๑พัฒนา ศูนย๑พัฒนาเด็ก             
 ปกครองสํวนท๎องถิ่น ดีเดํนของศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กฯ  เด็กเล็กฯ เล็กฯ             
 ที่จัดท าแผนพัฒนา    ส านักการศึกษา             
 การศึกษาดีเดํน                 
 (สนับสนุนคําใช๎จําย                 
 ในการบริหาร                 
 สถานศึกษา)                 

8 ประชุมกรรมการ 
สถานศึกษาข้ัน 
พื้นฐาน 

                
                 
                 
 (สนับสนุนคําใช๎จําย

ในการบริหาร
สถานศึกษา) 

                

 -ประชุมกรรมการ 
สถานศึกษาข้ัน 
พื้นฐานโรงเรียน
เทศบาลวัดเกตการาม 

จัดประชุมกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานของโรงเรียนวัดเกต
การาม ภาคเรียนละ 2 ครั้ง 

20,000 โรงเรียน
เทศบาลวัด
เกตการาม 

โรงเรียนเทศบาล
วัดเกตการาม 

ส านักการศึกษา 

            

 -ประชุมกรรมการ 
สถานศึกษาข้ัน 
พื้นฐานโรงเรียน
เทศบาลวัดทําสะต๐อย 

จ ัดประชุมกรรมการสถานศ ึกษา
ขั้นพืน้ฐานโรงเรียนเทศบาลวัด
ทําสะต๐อย ภาคเรียนละ 2 ครั้ง 

20,000 โรงเรียน
เทศบาลวัด
ทําสะต๐อย 

โรงเรียนเทศบาล
วัดทําสะต๐อย 

ส านักการศึกษา 

            

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02 



2/3/19 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 -ประชุมกรรมการ 
สถานศึกษาข้ัน 
พื้นฐานโรงเรียน
เทศบาลวัดกูํค า 

จัดประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาโรงเรียนสังกัด
เทศบาลขนาดเล็ก จ านวน 9 
คน เพื่อให๎คณะกรรมการ
สถานศึกษาได๎มีโอกาสก าหนด
ทิศทางการพัฒนาโรงเรียนตาม
ความต๎องการของท๎องถิ่น   
ภาคเรียนละ 2 ครั้ง 

10,000 โรงเรียน
เทศบาล 
วัดกูํค า 

โรงเรียนเทศบาล
วัดกูํค า 

ส านักการศึกษา 

            

 -ประชุมกรรมการ 
สถานศึกษาข้ัน 
พื้นฐานโรงเรียนชุมชน
เทศบาลวัดศรีดอนไชย 

จัดประช ุมกรรมการสถานศกึษา
ของโรงเรียน อยํางน๎อยภาค
เร ียนละ 2 ครั้ง 

15,000 โรงเรียน
ชุมชน

เทศบาลวัด
ศรีดอนไชย 

โรงเรียนชุมชน
เทศบาลวัดศร ี

ดอนไชย 
ส านักการศึกษา 

            

 -ประชุมกรรมการ 
สถานศึกษาข้ัน 
พื้นฐานโรงเรียน
เทศบาลวัดศรี
สุพรรณ 

จัดประชุมกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน อยํางน๎อยภาคเรียน
ละ 1 ครั้ง 

5,000 
 

โรงเรียน
เทศบาลวัด
ศรีสุพรรณ 

โรงเรียนเทศบาล
วัดศรีสุพรรณ 

ส านักการศึกษา 

            

 -ประชุมกรรมการ 
สถานศึกษาข้ัน 
พื้นฐานโรงเรียน
เทศบาลดอกเงิน 

จัดประชุมกรรมการ 
สถานศ ึกษาข ั้นพื้นฐาน 
อย ํางน ๎อยภาคเร ียนละ1 ครั้ง 

5,000 โรงเรียน
เทศบาล
ดอกเงิน 

โรงเรียนเทศบาล
ดอกเงิน 

ส านักการศึกษา 

            

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02 



2/3/20 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 -ประชุมกรรมการ 
สถานศึกษาข้ัน 
พื้นฐานโรงเรียน
เทศบาลวัดปุาแพํง 

จัดประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานใน
โรงเรียนเทศบาลวัดปุาแพํง .
ภาคเรียนละ 2 ครั้ง 

30,000 
 

โรงเรียน
เทศบาลวัด

ปุาแพํง 

โรงเรียนเทศบาล
วัดปุาแพํง 

ส านักการศึกษา 

            

 -ประชุมกรรมการ 
สถานศึกษาข้ัน 
พื้นฐานโรงเรียน
เทศบาลวัดศรีปิง
เมือง 

จัดประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
อยํางน๎อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

10,000 
 

โรงเรียน
เทศบาลวัด
ศรีปิงเมือง 

โรงเรียนเทศบาล
วัดศรีปิงเมือง 

ส านักการศึกษา 

            

 -ประชุมกรรมการ 
สถานศึกษาข้ัน 
พื้นฐานโรงเรียน
เทศบาลวัดพวกช๎าง 

จัดประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
อยํางน๎อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

4,000 
 

โรงเรียน
เทศบาลวัด
พวกช๎าง 

โรงเรียนเทศบาล
วัดพวกช๎าง 

ส านักการศึกษา 

            

 -ประชุมกรรมการ 
สถานศึกษาข้ัน 
พื้นฐานโรงเรียน
เทศบาลวัดเชียงยืน 

จัดประช ุมกรรมการสถานศ ึกษา
ขั้นพืน้ฐาน ภาคเรยีนละ 2 ครั้ง 

4,000 
 

โรงเรียน
เทศบาลวัด
เชียงยืน 

โรงเรียนเทศบาล
วัดเชียงยืน 

ส านักการศึกษา 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02 



2/3/21 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

9 บูรณาการเพื่อ
คุณภาพชีวิตของ
นักเรียนท่ีด๎อยโอกาส 

-สอนทักษะการวํายน้ าเพื่อ
ชํวยเหลือตนเองในขณะจมน้ า
ให๎กับนักเรียนช้ันป.4 ของ
นักเรียนในสังกัดเทศบาลฯ  

  และมอบเกียรติบัตรแกํนักเรียน
ที่ผํานหลักสูตรการวํายน้ า 

30,000 สถานท่ี
ราชการหรือ
สถานท่ีอื่นที่
เหมาะสม 

งานโรงเรียนและ
กิจการนักเรียน 

ฝุายกิจการ
โรงเรียน 

ส านักการศึกษา 

            

   -ตรวจวัดสายตาและประกอบ                
     แวํนให๎กับนักเรียนในสังกัด                
    เทศบาลฯที่มีปัญหาทางสายตา                
    ฟรีโดยไมํมีคําใช๎จําย                
  - สอนภาษาตํางประเทศให๎กับ                
    นักเรียนในสังกัดเทศบาลฯ                

10 ประชุมผู๎ปกครอง                 
 นักเรียน                 
 (สนับสนุนคําใช๎จําย                 
 ในการบริหาร

สถานศึกษา) 
                

 -ประชุมผู๎ปกครอง
นักเรียนโรงเรียน
เทศบาลวัดเกตกา
ราม 

จัดประชุมผู๎ปกครองนักเรียนใน
โรงเรียน 

3,700 โรงเรียน
เทศบาลวัด
เกตการาม 

โรงเรียนเทศบาล
วัดเกตการาม 

ส านักการศึกษา 

            

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02 



2/3/22 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 -ประชุมผู๎ปกครอง
นักเรียนโรงเรียน
เทศบาลวัดทําสะต๐อย 

จ ัดประชุมผ ู๎ปกครองนักเร ียนใน
โรงเรียนภาคเรยีนละ ๑ ครั้ง 

10,000 โรงเรียน
เทศบาลวัด
ทําสะต๐อย 

โรงเรียนเทศบาล
วัดทําสะต๐อย 

ส านักการศึกษา 

            

 -ประชุมผู๎ปกครอง
นักเรียนโรงเรียน
เทศบาลวัดกูํค า 

จัดประชุมผู๎ปกครองนักเรียน 
เพื่อช้ีแจงแนวทาง และทิศ
ทางการพัฒนาโรงเรียน นโยบาย
ของผู๎บริหารสถานศึกษาในการ
จัดการศึกษา รวมถึงการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นรํวมกัน
กับผู๎ปกครอง โดยจัดประชุม 2 
ครั้งตํอปีการศึกษา จ านวน
ผู๎ปกครองที่เข๎ารํวมประชุม
ทั้งสิ้นประมาณ 162  คน 

10,000 โรงเรียน
เทศบาล 
วัดกูํค า 

โรงเรียนเทศบาล
วัดกูํค า 

ส านักการศึกษา 

            

 -ประชุมผู๎ปกครอง
นักเรียนโรงเรียน
ชุมชนเทศบาลวัดศรี
ดอนไชย 

จัดประช ุมผ ู๎ปกครองนักเรียนใน
โรงเร ียน อยํางน๎อยภาคเรียนละ 
1 ครั้ง 

2,000 โรงเรียน
ชุมชน

เทศบาลวัด
ศรีดอนไชย 

โรงเรียนชุมชน
เทศบาล 

วัดศรีดอนไชย 
ส านักการศึกษา 

            

 -ประชุมผู๎ปกครอง
นักเรียนโรงเรียน
เทศบาลวัดศรี
สุพรรณ 

จัดประชุมผู๎ปกครองนักเรียน
อยํางน๎อยภาคเรียนละ  
1 ครั้ง 

10,000 
 

โรงเรียน
เทศบาลวัด
ศรีสุพรรณ 

โรงเรียนเทศบาล
วัดศรีสุพรรณ 

ส านักการศึกษา 

            

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02 



2/3/23 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 -ประชุมผู๎ปกครอง
นักเรียนโรงเรียน
เทศบาลดอกเงิน 

จัดการประชุมผู๎ปกครอง 
นักเรียนอยํางน๎อยภาคเรียน
ละ 1 ครั้ง 

3,700 โรงเรียน
เทศบาล
ดอกเงิน 

โรงเรียนเทศบาล
ดอกเงิน 
ส านัก 

การศึกษา 

            

 -ประชุมผู๎ปกครอง
นักเรียนโรงเรียน
เทศบาลวัดศรีปิง
เมือง 

จัดประชุมผู๎ปกครองนักเรียน
ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 

5,000 
 

โรงเรียน
เทศบาลวัด
ศรีปิงเมือง 

โรงเรียนเทศบาล
วัดศรีปิงเมือง 

ส านัก 
การศึกษา 

            

 -ประชุมผู๎ปกครอง
นักเรียนโรงเรียน
เทศบาลวัดพวกช๎าง 

จัดประชุมผู๎ปกครองนักเรียน
ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 

4,000 
 

โรงเรียน
เทศบาลวัด
พวกช๎าง 

โรงเรียนเทศบาล
วัดพวกช๎าง 

ส านัก 
การศึกษา 

            

 -ประชุมผู๎ปกครอง
นักเรียนโรงเรียน
เทศบาลวัดเชียงยืน 

จัดการประชุมผู๎ปกครอง
นักเรียน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

3,000 
 

โรงเรียน
เทศบาลวัด
เชียงยืน 

โรงเรียนเทศบาล
วัดเชียงยืน 

ส านัก 
การศึกษา 

            

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

แบบ ผด.02 



2/3/24 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

11 สํงเสริมประสิทธิภาพ 
การจัดการเรียน 
การสอน 

                
                 
                 
 (สนับสนุนคําใช๎จําย                 
 ในการบริหาร                 
 สถานศึกษา)                 

 -สํงเสริม
ประสิทธิภาพ 
การจัดการเรียน 
การสอนโรงเรียน
เทศบาลวัดเกตการาม 

จัดซื้อสื่อ วัสดุ อุปกรณ๑ในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู๎ตามกลุํม
สาระการเรียนรู๎และกลุํมสาระ
การเรียนรู๎เพิ่มเติม และปฐมวัย 

100,000 โรงเรียน
เทศบาลวัด
เกตการาม 

โรงเรียนเทศบาล
วัดเกตการาม 

ส านักการศึกษา 

            

 -สํงเสริม
ประสิทธิภาพ 
การจัดการเรียน 
การสอนโรงเรียน
เทศบาลวัดทําสะต๐อย 

๑.ผล ิตและจ ัดซื้อจัดหาส ื่อการ 
เร ียนการสอน 
๒.จัดกิจกรรมสํงเสริมการ 
เร ียนรู๎๘กล ุํมสาระและระดับ
ปฐมวัย 

950,000 โรงเรียน
เทศบาลวัด
ทําสะต๐อย 

โรงเรียนเทศบาล
วัดทําสะต๐อย 

ส านักการศึกษา 

            

 -สํงเสริม
ประสิทธิภาพ 
การจัดการเรียน 
การสอนโรงเรียน
เทศบาลวัดกูํค า 

จัดซื้อ จัดหา สื่อวัสดุการศึกษา 
วัสดุคอมพิวเตอร๑ คําจ๎างเหมา
บริการ ประกอบการเรียนการ
สอน ฯลฯ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการจัดการเรียนการสอนตาม
กลุํมสาระการเรียนรู๎ และกลุํม
สาระการเรียนรู๎เพิ่มเติม ให๎แกํ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา 
จ านวน ๑13 คน ตลอดปี
การศึกษา 

48,000 โรงเรียน
เทศบาล 
วัดกูํค า 

 

โรงเรียนเทศบาล 
วัดกูํค า 

ส านักการศึกษา 
 

            

แบบ ผด.02 



2/3/25 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 -สํงเสริม
ประสิทธิภาพ 
การจัดการเรียน 
การสอนโรงเรียน
ชุมชนเทศบาลวัดศรี
ดอนไชย 

จัดซือ้ส ื่อวัสดุ อปุกรณ ๑
ประกอบการ เร ียนการสอนฯลฯ 
เพื่อใช ๎ในการเรียนการสอน ตาม
กล ํุมสาระการ เร ียนรู๎และกล ุํม
สาระ การเร ียนรู๎เพิม่เต ิม 

490,000 โรงเรียน
ชุมชน

เทศบาลวัด
ศรีดอนไชย 

 

โรงเรียนชุมชน
เทศบาล 

วัดศรีดอนไชย 
ส านักการศึกษา 

            

 -สํงเสริม
ประสิทธิภาพ 
การจัดการเรียน 
การสอนโรงเรียน
เทศบาลวัดศรี
สุพรรณ 

จัดซื้อ/จัดหา/จัดจ๎างเพื่อ
สนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอนทุกกลุํมสาระ เชํน จัดซื้อ
วัสดุการศึกษา วัสดุส านักงาน 
ซํอมแซมอุปกรณ๑การจัดการ
เรียนการสอน ฯลฯ 

194,400 
 

โรงเรียน
เทศบาลวัด
ศรีสุพรรณ 

โรงเรียนเทศบาล
วัดศรีสุพรรณ 

ส านักการศึกษา 

            

 -สํงเสริม
ประสิทธิภาพ 
การจัดการเรียน 
การสอนโรงเรียน
เทศบาลดอกเงิน 

จัดซื้อ/ จัดหา/จัดจ๎างเพื่อ
สนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอนทุกกลุํมสาระ เชํน จัดซื้อ
วัสดุการศึกษาวัสดุส านักงาน
ซํอมแซมอุปกรณ๑การจัดการ
เรียนการสอนฯลฯ 

137,000 โรงเรียน
เทศบาล
ดอกเงิน 

โรงเรียนเทศบาล
ดอกเงิน 

ส านักการศึกษา 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02 



2/3/26 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 -สํงเสริม
ประสิทธิภาพ 
การจัดการเรียน 
การสอนโรงเรียน
เทศบาลวัดปุาแพํง 

-จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ตามกลุํมประสบการณ๑ใน 
ระดับอนุบาล และตามกลุํม 
สาระการเรียนรู๎ 8 กลุํมสาระ
การเรียนรูต๎ามหลักสูตร 
สถานศึกษาของ โรงเรียน  
และหลักสูตรแกนกลาง 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานพ.ศ.2551  
-จัดหาวัสดุ  สื่อ อุปกรณ๑   
ครุภัณฑ๑การเรียนการสอน ท่ี 
สอดคล๎องกับแผนการจัดการ 
เรียนรู๎ ตามหนํวยการเรียนรู ๎
ในแตํละกลุํมสารการเรียนรู๎ ใน
ระดับประถมศึกษา และกลุํม
ประสบการณ๑ ในระดับปฐมวัย
ให๎กับบุคลากรเพื่อใช๎ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 

408,000 
 

โรงเรียน
เทศบาลวัด

ปุาแพํง 

โรงเรียนเทศบาล
วัดปุาแพํง 

ส านักการศึกษา 

            

 -สํงเสริม
ประสิทธิภาพ 
การจัดการเรียน 
การสอนโรงเรียน
เทศบาลวัดศรีปิง
เมือง 

จัดซื้อสื่อ วัสดุอุปกรณ๑
ประกอบการเรียนการสอน ฯลฯ 
เพื่อใช๎ในการเรียนการสอนตาม
กลุํมสาระการเรียนรู๎และกลุํม
สาระการเรียนรู๎เพิ่มเติม 

150,000 
 

โรงเรียน
เทศบาลวัด
ศรีปิงเมือง 

โรงเรียนเทศบาล
วัดศรีปิงเมือง 

ส านักการศึกษา 

            

 

 

 

 

แบบ ผด.02 



2/3/27 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 -สํงเสริม
ประสิทธิภาพ 
การจัดการเรียน 
การสอนโรงเรียน
เทศบาลวัดเชียงยืน 

-กลุ่มสาระการเรียนร ู้สุขศึกษา
และพลศึกษา 
1.เข๎ารํวมการแข ํงข ันกีฬา
น ักเรียนในโรงเรียนสังก ัด
เทศบาลนครเชียงใหม ํ/ 
อปท. จำนวนน ักก ีฬา 40 คน 
2. แข ํงข ันกีฬาภายในโรงเรียน 
จำนวนน ักเรียนท ี่เข๎าร ํวม 
จำนวน 342 คน 
3. จ ัดซ ื้อวัสดุกีฬาเพื่อใช๎ในการ
จ ัดการเรียนการสอน 
- กลุ่มสาระการเรียนการงาน
อาช ีพและเทคโนโลยี 
1.จ ัดจ๎างเอกชนดูแลเครื่อง
คอมพิวเตอร๑ จ านวน 64 เครื่อง 
2.จ ัดซ ื้อวัสดคุอมพ ิวเตอร๑ วัสดุ
เกษตร วสัดุงานบ๎านงานครัว 
และว ัสด ุกอํสร ๎าง ส าหรับใช ๎ใน
การเรียนการสอน 

120,600 
 

 

โรงเรียน
เทศบาลวัด
เชียงยืน 

โรงเรียนเทศบาล
วัดเชียงยืน 

ส านักการศึกษา 

            

 -สํงเสริม
ประสิทธิภาพ 
การจัดการเรียน 
การสอนโรงเรียน
เทศบาลวัดหมื่น 
เงินกอง 

- กิจกรรมการเร ียนการสอน 
-กิจกรรมศ ึกษาแหลํงเร ียนร ู๎ 
- จัดป ๎ายน ิเทศเกี่ยวกับกล ํุม
สาระตําง  ๆ
- ทำแผนการจ ัดการเร ียนร ู๎ / 
ว ิจัยในช้ันเร ียน 
-จัดท าจัดหาสื่อนวัตกรรม 
เทคโนโลยี ประกอบการเรียน
การสอน 

220,000 โรงเรียน
เทศบาลวัด
หมื่นเงินกอง 

โรงเรียนเทศบาล
วัดหมื่นเงินกอง 
ส านักการศึกษา 

            

แบบ ผด.02 



2/3/28 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

12 สนับสนุนการจัด                 
 การเรียนการสอน                 
 (สนับสนุนคําใช๎จําย                 
 ในการบริหาร                 
 สถานศึกษา)                 

 -สนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอน
โรงเรียนเทศบาลวัด
เกตการาม 

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ๑ตําง ๆ เพื่อใช๎
ในการปฏิบัติงานตําง ๆ ของ
โรงเรียน เชํน วัสดุการศึกษา 
วัสดุคอมพิวเตอร๑ วัสดุส านักงาน 
คําจ๎างเหมาบริการ คําตอบแทน
ใช๎สอยและวัสดุตามสัดสํวน
รายจําย ฯลฯ 

51,300 โรงเรียน
เทศบาลวัด
เกตการาม 

โรงเรียนเทศบาล
วัดเกตการาม 

ส านักการศึกษา 

            

 -สนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอน
โรงเรียนเทศบาลวัด
ทําสะต๐อย 

จัดซือ้เป็นส ื่ออ ุปกรณ๑ในการ
จัดการเร ียนการสอน 

283,500 โรงเรียน
เทศบาลวัด
ทําสะต๐อย 

โรงเรียนเทศบาล
วัดทําสะต๐อย 

ส านักการศึกษา 

            

 -สนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอน
โรงเรียนเทศบาลวัดกูํ
ค า 

จัดซื้อจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ๑ และ
อุปกรณ๑ตําง ๆ เชํน วัสดุ
การศึกษา วัสดุคอมพิวเตอร๑ 
วัสดุส านักงาน คําจ๎างเหมา
บริการ คําตอบแทนใช๎สอยและ
วัสดุตามสัดสํวนรายจําย ส าหรับ
นักเรียน 

60,000 โรงเรียน
เทศบาล 
วัดกูํค า 

โรงเรียนเทศบาล
วัดกูํค า 

ส านักการศึกษา 

            

 

 

 

 

แบบ ผด.02 



2/3/29 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 -สนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอน
โรงเรียนชุมชน
เทศบาลวัดศรีดอน
ไชย 

-จัดซื้อวัสดุอุปกรณ๑ตํางๆ เพือ่ใช ๎
ในการ ปฏิบัต ิงานตํางๆ ของ 
โรงเร ียนเชํนว ัสดุ การศึกษาวัสดุ 
คอมพ ิวเตอรว ัสดุ สานักงานวัสดุ
งานครัว คําจ๎างเหมาบริการ 
คําตอบแทนใช ๎สอยและ วัสด ุ
ตามสดัส ํวนรายจําย ฯลฯ 
-สนบัสนุนการเร ียน การสอน8 
กล ุํมสาระ การเรียนรู ๎

500,000 โรงเรียน
ชุมชน

เทศบาลวัด
ศรีดอนไชย 

โรงเรียนชุมชน
เทศบาลวัดศรีดอน

ไชย 
ส านักการศึกษา 

            

 -สนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอน
โรงเรียนเทศบาลดอก
เงิน 

จัดซื้ออุปกรณ๑ตํางๆเพื่อใช๎ใน 
การปฏิบัติงานตํางๆของ
โรงเรียน เชํน วัสดุการศึกษา
วัสดุส านักงาน วัสดุคําจ๎างเหมา
บริการ คําตอบแทน คําใช๎สอย
และวัสดุตามสัดสํวนรายจําย
ฯลฯ 

90,000 โรงเรียน
เทศบาล
ดอกเงิน 

โรงเรียนเทศบาล
ดอกเงิน 

ส านักการศึกษา 

            

 -สนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอน
โรงเรียนเทศบาลวัด
ปุาแพํง 

-จัดกิจกรรมการปรับปรุง  
ซํอมแซม สื่อการเรียนการสอน 
รวมทั้งเครื่องมือเครื่องใช๎ในการ
ปฏิบัติงานด๎านการเรียนการ
สอนของโรงเรียน 
-จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ๑ตําง ๆ  
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
ของโรงเรียน เชํน วัสดุการศึกษา 
วัสดุส านักงาน วัสดุคอมพิวเตอร๑ 
วัสดุไฟฟูา ฯลฯ 

40,000 
 

โรงเรียน
เทศบาลวัด

ปุาแพํง 

โรงเรียนเทศบาล
วัดปุาแพํง 

ส านักการศึกษา 

            

 

แบบ ผด.02 



2/3/30 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 -สนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอน
โรงเรียนเทศบาลวัด
ศรีปิงเมือง 

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ๑ตํางๆเพื่อใช๎
ในการปฏิบัติงานตํางๆของ
โรงเรียน เชํนวัสดุการศึกษา 
วัสดุคอมพิวเตอร๑ วัสดุส านักงาน 
วัสดุ คําจ๎างเหมาบริการ 
คําตอบแทนใช๎สอยและวัสดุตาม
สัดสํวนรายจําย ฯลฯ 

๓๓๕,๘๖๐ 
 

โรงเรียน
เทศบาลวัด
ศรีปิงเมือง 

โรงเรียนเทศบาล
วัดศรีปิงเมือง 

ส านักการศึกษา 

            

 -สนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอน
โรงเรียนเทศบาลวัด
พวกช๎าง 

-สนับสนุนประสิทธ ิภาพการ 
จัดการเรยีนการสอนกลุมํสาระ 
การเรยีนรูก๎ารงานอาช ีพและ 
เทคโนโลย ี ของโรงเรยีน เชน 
วัสดุคอมพ ิวเตอร วัสดุเกษตร 
วัสดงุานบ๎านงานครัว และ 
จ างเหมาดแูลคอมพ ิวเตอร๑ 
-สนับสนุนการเรยีนการสอนของ
โรงเรียน เชน วัสดุส านักงาน 
วัสดุการศึกษา  

138,000 
 

โรงเรียน
เทศบาลวัด
พวกช๎าง 

โรงเรียนเทศบาล
วัดพวกช๎าง 

ส านักการศึกษา 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02 



2/3/31 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 -สนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอน
โรงเรียนเทศบาลวัด
เชียงยืน 

-สน ับสนุนการจ ัดการเรียนการ
สอน 
จัดซื้อวัสดุการศ ึกษา ค ําวัสดุ
สำน ักงาน ค ําซ ํอมแซมครุภ ัณฑ๑ 
ค ําวัสด ุอุปกรณ๑ สน ับสน ุน การ
บริหารจ ัดการงาน 4 ฝุาย ใน
โรงเรียนเทศบาลวัดเชียงย ืน 
- สน ับสนุนสื่ออุปกรณ ์ในการ
จ ัดเรียนการสอน 
1.จ ัดซ ื้อช ุดโต๏ะเก ๎าอี้นักเร ียนไม๎
ยางพารา จำนวน 50 ชุด  
2. จ ัดซ ื้อโต๏ะอาหารนักเร ียน 
พร๎อมเก๎าอ้ี จำนวน 10 ชุด  
3. จ ัดซ ื้อโต๏ะหน ๎าโฟเมก๎าขาว 
ขาพับ จานวน 10 ตัว  
4. จ ัดซ ื้อเก ๎าอีจ้ ัดเลี้ยงโครงขา
ชุบโครเมี่ยมอย ํางหนา จำนวน 
30 ตัว  
7. จ ัดซ ื้อโต๏ะญ ํีปุุน แบบขาพับ 
จำนวน 25 ตัว  
8. จ ัดซ ื้อกระดานไวท ๑บอร ๑ด 2 
หน ๎าขนาด 150x90 ซม. 
จำนวน 8 อ ัน 

347,300 
 

โรงเรียน
เทศบาลวัด
เชียงยืน 

โรงเรียนเทศบาล
วัดเชียงยืน 

ส านักการศึกษา 

            

 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



2/3/32 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

13 ปรับปรุงหลักสูตร                 
 สถานศึกษา                 
 (สนับสนุนคําใช๎จําย                 
 ในการบริหาร                 
 สถานศึกษา)                 
 -ปรับปรุงหลักสูตร

สถานศึกษาโรงเรียน
เทศบาลวัดเกตกา
ราม 

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษาทุกกลุํมสาระการ
เรียนรู๎ให๎ทันสมัย  
จ านวน 16 คน 

20,000 โรงเรียน
เทศบาลวัด
เกตการาม 

โรงเรียนเทศบาล
วัดเกตการาม 

ส านักการศึกษา 

            

 -ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษาโรงเรียน
เทศบาลวัดทําสะต๐อย 

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
แกํพนักงานครูเพื่อปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษาพร๎อม
จัดท ารูปเลํมหลักสูตรทุก
หลักสูตรที่ได๎จัดท าข้ึน 

20,000 โรงเรียน
เทศบาลวัด
ทําสะต๐อย 

โรงเรียนเทศบาล
วัดทําสะต๐อย 

ส านักการศึกษา 

            

 -ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษาโรงเรียน
เทศบาลวัดกูํค า 

-พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษาระดับช้ันอนุบาล  
-พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับชั้น
ประถมศึกษา 8 กลุํมสาระวิชา
พื้นฐาน และหลักสูตรเพิ่มเติม 
ให๎สมบูรณ๑ และตรงกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

20,000 โรงเรียน
เทศบาลวัดกูํ

ค า 

โรงเรียนเทศบาล
วัดกูํค า 

ส านักการศึกษา 

            

 

 

 

 

แบบ ผด.02 



2/3/33 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 -ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษาโรงเรียน
ชุมชนเทศบาล 
วัดศรีดอนไชย 

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแกํ
พนักงาน ครูทุกคนในโรงเรียน 
เกี่ยวกับการพัฒนาและ จัดท า
หลักสูตร สถานศึกษา 

20,000 โรงเรียน
ชุมชน

เทศบาลวัด
ศรีดอนไชย 

โรงเรียนชุมชน
เทศบาล 

วัดศรีดอนไชย 
ส านักการศึกษา 

            

 -ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษาโรงเรียน
เทศบาลวัดศรี
สุพรรณ 

-ประชุมคณะกรรมการ
ประสานงานวิชาการ  
เพื่อปรับปรุงหลักสูตร 
-ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาทุกกลุํมสาระการ
เรียนรู๎ 

20,000 
 

โรงเรียน
เทศบาลวัด
ศรีสุพรรณ 

โรงเรียนเทศบาล
วัดศรีสุพรรณ 

ส านักการศึกษา 

            

 -ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษาโรงเรียน
เทศบาลดอกเงิน 

-ประชุมคณะกรรมการ 
ประสานงานวิชาการ
เพื่อปรับปร ุงหล ักสตูร 
-ปรับปรุงและ พฒันาหลักส ูตร
สถานศ ึกษาท ุกกลุ ํมสาระการ
เร ียนรู๎ 

20,000 โรงเรียน
เทศบาล
ดอกเงิน 

โรงเรียนเทศบาล
ดอกเงิน 

ส านักการศึกษา 

            

 -ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษาโรงเรียน
เทศบาลวัดศรีปิง
เมือง 

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ,
ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
หลักสูตรท๎องถิ่น หลักสูตรสาระ
การเรียนรู๎เพิ่มเติม และหลักสูตร
อื่น ๆ ทุกระดับชั้นให๎สมบูรณ๑
และตรงกับหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

20,000 
 

โรงเรียน
เทศบาลวัด
ศรีปิงเมือง 

โรงเรียนเทศบาล
วัดศรีปิงเมือง 

ส านักการศึกษา 

            

 

 

 

 

แบบ ผด.02 



2/3/34 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 -ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษาโรงเรียน
เทศบาลวัดปุาแพํง 

-จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการ 
ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  
หลักสูตรท๎องถิ่น หลักสูตรสาระ 
การเรียนรู๎เพิ่มเติม และ 
หลักสูตรอื่น ๆ 
-จัดท าเอกสารรูปเลํมหลักสูตร 
8 กลุํมสาระการเรียนรู๎ และ 
หลักสูตรอื่น ๆ ทุกหลักสูตรที่ใช๎ 
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการ 
 สอนทุกหลักสูตรที่ได๎จัดท าขึ้น 
-น าหลักสูตรไปใช๎ในการจัด 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

20,000 
 

โรงเรียน
เทศบาลวัด

ปุาแพํง 

โรงเรียนเทศบาล
วัดปุาแพํง 

ส านักการศึกษา 

            

 -ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษาโรงเรียน
เทศบาลวัดพวกช๎าง 

-ประชุมคณะกรรมการ 
ประสานงานว ิชาการ เพ ื่อ 
ปร ับปร ุงหล ักส ูตร 
-ปร ับปรุงและพ ัฒนา 
หลักสตูรสถานศ ึกษา จำนวน 8
กลุํมสาระการเรยีนรู ๎

20,000 
 

โรงเรียน
เทศบาลวัด
พวกช๎าง 

โรงเรียนเทศบาล
วัดพวกช๎าง 

ส านักการศึกษา 

            

 -ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษาโรงเรียน
เทศบาลวัดเชียงยืน 

-ประชุมคณะกรรมการ
ประสานงานวิชาการ เพื่อ
ปรับปรุงและพ ัฒนาหลกสูตร 

  สถานศ ึกษา พน ักงานคร ูท ี่เข๎า
ร ํวมประชุม จำนวน 25 คน 

-ปร ับปรุงและพ ัฒนา 
 หลักสตูรสถานศ ึกษา จำนวน 8
กลุํมสาระการเรยีนรู ๎

20,000 
 

โรงเรียน
เทศบาลวัด
เชียงยืน 

โรงเรียนเทศบาล
วัดเชียงยืน 

ส านักการศึกษา 

            

แบบ ผด.02 



2/3/35 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 -ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษาโรงเรียน
เทศบาลวัดหมื่นเงิน
กอง 

- จัดประชุมเช ิงปฏ ิบ ัต ิการแก ํ
พน ักงานครูในโรงเร ียน จำนวน 
๑๔ คน เพ ื ํอพัฒนาปร ับปร ุง 
หลักสูตรสถานศ ึกษา 
- จัดท าหลักสตูรสถานศ ึกษา 
จำนวน 8 สาระ รวมท ั้ง 
จัดท าเอกสารประกอบ 
หลักสูตร 

20,000 โรงเรียน
เทศบาลวัด
หมื่นเงินกอง 

โรงเรียนเทศบาล
วัดหมื่นเงินกอง 
ส านักการศึกษา 

            

14 สํงเสริมการวิจัย จัดการประกวดคัดเลือก 50,000 โรงเรียนสังกัด หนํวยศึกษา             
 ในช้ันเรียน ผลงานวิจัยในช้ันเรียนดีเดํน  เทศบาลฯ นิเทศก๑             
    หรือสถานท่ี ส านักการศึกษา             
    อื่นที่เหมาะสม              

15 จัดกิจกรรมวันปฐม 1.จัดกิจกรรมวันปฐมนิเทศ 2,000 โรงเรียน โรงเรียนชุมชน             
 นิเทศนักเรียนที่เข๎า  นักเรียนที่เข๎าเรียนใหมํ  ชุมชน เทศบาล             
 เรียนใหมํและวัน 2.จัดกิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศ  เทศบาล วัดศรีดอนไชย             
 ปัจฉิมนิเทศนักเรียน  นักเรียนที่จบการศึกษา  วัดศรีดอน ส านักการศึกษา             
 ที่จบการศึกษา รวมจ านวนนักเรียนประมาณ  ไชย              
 (สนับสนุนคําใช๎จําย 90 คน                
 ในการบริหาร

สถานศึกษา) 
                

 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



2/3/36 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

16 จัดกิจกรรมวิชาการ                 
 ของนักเรียน                 
 (สนับสนุนคําใช๎จําย                 
 ในการบริหาร                 
 สถานศึกษา)                 
 -จัดกิจกรรมวิชาการ จัดกิจกรรมเสริมทักษะการ 20,000 โรงเรียน โรงเรียนเทศบาล             
 ของนักเรียนโรงเรียน เรียนรู๎ทั้ง 8 สาระการเรียนรู๎  เทศบาลวัด วัดทําสะต๐อย             
 เทศบาลวัดทําสะต๐อย ให๎กับนักเรียนทุกระดับชั้น  ทําสะต๐อย ส านักการศึกษา             
 -จัดกิจกรรมวิชาการ

ของนักเรียนโรงเรียน
เทศบาลวัดเชียงยืน 

 

1. จัดกิจกรรมการเรียนรู ๎
โดยใช๎โครงงานเป็นฐาน 
(Project-based Learning) 
จ านวน 8 กลุํมสาระการเรียนรู ๎
2. จัดเวทีการขยายผลและการ
น าเสนอ ผลงานของนักเรียน 
คัดเลือกผลงานใน การเป็น
ตัวแทนเข๎าแขํงขันในระดับตํางๆ 
ทั้งในระดับโรงเรียน ระดับ
เทศบาล และ สังกัดอื่นๆ 
โดยมผีู๎เข๎ารํวมโครงการเป็น
นักเรียน โรงเรียนเทศบาลวัด
เชียงยืน ระดับชั้น อนุบาล 1 ถึง
ประถมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 
347 คน 

37,000 โรงเรียน
เทศบาลวัด
เชียงยืน 

 

โรงเรียนเทศบาล
วัดเชียงยืน 

 
 

            

 
 
 

แบบ ผด.02 



2/3/37 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

17 จัดกิจกรรมวิชาการ                 
 ของโรงเรียน                 
 (สนับสนุนคําใช๎จําย                 
 ในการบริหาร                 
 สถานศึกษา)                 

 -จัดกิจกรรมวิชาการ
ของโรงเรียนชุมชน
เทศบาลวัดศรีดอนไชย 

จัดการแสดงผลงานการจัด
การศึกษา และ เข๎าร ํวมจ ัด
นิทรรศการ การจดัการศึกษา
องค๑กร ปกครองส ํวนท ๎องถิ่น 
ระดบัภาคเหนอืและ 
ระดับประเทศ หรือ  
หนํวยงานอ ื่น 

50,000 โรงเรียนชุมชน
เทศบาลวัดศรี

ดอนไชย 

โรงเรียนชุมชน
เทศบาล 

วัดศรีดอนไชย 
ส านักการศึกษา 

            

 -จัดกิจกรรมวิชาการ
ของโรงเรียนเทศบาลวัด
ศรีปิงเมือง 

จัดแสดงผลงานการจัดการศึกษา 
และเข๎ารํวมจัดนิทรรศการการ
จัดการศึกษาองค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นระดับภาคเหนือและ
ระดับประเทศ หรือหนํวยงาน
อื่นๆ 

20,000 โรงเรียน
เทศบาลวัด
ศรีปิงเมือง 

โรงเรียนเทศบาล 
วัดศรีปิงเมือง 
ส านักการศึกษา 

            

18 พัฒนางานวิชาการ                 
 ของนักเรียน                 
 (สนับสนุนคําใช๎จําย                 
 ในการบริหาร                 
 สถานศึกษา)                 
 -พัฒนางานวิชาการ

ของนักเรียนโรงเรียน
เทศบาลวัดเกตกา
ราม 

จัดกิจกรรมเสริมทักษะการ
เรียนรู๎ทั้ง ๘ สาระการเรียนรู๎ 
ให๎แกํนักเรียนช้ัน อ.๑-ป.๖ 
จ านวน 140 คน 

10,270 โรงเรียน
เทศบาลวัด
เกตการาม 

โรงเรียนเทศบาล
วัดเกตการาม 

ส านักการศึกษา 

            

แบบ ผด.02 



2/3/38 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 -พัฒนางานวิชาการ
ของนักเรียนโรงเรียน
เทศบาลวัดทําสะต๐อย 

จ ัดกิจกรรมเสริมท ักษะการเรียนรู๎
ท้ัง 8 สาระการเรียนรู๎ให๎กับ
นักเรียนท ุกระดับช้ัน 

20,000 โรงเรียน
เทศบาลวัด
ทําสะต๐อย 

โรงเรียนเทศบาล
วัดทําสะต๐อย 

ส านักการศึกษา 

            

 -พัฒนางานวิชาการ
ของนักเรียนโรงเรียน
เทศบาลวัดกูํค า 

พัฒนางานด๎านวิชาการของ
นักเรียน  และพัฒนางาน
โรงเรียนในด๎านตําง ๆ  ในการ
จัดการศึกษา แขํงขันคนเกํง จัด
กิจกรรมสํงเสริมการเรียนรู๎ทาง
วิชาการของนักเรียนและคร ู
ทั้ง 8 กลุํมสาระ เพื่อให๎การ
จัดการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพ 

44,000 โรงเรียน
เทศบาล 
วัดกูํค า 

โรงเรียนเทศบาล
วัดกูํค า 

ส านักการศึกษา 

            

 -พัฒนางานวิชาการ
ของนักเรียนโรงเรียน
ชุมชนเทศบาลวัดศรี
ดอนไชย 

-จดักิจกรรมพัฒนาการเร ียนรู8๎
กล ุํม สาระการเรียนรู ๎
-จัดกิจกรรมการเรียนรู๎ เชํน
สัปดาห๑วทิย๑ฯ ว ันภาษาไทยวัน
สุนทรภูํ วันครสิต ๑มาสฯลฯ 

50,000 โรงเรียน
ชุมชน

เทศบาล 
วัดศรีดอน

ไชย 

โรงเรียนชุมชน
เทศบาล 

วัดศรีดอนไชย 
ส านักการศึกษา 

            

 -พัฒนางานวิชาการ
ของนักเรียนโรงเรียน
เทศบาลวัดศรี
สุพรรณ 

-ประชาสัมพันธ๑การจัดกิจกรรม
ของสถานศึกษาจัดท าปูาย
ประชาสัมพันธ๑ ไวนิล ฯลฯ 
-จัดตลาดนัดวิชาการกิจกรรม
การเรียนรู๎ ทุกกลุํมสาระการ
เรียนรู๎ โดยมนีักเรียนเข๎ารํวม
โครงการตั้งแตํระดับช้ันอนุบาล 
1 ถึง ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
6 จ านวน 263  คน 

14,890 
 

โรงเรียน
เทศบาลวัด
ศรีสุพรรณ 

โรงเรียนเทศบาล
วัดศรีสุพรรณ 

ส านักการศึกษา 

            

แบบ ผด.02 



2/3/39 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 -พัฒนางานวิชาการ
ของนักเรียนโรงเรียน
เทศบาลวัดปุาแพํง 

1.จัดกิจกรรมเสริมทักษะพัฒนา
คะแนน O-Net นักเรียนช้ัน ป.6 
2. จัดกิจกรรมเสริมทักษะ
พัฒนาคะแนน NT นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3  
3. จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการ
อํานและการเขียน RT ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 

20,700 
 

โรงเรียน
เทศบาลวัด

ปุาแพํง 

โรงเรียนเทศบาล
วัดปุาแพํง 

ส านักการศึกษา 

            

 -พัฒนางานวิชาการ
ของนักเรียนโรงเรียน
เทศบาลวัดศรีปิง
เมือง 

-จัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู๎๘
กลุํมสาระ 
-จัดกิจกรรมสํงเสริมการเรียนรู๎ 
เชํน สัปดาห๑วิทยาศาสตร๑ วัน
สุนทรภูํ ฯลฯ 

15,000 
 

โรงเรียน
เทศบาลวัด
ศรีปิงเมือง 

โรงเรียนเทศบาล
วัดศรีปิงเมือง 

ส านักการศึกษา 

            

 -พัฒนางานวิชาการ
ของนักเรียนโรงเรียน
เทศบาลวัดพวกช๎าง 

-ประชาสัมพันธการจัด 
กิจกรรมของสถานศึกษาจัดท า 
ปูายประชาสัมพนธ๑ ไวนิล ฯลฯ 
-จัดตลาดนัดวิชาการกิจกรรมการ
เรียนรู ๎จ านวน 8 สาระการ เรียนรู 
โดยมีนักเรียนเข๎ารวมโครงการ  
ตั้งแตํระดับชั้นอนุบาล 1 ถึง 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่6 
จ านวน 165 คน 

19,390 โรงเรียน 
เทศบาล 

วัดพวกชาง 

โรงเรียน 
เทศบาล 

วัดพวกชาง 
ส านักการศึกษา 

            

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02 



2/3/40 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 -พัฒนางานวิชาการ
ของนักเรียนโรงเรียน
เทศบาลวัดเชียงยืน 

-จ ัดกิจกรรมการเร ียนรู ๎
โดยใช๎โครงงานเป ็นฐาน 
(Project-based Learning) 
จำนวน 8 กลุํมสาระการเรยีนรู ๎
-จ ัดเวท ีการขยายผลและการ
นำเสนอ ผลงานของนักเร ียน 
คัดเลือกผลงานใน การเป็น
ตวัแทนเข ๎าแข ํงข ันในระด ับตาํงๆ 
ท ั้งในระดบัโรงเรยีน ระดับ
เทศบาล และ สังกัดอื่น ๆโดยมี
ผู๎เข๎ารํวมโครงการเปน็น ักเรียน 
โรงเรียนเทศบาลวัดเชยีงย ืน 
ระดับชัน้ อนุบาล 1 ถึงประถมศึกษา
ป ีที ่6 จำนวน347 คน 

37,000 
 

โรงเรียน
เทศบาลวัด
เชียงยืน 

โรงเรียนเทศบาล
วัดเชียงยืน 

ส านักการศึกษา 

            

 -พัฒนางานวิชาการ
ของนักเรียนโรงเรียน
เทศบาลวัดหมื่นเงิน
กอง 

- แจ๎งคร ูผ ู๎ร ับผ ิดชอบแต ํละ 
กิจกรรมท ี่จะด าเน ินการ 
- ครูผูร๎ ับผ ิดชอบจัดกิจกรรม 
ตามท ี่ตนเองร ับผ ิดชอบ 

10,000 โรงเรียน
เทศบาลวัด
หมื่นเงินกอง 

โรงเรียนเทศบาล
วัดหมื่นเงินกอง 
ส านักการศึกษา 

            

 -พัฒนางานวิชาการ
ของนักเรียนโรงเรียน
เทศบาลดอกเงิน 

-ประชาสัมพันธ๑การจัด กิจกรรม
ของสถานศ ึกษาจ ัดทำป ๎าย
ประชาสมัพ ันธ๑ไวน ิลฯลฯ 
-จัดตลาดน ัดวิชาการก ิจกรรม 
การเรียนรู๎ทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ 
โดยมีนักเร ียนเข ๎าร ํวมโครงการ 
ต ั้งแต ํระด ับช้ันอน ุบาล1 ถึง 
ระดบัชั ๎นประถมศ ึกษาป ีท ี่6 
จ านวน 178 คน 

10,940 โรงเรียน
เทศบาลดอก

เงิน 

โรงเรียนเทศบาล
ดอกเงิน 

ส านักการศึกษา 

            

แบบ ผด.02 



2/3/41 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

19 พัฒนางานวิชาการ                 
 ของโรงเรียน                 
 (สนับสนุนคําใช๎จําย                 
 ในการบริหาร                 
 สถานศึกษา)                 
 -พัฒนางานวิชาการ

ของโรงเรียนเทศบาล
วัดทําสะต๐อย 

-ประชุมประเม ินผลการจ ัด 
การศ ึกษา 
-จ ัดสอนซ ํอมเสร ิม 
-จ ัดประกวดแข ํงข ันวิชาการใน
แตํละกลุมํสาระการเรยีนรู ๎
-จ ัดนิทรรศการวิชาการในแตํละ
กลุํมสาระการเรยีนรู ๎
-น ิเทศการสอน 
-การวิจยัในช้ันเรยีน 
-แข ํงข ันคนเก ํง 
-จ ัดต ั้งชุมช ุมภายในโรงเรียน 
-จ ัดอบรมพัฒนาระบบการเรยีน
การสอน 

150,000 โรงเรียน
เทศบาลวัด
ทําสะต๐อย 

โรงเรียนเทศบาล
วัดทําสะต๐อย 

ส านักการศึกษา 

            

 

 

 

 

 

 

 
 
 

แบบ ผด.02 



2/3/42 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 -พัฒนางานวิชาการ
ของโรงเรียนชุมชน
เทศบาลวัดศรีดอน
ไชย 

จัดการแสดงผลงาน 
การจัดการศึกษา และ เข๎าร ํวม
จ ัดนิทรรศการ การจดัการศึกษา
องค๑กร ปกครองสํวนท๎องถิ่น 
ระดับภาคเหนือและ
ระดับประเทศ หรือ  
หนํวยงานอ่ืน 

50,000 โรงเรียน
ชุมชน

เทศบาลวัด
ศรีดอนไชย 

โรงเรียนชุมชน
เทศบาลวัด 
ศรีดอนไชย 

ส านักการศึกษา 

            

 -พัฒนางานวิชาการ
ของโรงเรียนเทศบาล
วัดศรีปิงเมือง 

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
การประกวดการแขํงขันทักษะ
ทางวิชาการภายในโรงเรียน
รํวมกับหนํวยงานภายนอก 

20,000 โรงเรียน
เทศบาลวัด
ศรีปิงเมือง 

โรงเรียนเทศบาล
วัดศรีปิงเมือง 

ส านักการศึกษา 

            

 -พัฒนางานวิชาการ
ของโรงเรียนเทศบาล
วัดเชียงยืน 

-ประชาสมัพันธ๑การจ ัดกิจกรรม
ของทางสถานศึกษา โดยการ
จัดทำป ๎าย  ไวนิล แผํนพ ับ
ประชาสมัพันธ๑ สื่อโฆษณา ฯลฯ 
-จัดก ิจกรรมตลาดนัดว ิชาการ 
ออกบู ๏ธ ก ิจกรรมการเร ียนรู ๎
จำนวน 8 กล ุํมสาระ การเรยีนรู ๎
และระดบัปฐมวัย 8 กลุํมสาระ
การเรียนรู๎ โดยมผีู๎เข๎ารํวม
โครงการเป็นน ักเรียน โรงเรียน
เทศบาลวัดเชยีงย ืน ระด ับช้ัน 
อนุบาล 1 ถึงประถมศ ึกษาป ีท ี่6 
จำนวน 347 คน 

20,000 โรงเรียน
เทศบาลวัด
เชียงยืน 

โรงเรียนเทศบาล
วัดเชียงยืน 

ส านักการศึกษา 

            

 

 

 

แบบ ผด.02 



2/3/43 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 -พัฒนางานวิชาการ
ของโรงเรียนเทศบาล
วัดหมื่นเงินกอง 

- จัดกิจกรรมชมุนุม ให๎กับ 
นักเร ียน จำนวน 107 คน 
- จัดกิจกรรมการสอนซํอม 
เสร ิมการเร ียนร ู๎ ให๎กับ 
นักเร ียน 
- จัดกิจกรรมการซํอมเสริม เพิ่ม
โอเน็ต ให๎กบันักเร ียนช ั้น ป.6 
- การจัดทางานว ิจัยในช้ัน 
เร ียนของพนักงานคร ูในสังกัด 
รายละ 1 ผลงาน 
- จัดก ิจกรรมพฒันาการอ ําน 
ออกเข ียนได๎ ให ๎กับน ักเร ียน 

35,000 โรงเรียน
เทศบาลวัด
หมื่นเงินกอง 

โรงเรียนเทศบาลวัด
หมื่นเงินกอง 

ส านักการศึกษา 

            

20 พัฒนาศักยภาพ
ผู๎เรียน 
(สนับสนุนคําใช๎จําย
ในการบริหาร
สถานศึกษา) 

                

 -พัฒนาศักยภาพ
ผู๎เรียนโรงเรียนชุมชน
เทศบาลวัดศรีดอน
ไชย 

-จัดกิจกรรมพ ัฒนา 
ผ ู๎เรียน เช ํน ฝ ึกท ักษะ พืน้ฐาน
อาช ีพฯลฯ ใหแ๎กํนกัเร ียน  
-จัดกิจกรรมการเรียนรู๎ 
ศิลปวฒันธรรมใน ทอ๎งถิ่นให๎แกํ
น ักเร ียน 

50,000 โรงเรียน
ชุมชน

เทศบาล 
วัดศรีดอน

ไชย 

โรงเรียนชุมชน
เทศบาล 

วัดศรีดอนไชย 
ส านักการศึกษา 

            

 

 

 

 

แบบ ผด.02 



2/3/44 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 -พัฒนาศักยภาพ
ผู๎เรียนโรงเรียน
เทศบาลวัดศรีปิง
เมือง 

-จัดกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน ทั้ง ๘ 
กลุํมสาระการเรียนรู๎เชํนฝึก
ทักษะพื้นฐานอาชีพ คํายแตํละ
สาระฯลฯ ให๎แกํนักเรียน 
-จัดกิจกรรมการเรียนรู๎
ศิลปวัฒนธรรมในท๎องถิ่นให๎แกํ
นักเรียน 

30,000 โรงเรียน
เทศบาลวัด
ศรีปิงเมือง 

โรงเรียนเทศบาล
วัดศรีปิงเมือง 

ส านักการศึกษา 

            

 -พัฒนาศักยภาพ
ผู๎เรียนโรงเรยีน
เทศบาล 
วัดพวกชาง 

จัดก ิจกรรมพัฒนาผเรียน เชน 
ก ิจกรรมลดเวลาเรียนเพ ิ่มเวลารู
ก ิจกรรม 8 กลุํมสาระใหกับ 
น ักเรยีนช้ัน ป.1-ป.6 

19,000 โรงเรียน 
เทศบาล 

วัดพวกชาง 

โรงเรียน 
เทศบาล 

วัดพวกชาง 
ส านักการศึกษา 

            

21 พัฒนาการจัดกิจกรรม                 
 การเรียนการสอน                 
 ระดับปฐมวัย                 
 (สนับสนุนคําใช๎จําย                 
 ในการบริหาร                 
 สถานศึกษา)                 
 -พัฒนาการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอน
ระดับปฐมวัยโรงเรียน
ชุมชนเทศบาลวัดศรีดอน
ไชย 

จัดฝ ึกอบรมการจ ัดกิจกรรม  
การเร ียนการสอนระดับปฐมวัย 
แกํครูและบุคลากรทางการ 
ศึกษาระด ับปฐมวัยของโรงเร ียน 

20,000 โรงเรียน
ชุมชน

เทศบาลวัด
ศรีดอนไชย 

โรงเรียนชุมชน
เทศบาล 

วัดศรีดอนไชย 
ส านักการศึกษา 

            

 -พัฒนาการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน
ระดับปฐมวัย
โรงเรียนเทศบาล 
วัดพวกชาง 

จัดก ิจกรรมการเรยีนรู๎แบบ 
โครงงานใหกับนักเรยีนระดบัช ั้น
อนุบาล 1 – อนุบาล 3 จำนวน 
65 คน 

15,000 โรงเรียน 
เทศบาล 

วัดพวกชาง 

โรงเรียนเทศบาล 
วัดพวกชาง 

ส านักการศึกษา 

            

แบบ ผด.02 



2/3/45 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

22 ผลิตและจัดหาสื่อ จัดการประกวดสื่อการเรียน 135,000 เขตเทศบาลฯ ฝุายวิชาการ             
 การเรียนการสอน การสอนของพนักงานครูเทศบาลฯ  หรือ ส านักการศึกษา             
  และพนักงานจ๎างที่ท าหน๎าท่ีสอน  สถานท่ีอื่น              
  จ านวนประมาณ 95 คน  ที่เหมาะสม              

23 พัฒนาสื่อการเรียน                 
 การสอน                 
 (สนับสนุนคําใช๎จําย                 
 ในการบริหาร                 
 สถานศึกษา)                 
 -พัฒนาสื่อการเรียน

การสอนโรงเรียน
เทศบาลวัดหมื่นเงิน
กอง 
 

- ฝาุยว ิชาการส ารวจการผลิต 
สื่อของครูแต ํละคน / แตํละ 
กลุํมสาระ 
- พน ักงานครูในสังกัดจัดท า 
สื่อการเร ียนการสอน 

15,600 โรงเรียน
เทศบาลวัด
หมื่นเงินกอง 

 

โรงเรียนเทศบาลวัด
หมื่นเงินกอง 

ส านักการศึกษา 
 

            

 -พัฒนาสื่อการเรียน
การสอนโรงเรียน
เทศบาลวัดศรี
สุพรรณ 
 

-ครูด าเนินการผลิตสื่อการเรียน
การสอนอยํางน๎อยคนละ 1ช้ิน 
-ประกวดสื่อการเรียนการสอน
ในระดับโรงเรียน 
-น าสื่อที่ชนะเลิศทุกกลุํมสาระ
เข๎ารํวมประกวดสื่อในระดับ
สังกัดเทศบาลนครเชียงใหมํ 

35,000 
 

โรงเรียน
เทศบาลวัด
ศรีสุพรรณ 

 

โรงเรียนเทศบาล
วัดศรีสุพรรณ 

ส านักการศึกษา 
  

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02 



2/3/46 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 -พัฒนาสื่อการเรียน
การสอนโรงเรียน
เทศบาลวัดศรีปิง
เมือง 
 

-จัดท าและจัดหาสื่อการเรียน
การสอนที่มีประสิทธิภาพในการ
พัฒนาการเรียนการสอน 
-จัดกิจกรรมการประกวดสื่อการ
เรียนการสอนโดยมผีู๎เข๎ารํวม
โครงการเป็นพนักงานครู
เทศบาลและพนักงานจ๎าง
โรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง 
จ านวน 2๘ คน 

40,000 โรงเรียน
เทศบาลวัด
ศรีปิงเมือง 

โรงเรียนเทศบาล
วัดศรีปิงเมือง 

ส านักการศึกษา 

 

  

 

        

 -พัฒนาสื่อการเรียน
การสอนโรงเรียนชุมชน
เทศบาลวัดศรีดอนไชย 
 

พน ักงานครูทุกกลุํมสาระผล ิตส ื่อ
การเรียน การสอนที่จ าเปน็ตํอ
หล ักส ูตรสถานศกึษา ของตน 
ส าหร ับการจ ัดกิจกรรมการเรียน
การ สอน 

30,000 โรงเรียนชุมชน
เทศบาลวัดศรี

ดอนไชย 

โรงเรียนชุมชน
เทศบาลวัดศรีดอน

ไชย 
ส านักการศึกษา 

  

 

    

 

    

 -พัฒนาสื่อการเรียน
การสอนโรงเรียน
เทศบาลวัดปุาแพํง 
 

-จัดท าและจัดหาสื่อการเรียน 
การสอนที่มีประสิทธิภาพ
ส าหรับใช๎ในการพัฒนาการ 
เรียนการสอนตาม 8 กลุํมสาระ 
การเรียนรู๎ในระดับประถมศึกษา
และกลุํมประสบการณ๑ในระดับ 
การศึกษาปฐมวัย 
-ประเมินผลการใช๎สื่อการเรียน 
การสอน  

35,000 โรงเรียน
เทศบาลวัด

ปุาแพํง 

โรงเรียนเทศบาล
วัดปุาแพํง 

ส านักการศึกษา 

 

 

     

 

    

 

 

 

 

แบบ ผด.02 



2/3/47 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 -พัฒนาสื่อการเรียน
การสอนโรงเรียน
เทศบาลวัดเชียงยืน 
 

-พน ักงานครู จำนวน 25 คน 
ดำเนินการผลติสื่อการเร ียนการ
สอนอย ํางน๎อยคนละ๑ ผลงาน 
-ดำเน ินการประกวดสื่อการเรยีน 
การสอนในระด ับโรงเรียน 
-นำสื่อท ี่ชนะเล ิศระดบัโรงเรียน 
ท ุกกลุํมสาระมาจดการประกวด
สื่อ การเร ียนการสอนในระด ับ
ส ังก ัดเทศบาล 

20,000 โรงเรียน
เทศบาลวัด
เชียงยืน 

โรงเรียนเทศบาล
วัดเชียงยืน 

ส านักการศึกษา 

            

 -พัฒนาสื่อการเรียน
การสอนโรงเรียน
เทศบาลวัดกูํค า 

บุคลากรทางการศึกษาผลิตสื่อ
การสอนที่จ าเป็นตํอหลักสูตร
สถานศึกษาครอบคลุมทั้ง 8 
สาระ  

20,000 โรงเรียน
เทศบาลวัดกูํ

ค า 

โรงเรียนเทศบาล
วัดกูํค า 

ส านักการศึกษา 

            

 -พัฒนาสื่อการเรียน
การสอนโรงเรียน
เทศบาลวัดพวกช๎าง 

-พนักงานครู จำนวน 14 คน
ด าเนินการผลติสอืการเรยีนการ
สอนอย างน๎อยคนละ 1 ช ิ้น 
-ประกวดสื่อการเรียนการ
สอนในระดับโรงเรียน 
-นำสื่อทีช่นะเลศิระดับโรงเรยีน
ทกกลุํมสาระเข๎าร วมประกวด 
ส ื่อการเรยีนการสอนในระด ับ
สงักัดเทศบาลนครเช ียงใหมํ 

28,000 โรงเรียน
เทศบาลวัด
พวกช๎าง 

โรงเรียนเทศบาล
วัดพวกช๎าง 

ส านักการศึกษา 

            

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02 



2/3/48 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 -พัฒนาสื่อการเรียน
การสอนโรงเรียน
เทศบาลดอกเงิน 

-พนักงานครู จ านวน 13 คน 
ด าเน ินการผล ิตส ื่อการเร ียน
การสอนอย ํางน ๎อยคนละชิ้น 
-ด าเน ินการประกวดส ื่อการ 
เร ียนการสอนในระด ับโรงเร ียน 
-นำสื่อท ี่ชนะเล ิศระดบัโรงเร ียน 
ท ุกกล ํุมสาระเข ๎าร ํวมประกวด
ส ื่อการเร ียนการสอนในระดับ
สงักัดเทศบาลนครเชียงใหม ํ

15,000 
 

โรงเร ียน 
เทศบาล
ดอกเงิน 

โรงเร ียน 
เทศบาลดอกเงิน 
ส านักการศึกษา 

            

24 พัฒนางานสัมพันธ๑                 
 ชุมชนของโรงเรียน                 
 (สนับสนุนคําใช๎จําย                 
 ในการบริหาร                 
 สถานศึกษา)                 
 -พัฒนางานสัมพันธ๑

ชุมชนของโรงเรียน
เทศบาลวัดศรีปิง
เมือง 

จัดกิจกรรมและเข๎ารํวม 
กิจกรรมที่สํงเสริมความสัมพันธ๑
ในชุมชน เชํน กิจกรรมสํงเสริม
งานสัมพันธ๑ชุมชน เชํน งาน
ประเพณีท๎องถิ่น งานประจ าปี
ของโรงเรียน 

10,000 
 

โรงเรียน
เทศบาลวัด
ศรีปิงเมือง 
หรือภายใน
เขตเทศบาล 
นครเชียงใหมํ 

โรงเรียนเทศบาล
วัดศรีปิงเมือง 

ส านักการศึกษา 

            

 

 

 
 
 
 

แบบ ผด.02 



2/3/49 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 -พัฒนางานสัมพันธ๑
ชุมชนของโรงเรียน
เทศบาลวัดเชียงยืน 
 

-จัดกิจกรรมสํงเสริมงานสัมพันธ๑
ชุมชนในรูปแบบตํางๆ เชํน งาน
ประเพณีท๎องถิ่น 
-ประชาสัมพันธ๑กิจกรรมของ
โรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืนใน
รูปแบบตํางๆ เชํน จัดท าปูายไว
นิล แผํนพับ แผํนปูายโฆษณา 
สื่อประชาสัมพันธ๑จามจุรีสาร 
ฯลฯ โดยมผีู๎เข๎ารํวมโครงการ
เป็นนักเรียน จ านวน 347 คน 
และพนักงานครู จานวน 25 คน 

15,000 โรงเรียน
เทศบาลวัด
เชียงยืน 

หรือ 
ภายในเขต
เทศบาล 

นครเชียงใหมํ 

โรงเรียนเทศบาล
วัดเชียงยืน 

ส านักการศึกษา 

            

 -พัฒนางานสัมพันธ๑
ชุมชนของโรงเรียน
เทศบาลวัดพวกช๎าง 

- จัดก ิจกรรมสํงเสรมิงาน 
สมัพันธชุมชนในรปแบบตําง ๆ  
เชน งานประเพณ ีรดน้ าด าหัว
ผู๎สูงอาย ุ
- ประชาสมัพันธก ิจกรรมของ 
โรงเรียนในรูปแบบเอกสาร 
วารสารประชาสมัพันธ๑ 
โดยมีผูเข๎ารํวมโครงการเป็น 
นักเรียน จ านวน 165 คนและ 
พน ักงานคร ู14 คน 

4,000 โรงเรียน
เทศบาลวัด
พวกช๎าง 

หรือ 
ภายในเขต
เทศบาล 

นคร
เชียงใหม ํ

โรงเรียนเทศบาล
วัดพวกช๎าง 

ส านักการศึกษา 

            

 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



2/3/50 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

25 แก๎ปัญหาด๎านการ -จัดกิจกรรมการสอนซํอมเสริม 
กิจกรรมสํงเสริมการอํานคลํอง 
การเขียนคลํองให๎กับนักเรียนที่มี
ปัญหาทางการเรียนทุกรายวิชา
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
-สํงเสริมการแก๎ไขปัญหา 
ทางการเรียนให๎กับนักเรียน 
โดยใช๎กระบวนการวิจัยทาง 
การศึกษา 

30,000 โรงเรียน โรงเรียนเทศบาล             
 เรียนตามหลักสูตร  เทศบาล วัดปุาแพํง             
 การเรียนรู๎ 8 สาระ  วัดปุาแพํง ส านักการศึกษา             
 การเรียนรู ๎                
 (สนับสนุนคําใช๎จําย                
 ในการบริหาร                
 สถานศึกษา)                

26 แขํงขันทักษะทาง                 
 วิชาการ                 
 (สนับสนุนคําใช๎จําย                 
 ในการบริหาร                 
 สถานศึกษา)                 
 -แขํงขันทักษะทาง

วิชาการโรงเรียน
เทศบาลวัดกูํค า 

สํงเสริม สนับสนุนให๎นักเรียนท่ีมี
ความสามารถด๎านวิชาการ ได๎
พัฒนาศักยภาพ และได๎
แสดงออกตามความถนัด ตั้งแตํ
ระดับกํอนประถมศึกษา จนถึง
ระดับประถมศึกษา เพื่อคัดเลือก
ตัวแทนเข๎ารํวมการแขํงขัน
ทักษะในระดับภาค 

30,000 โรงเรียน
เทศบาล 

วัดกูํค าหรือ  
ภายในเขต
เทศบาลนคร
เชียงใหมหํรือ
สถานท่ีอื่นที่
เหมาะสม 

โรงเรียนเทศบาล
วัดกูํค า 

ส านักการศึกษา 

            

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02 



2/3/51 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 -แขํงขันทักษะทาง
วิชาการโรงเรียน
เทศบาลวัดศรี
สุพรรณ 

-ฝึกซ๎อมและเตรียมความพร๎อม
ในการเข๎ารํวมการแขํงขันทักษะ
ทางวิชาการ 
-เข๎ารํวมการแขํงขันทักษะทาง
วิชาการในระดับตํางๆทั้งใน
ระดับโรงเรียน ระดับเทศบาล
และสังกัดอื่นๆ 
-ประกวดแขํงขันทักษะทางวิชาการ
ในระดับโรงเรียนทุกกลุํมสาระ 

 20,000 โรงเรียน
เทศบาลวัด
ศรีสุพรรณ

หรือ 
ภายในเขต
เทศบาลนคร
เชียงใหมหํรือ
สถานท่ีอื่นที่
เหมาะสม 

โรงเรียนเทศบาล
วัดศรีสุพรรณ 

ส านักการศึกษา 

            

 -แขํงขันทักษะทาง
วิชาการโรงเรียน
เทศบาลดอกเงิน 

-ฝึกซอ๎มและเตร ียมความ 
พร๎อมในการเข ๎าร ํวมการ
แข ํงขันท ักษะทางว ิชาการ 
-เข ๎าร ํวมการแข ํงขันท ักษะทาง 
วิชาการในระดบัต ํางๆท ๎ังใน
ระดบัโรงเร ียนระดบัเทศบาล
และสังกดัอ ื่นๆ 

10,000 โรงเรียน
เทศบาล

ดอกเงินหรือ 
ภายในเขต
เทศบาลนคร
เชียงใหมหํรือ
สถานท่ีอื่นที่
เหมาะสม 

โรงเรียนเทศบาล
ดอกเงิน 

ส านักการศึกษา 

            

 -แขํงขันทักษะทาง
วิชาการโรงเรียน
เทศบาลวัดศรีปิง
เมือง 

จัดการแขํงขันทักษะทางวิชาการ
ระดับตํางๆ ได๎แกํ ระดับกํอน
ประถมศึกษา  ระดับ
ประถมศึกษา และระดับ
มัธยมศึกษาตอนต๎น 

40,000 โรงเรียน
เทศบาลวัด
ศรีปิงเมือง

หรือ 
ภายในเขต
เทศบาลนคร
เชียงใหมหํรือ
สถานท่ีอื่นที่
เหมาะสม 

โรงเรียนเทศบาล
วัดศรีปิงเมือง 

ส านักการศึกษา 

            

แบบ ผด.02 



2/3/52 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 -แขํงขันทักษะทาง
วิชาการโรงเรียน
เทศบาลวัดเชียงยืน 

-เตรยีมการสํงเสริมผู๎เรยีนทีม่ี
ความสามารถพิเศษในดา๎นตาํงๆ
ตั้งแตรํะดับปฐมวัยถ ึงชั ๎น
ประถมศ ึกษาป ีท 6เพื่อฝึกซ๎อม 
และเตรยีมความพร๎อมในการ
เข๎าร ํวมการแข ํงข ันท ักษะทาง 
วิชาการ 
-เข๎าร ํวมการแข ํงข ันท ักษะทาง
วิชาการในระดบัต ํางๆ ท ั้งใน
ระดบัโรงเรียนระดบัเทศบาล 
และสังก ัดอืน่ๆ จานวนต ัวแทน
น ักเรียน 80 คน 

9,000  โรงเรียน
เทศบาลวัด
เชียงยืนหรือ  
ภายในเขต
เทศบาลนคร
เชียงใหมหํรือ
สถานท่ีอื่นที่
เหมาะสม 

โรงเรียนเทศบาล
วัดเชียงยืน 

ส านักการศึกษา 

            

 -แขํงขันทักษะทาง
วิชาการโรงเรียน
เทศบาลวัดเกตกา
ราม 

-จัดการแขํงขันทักษะทาง
วิชาการระดับตําง ๆ ได๎แก ํ
ระดับกํอนประถมศึกษา ระดับ
ประถมศึกษา 
-จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ๑และ
คําใช๎จํายอื่นๆ ในการจัด
กิจกรรมการแขํงขันทักษะทาง
วิชาการ 
-เข๎ารํวมการแขํงขันระดับภาค 

30,000 โรงเรียน
เทศบาลวัด
เกตการาม

หรือ  
สถานท่ีอื่นที่
เหมาะสม 

โรงเรียนเทศบาล
วัดเกตการาม 

ส านักการศึกษา 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02 



2/3/53 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 -แขํงขันทักษะทาง
วิชาการโรงเรียน
เทศบาลวัดปุาแพํง 

-จัดกิจกรรมการฝึกทักษะ 
รายการตําง ๆ ให๎กับนักเรียน 
ตามกลุํมสาระการเรียนรู๎ใน
หลักสูตรสถานศึกษาท่ีจะเข๎า 
รํวมการแขํงขันทางวิชาการใน
ระดับเทศบาลนครเชียงใหมํ เชํน 
กิจกรรมโครงงาน กิจกรรมการ
ตอบปัญหา กิจกรรมวาดภาพ  
ฯลฯ  
-สํงนักเรียนเข๎ารํวมการแขํงขัน
ตามสถานท่ี ท่ีเทศบาลนคร 
เชียงใหมํก าหนด 

 20,000 โรงเรียน
เทศบาลวัด
ปุาแพํงหรือ  
ภายในเขต
เทศบาลนคร
เชียงใหมหํรือ
สถานท่ีอื่นที่
เหมาะสม 

โรงเรียนเทศบาล
วัดปุาแพํง 

ส านักการศึกษา 

            
 

27 สํงเสริมการจัด -สํงเสริมให๎นักเรียนจัด 
กิจกรรมชุมนุมที่ตนเองสนใจ 
และต๎องการเรียนรู๎ภายใน 
โรงเรียน 
-จัดกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน  
รายวิชาชุมชน ในโรงเรียน 
ให๎กับนักเรียน 

30,000 โรงเรียน โรงเรียนเทศบาล             
 กิจกรรมชุมนุมของ  เทศบาล วัดปุาแพํง             
 นักเรียนในโรงเรียน  ปุาวัดแพํง ส านักการศึกษา             
 (สนับสนุนคําใช๎จําย                
 ในการบริหาร                
 สถานศึกษา)                
                 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02 



2/3/54 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

28 สํงเสริมกิจกรรม                 
 รักการอํานใน                 
 สถานศึกษา                 
 (สนับสนุนคําใช๎จําย                 
 ในการบริหาร                 
 สถานศึกษา)                 
 -สํงเสริมกิจกรรมรัก

การอํานในสถานศึกษา 
โรงเรียนชุมชน
เทศบาลวัดศรีดอนไชย 

จัดกิจกรรมในการปลูกฝัง และ
ชักชวนให๎นักเรียน เกิดความ
สนใจการอําน อยํางตํอเนื่อง
สม่ าเสมอ 

50,000 โรงเรียน
ชุมชน

เทศบาลวัด
ศรีดอนไชย 

โรงเรียนชุมชน
เทศบาลวัด 
ศรีดอนไชย 

ส านักการศึกษา 

            

 -สํงเสริมกิจกรรมรัก
การอํานใน
สถานศึกษา 
โรงเรียนเทศบาลวัด
ศรีสุพรรณ 

จัดกิจกรรมบันทึกการอําน 
ห๎องสมุดเคลื่อนที ่ตอบปัญหา
จากการอําน แขํงขันเลํานิทาน 
โดยมีนักเรียนเข๎ารํวมโครงการ
ตั้งแตํระดับชั้นอนุบาล 1 ถึง 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
จ านวน 263  คน 

50,000 โรงเรียน
เทศบาลวัด
ศรีสุพรรณ 

โรงเรียนเทศบาล
วัดศรีสุพรรณ 

ส านักการศึกษา 

            

 -สํงเสริมกิจกรรมรัก
การอํานใน
สถานศึกษา 
โรงเรียนเทศบาล 
วัดปุาแพํง 

-จัดกิจกรรมห๎องสมุดเคลื่อนที่ใน
สถานศึกษา 
-จัดกิจกรรมเลํานิทานให๎น๎องฟัง
ในสถานศึกษา 
-จัดกิจกรรมบันทึกสํงเสริมการ
อํานของนักเรียน 

50,000 โรงเรียน
เทศบาลวัด

ปุาแพํง 

โรงเรียนเทศบาล
วัดปุาแพํง 

ส านักการศึกษา 

            

 

 

 

 

แบบ ผด.02 



2/3/55 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 -สํงเสริมกิจกรรมรัก
การอํานใน
สถานศึกษา 
โรงเรียนเทศบาล 
วัดทําสะต๐อย 

จัดกิจกรรมสํงเสริมนิสัยรัก 
การอํานตลอดปีการศึกษา 
เชํน ห๎องสมุดเคลื่อนที ่
กิจกรรมเลํานิทานกิจกรรม 
จัดนิทรรศการฯลฯ 

50,000 โรงเรียน
เทศบาลวัด
ทําสะต๐อย 

โรงเรียนเทศบาล
วัดทําสะต๐อย 

ส านักการศึกษา 

            

 -สํงเสริมกิจกรรมรัก
การอํานใน
สถานศึกษา 
โรงเรียนเทศบาล 
วัดศรีปิงเมือง 

จัดกิจกรรมสํงเสริมนิสัยรักการ
อํานตลอดปีการศึกษา เชํน 
ห๎องสมุดเคลื่อนที่ กิจกรรมเลํา
นิทาน กิจกรรมจัดนิทรรศการ 
ฯลฯ 

50,000 โรงเรียน
เทศบาลวัด
ศรีปิงเมือง 

โรงเรียนเทศบาล
วัดศรีปิงเมือง 

ส านักการศึกษา 

            

 -สํงเสริมกิจกรรมรัก
การอํานใน
สถานศึกษา 
โรงเรียนเทศบาล 
ดอกเงิน 

จัดกิจกรรมบันทึกการอําน 
ห๎องสมุดเคลื่อนที ่ตอบปัญหา
จากการอําน แขํงขันเลํานิทาน
นักเรียนเข๎ารํวมโครงการตั้งแตํ
ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึง ระดับชั้น 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 178 คน 

50,000  
 

โรงเรียน
เทศบาล
ดอกเงิน 

โรงเรียน
เทศบาลดอกเงิน 
ส านักการศึกษา 

            

 -สํงเสริมกิจกรรมรัก
การอํานใน
สถานศึกษา 
โรงเรียนเทศบาล 
วัดพวกช๎าง 

จัดก ิจกรรมพ ี่สอนน๎องอ าน 
ก ิจกรรมบันทึกการอาน  
ห องสมุดเคลื่อนท่ี ก ิจกรรมตอบ 
ปญหาจากการอาน ก ิจกรรม 
แขํงขันเลํานิทาน โดยมีนักเรียน
เข๎ารวมโครงการ ตั้งแตํระดับช ั้น
อนุบาล 1 ถ ึง ระดับช ั้น
ประถมศึกษาปีท ี่ 6  
จ  านวน 165 คน 

50,000 โรงเรียน
เทศบาลวัด
พวกช๎าง 

โรงเรียนเทศบาล
วัดพวกช๎าง 

ส านักการศึกษา 

            

 

แบบ ผด.02 



2/3/56 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 -สํงเสริมกิจกรรมรัก
การอํานใน
สถานศึกษา 
โรงเรียนเทศบาล 
วัดเชียงยืน 

จ ัดกิจกรรมวาดภาพระบายส ี
บันทึกการอําน ตะกร๎าเคลื่อนที่ 
มุมหนังสือในห๎องเรียนตอบ
ปัญหาจากหนังสือในห๎องสมุด 
ผลิตหนังสือเลํมเล็ก/เลํมใหญ ํ 
เปิดสารานุกรมไทย และ
พจนานุกรมไทย แขํงขันเลํา
นิทานและยอดนักอําน-ยอด
นักเขียน โดยมผีู๎เข๎ารํวมโครงการ
เป็นนักเรียนช้ัน อนุบาล 1 ถึง 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน
นักเรียน 347 คน 

50,000 โรงเรียน
เทศบาลวัด
เชียงยืน 

โรงเรียนเทศบาล
วัดเชียงยืน 

ส านักการศึกษา 

            

 -สํงเสริมกิจกรรมรัก
การอํานใน
สถานศึกษา 
โรงเรียนเทศบาล 
วัดหมื่นเงินกอง 

-กิจกรรมการพฒันาการจัด
สภาพแวดล ๎อมและส ํงเสร ิม
ความร ู๎แกํผู๎ใช๎บริการห๎องสมุด 
- กิจกรรมส ํงเสร ิมการใช๎
ห๎องสมุด 
- กิจกรรมส ํงเสร ิมการอ ําน 
- กิจกรรมห๎องสมุดม ีช ีว ิตพัฒนา
ทร ัพยากรเพื่อศึกษาค๎นคว๎า 

50,000 โรงเรียน
เทศบาลวัด
หมื่นเงินกอง 

โรงเรียนเทศบาลวัด
หมื่นเงินกอง 

ส านักการศึกษา 

            

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02 



2/3/57 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 -สํงเสริมกิจกรรมรัก
การอํานในสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 
วัดเกตการาม 

จัดซื้อสื่อ วัสดุ/อุปกรณ๑และจัด
กิจกรรมรักการอํานให๎แกํ
นักเรียนช้ัน อ.๑-ป.๖ จ านวน 
140 คน 

50,000 โรงเรียน
เทศบาลวัด
เกตการาม 

โรงเรียนเทศบาล
วัดเกตการาม

ส านักการศึกษา 

            

 -สํงเสริมกิจกรรมรัก
การอํานใน
สถานศึกษาโรงเรียน
เทศบาลวัดกูํค า 

สํงเสริมให๎นักเรียนในโรงเรียน  
มีนิสัยรักการอําน รู๎จักพัฒนา
ตนเองและใช๎เวลาวํางให๎เกิด
ประโยชน๑ สามารถเข๎ารํวม
แขํงขัน และคัดเลือกให๎จัด
กิจกรรมในการปลูกฝังและ
ชักชวนให๎นักเรียนเกิดความ
สนใจการอํานอยํางตํอเนื่อง 
สม่ าเสมอ 

50,000 โรงเรียน
เทศบาลวัด 
กูํค า 

โรงเรียนเทศบาล
วัดกูํค า 

ส านักการศึกษา 

            

29 พัฒนาระบบการเรียน จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ 100,000 เขตเทศบาลฯ ฝุายวิชาการ             
 การสอน E-Learning เรื่องเทคนิคการสร๎าง  หรือ ส านักการศึกษา             
  สื่อการเรียนการสอนระบบ   สถานท่ีอื่น              
  E-Learningผํานระบบออนไลน๑  ที่เหมาะสม              
  และแอพพลิเคชั่นตํางๆ                
  แกํพนักงานครูเทศบาลฯ และ

เจ๎าหน๎าท่ีที่เกี่ยวข๎อง  
               

  จ านวนประมาณ 50 คน                
 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02 



2/3/58 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

30 พัฒนาระบบการเรียน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 220,000 เขตเทศบาลฯ ฝุายวิชาการ             
 การสอนตามหลักสูตร เพื่อให๎ครูผู๎สอนและ   หรือ ส านักการศึกษา             
 แกนกลางการศึกษา ผู๎ที่เกี่ยวข๎องมี ความรู๎และ  สถานท่ีอื่น              
 ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช สามารถจัดกิจกรรมการเรียน  ที่เหมาะสม              
 2551 การสอนและวัดผลประเมินผล                
  ตามหลักสูตรแกนกลางข้ัน                
  พื้นฐานพุทธศักราช 2551                
  แกํผู๎บริหารสถานศึกษา                
  พนักงานครูเทศบาล และ                
  บุคลากรทางการศึกษา                
  รวมจ านวนประมาณ 260 คน                

31 อบรมทบทวนและ จัดฝึกอบรมทบทวนและ 80,000 เขตเทศบาล ฝุายวิชาการ             
 พัฒนาความรู๎ระบบ พัฒนาความรู๎ระบบคลัง  นครเชียงใหมํ ส านักการศึกษา             
 คลังข๎อสอบ ข๎อสอบให๎แกํพนักงานครู  หรือ              
  โรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ และ  สถานท่ีอื่น              
  ผู๎ที่เกี่ยวข๎อง จ านวนประมาณ  ที่เหมาะสม              
  100 คน                
32 สํงเสริมศักยภาพ จัดอบรมนักเรียน 100,000 สถานท่ี งานโรงเรียนและ             

 ของนักเรียนใน สังกัดโรงเรียนเทศบาลฯ   ราชการหรือ กิจการนักเรียน             
 สถานศึกษาสังกัด เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพ  สถานท่ีอื่น ส านักการศึกษา             
 เทศบาลนคร ตนเอง การวางแผนการศึกษา  ที่เหมาะสม              
 เชียงใหมํ ตํอในอนาคต การปรับตัวเข๎า                
  กับสังคม ฯลฯ จ านวนประมาณ 

490 คน 
               

 

 

 

แบบ ผด.02 



2/3/59 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

33 แขํงขันคนเกํงใน 1. แจ๎งก าหนดการแขํงขันให๎ 90,000 โรงเรียน หนํวยศึกษานิเทศก๑             
 โรงเรียนท๎องถิ่น โรงเรียนในสังกัดทราบเพื่อ  สังกัด ส านักการศึกษา             

  เตรียมการสอบแขํงขัน         เทศบาลฯ              
  ปีการศึกษา 2564  หรือ              
  2.จัดท าข๎อสอบในการแขํงขัน  สถานท่ีอื่นที ่              
  3.ด าเนินการสอบแขํงขัน  เหมาะสม              
     นักเรียนช้ัน ป.5 และ ม.2                
     เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทน                
     ของเทศบาล                
  4.น านักเรียนตัวแทนเทศบาล                
     ไปสอบแขํงขันในระดับ                
     ประเทศ ปีการศึกษา 2564                

34 จัดนิทรรศการการจัด
การศึกษาโรงเรียน
สังกัดเทศบาลนคร
เชียงใหมํ 

1. จัดกิจกรรมแขํงขันทักษะทาง
วิชาการ ระดับเทศบาล 
2. จัดนิทรรศการและเข๎ารํวม 
แขํงขันทางวิชาการในงาน
นิทรรศการระดับภาคเหนือ    
3. จัดนิทรรศการและเข๎ารํวม 
แขํงขันทางวิชาการในงาน
นิทรรศการระดับประเทศ    

1,250,000 
 

โรงเรียน
สังกัด

เทศบาลฯ 
ทั้ง 11 แหํง 

 

หนํวย
ศึกษานิเทศก๑ 

ส านักการศึกษา 

            

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02 



2/3/60 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

35 พัฒนากลุํม 1.จัดประชุมคณะกรรมการฯ 50,000 เขตเทศบาล หนํวยศึกษานิเทศก๑             
 ประสานงานวิชาการ    ภาคเรียนละ 2 ครั้ง  นครเชียงใหมํ, ส านักการศึกษา             

 การจัดการศึกษา 2.จัดประชุมและศึกษาดูงาน  โรงเรียนสังกัด              
 ระดับองค๑กร    ด๎านวิชาการ ปีการศึกษาละ  เทศบาลฯ              
 ปกครองสํวนท๎องถิ่น    1 ครั้ง  และดูงาน              
    โรงเรียนหรือ              
    สถานท่ีอื่น              
    ที่เหมาะสม              

36 พัฒนา/ปรับปรุง                 
 ห๎องสมุดโรงเรียน                 
 (สนับสนุนคําใช๎จําย                 
 ในการบริหาร

สถานศึกษา) 
                

 -พัฒนา/ปรับปรุง
ห๎องสมุดโรงเรียน
ชุมชนเทศบาล 
วัดศรีดอนไชย 

พัฒนาห๎องสมุดของ โรงเรียนให๎
ทันสมัย มีหนังสือและสื่อตํางๆ 
ที่ ป็นแหลํงเรียนรู๎แกํ นักเรียน
ครูและผู๎ที่สนใจได๎เป็นอยํางด ี

100,000 ห๎องสมุด
โรงเรียน
ชุมชน

เทศบาลวัด
ศรีดอนไชย 

โรงเรียนชุมชน
เทศบาลวัด 
ศรีดอนไชย 

ส านักการศึกษา 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02 



2/3/61 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 -พัฒนา/ปรับปรุง
ห๎องสมุดโรงเรียน
เทศบาลวัดศรี
สุพรรณ 

พัฒนาห๎องสมุดของโรงเรียนให๎
ทันสมัย มีหนังสือและสื่อตํางๆที่
เป็นแหลํงเรียนรู๎แกํนักเรียน ครู 
และผู๎สนใจโดยการจัดซื้อ
หนังสือใหมํและครุภัณฑ๑เข๎า
ห๎องสมุดของโรงเรียน โดยมี
นักเรียนเข๎ารํวมโครงการตั้งแตํ
ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึง ระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 
263  คน 

100,000 ห๎องสมุด
โรงเรียน
เทศบาล 
วัดศรี

สุพรรณ 

โรงเรียนเทศบาล
วัดศรีสุพรรณ 
ส านักการศึกษา 

            

 -พัฒนา/ปรับปรุง
ห๎องสมุดโรงเรียน
เทศบาลวัดปุาแพํง 

-จัดหาหนังสืออํานเพิ่มเติม สื่อ 
อุปกรณ๑และครุภัณฑ๑ส าหรับ
สํงเสริมการเรียนรู๎และ
ประสบการณ๑ของนักเรียนให๎กับ
ห๎องสมุด 
-จัดกิจกรรมสํงเสริมให๎นักเรียน
เข๎าห๎องสมุดโรงเรียน เชํน 
กิจกรรมสํงเสริมการอําน 
กิจกรรมการตอบปัญหา   
กิจกรรมสัปดาห๑ห๎องสมุด ฯลฯ 
-พัฒนาห๎องสมุดให๎เป็นแหลํง 
เรียนรู๎ที่นําสนใจ และทันสมัย 

100,000 ห๎องสมุด
โรงเรียน 
วัดปุาแพํง 

โรงเรียนเทศบาล
วัดปุาแพํง 

ส านักการศึกษา 

            
 

 

 

 

 
 

แบบ ผด.02 



2/3/62 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 -พัฒนา/ปรับปรุง
ห๎องสมุดโรงเรียน
เทศบาลดอกเงิน 

พัฒนาห๎องสม ุดของโรงเร ียนให ๎ 
ท ันสมัยม ีหนังส ือและสื่อต ํางๆ
ทีเ่ป ็นแหล ํงเร ียนรู ๎แกํนักเร ียน
ครูและผู๎สนใจโดยการจดัซือ้
หนงส ือใหม ํและครุภณัฑ ๑เข ๎า
ห๎องสม ุดของโรงเร ียน 
โดยมนี ักเร ียนเข ๎าร ํวม
โครงการตั้งแตํระดับชั้น
อนุบาล 1 ถึงระดับชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 
178 คน 

100,000 
 

ห๎องสมุด
โรงเรียน
เทศบาล
ดอกเงิน 

โรงเรียนเทศบาล
ดอกเงิน 

ส านักการศึกษา 

            

 -พัฒนา/ปรับปรุง
ห๎องสมุดโรงเรียน
เทศบาลวัดทําสะต๐อย 

พัฒนาห๎องสมุดให๎ทันสมัยมี
หนังสือและสื่อตํางๆ ที่เป็น
แหลํงเรียนรู๎แกํนักเรียนครูและผู๎
ที่สนใจ 

100,000 ห๎องสมุด
โรงเรียน

เทศบาลวัด
ทําสะต๐อย 

โรงเรียนเทศบาล
วัดทําสะต๐อย 
ส านักการศึกษา 

            

 -พัฒนา/ปรับปรุง
ห๎องสมุดโรงเรียน
เทศบาลวัดศรีปิง
เมือง 

- จัดหาหนังสืออํานเพิ่มเติม สื่อ
และอุปกรณ๑การสอน ครุภัณฑ๑  
- จัดกิจกรรมสํงเสริมการเข๎า
ห๎องสมุด 
- พัฒนาห๎องสมุดให๎เป็นแหลํง
เรียนรู๎ที่นําสนใจ 
โดยมผีู๎เข๎ารํวมโครงการนักเรียน
และพนักงานครูเทศบาล
โรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง 
จ านวน ๓๕๖คน 

100,000 ห๎องสมุด
โรงเรียน

เทศบาลวัด
ศรีปิงเมือง 

โรงเรียนเทศบาล
วัดศรีปิงเมือง 
ส านักการศึกษา 

            

 

แบบ ผด.02 



2/3/63 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 -พัฒนา/ปรับปรุง
ห๎องสมุดโรงเรียน
โรงเรียนเทศบาลวัด
พวกช๎าง 

พัฒนาห๎องสม ุดของโรงเร ียนให ๎ 
ท ันสมัยม ีหนังส ือและสื่อต ํางๆ
ทีเ่ป ็นแหล ํงเร ียนรู ๎แกํนักเร ียน
ครูและผู๎สนใจโดยการจดัซือ้
หนงส ือใหม ํและครุภณัฑ ๑เข ๎า
ห๎องสม ุดของโรงเร ียน 
โดยมนี ักเร ียนเข ๎าร ํวมโครงการ
ตั้งแตํระดับชั้นอนุบาล 1 ถึง
ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
จ  านวน 165 คน 

100,000 ห๎องสมุด
โรงเรียน
เทศบาล 

วัดพวกช๎าง 

โรงเรียนเทศบาล
วัดพวกช๎าง 

ส านักการศึกษา 

            

 -พัฒนา/ปรับปรุง
ห๎องสมุดโรงเรียน
เทศบาลวัดเชียงยืน 

พัฒนาห๎องสม ุดของโรงเร ียนให ๎ 
ท ันสมัยม ีหนังส ือและสื่อต ํางๆ
ทีเ่ป ็นแหล ํงเร ียนรู ๎แกํนักเร ียน
ครูและผู๎สนใจโดยการจดัซือ้
หนังส ือใหม ํและครุภณัฑ ๑เข ๎า
ห๎องสม ุดของโรงเร ียน 
โดยมนี ักเร ียนเข ๎าร ํวมโครงการ
ตั้งแตํระดับชั้นอนุบาล 1 ถึง
ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
จ านวน 347 คน 

100,000 ห๎องสมุด
โรงเรียน 

เทศบาลวัด
เชียงยืน 

โรงเรียนเทศบาล
วัดเชียงยืน 

ส านักการศึกษา 

            

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02 



2/3/64 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 -พัฒนา/ปรับปรุง
ห๎องสมุดโรงเรียน
เทศบาลวัดหมื่นเงิน
กอง 

- จัดท าแบบส ารวจความ 
ต ๎องการหนังส ือในแต ํละ 
ประเภท จากกลุํมตวัอย ําง 
นักเร ียน จำนวน 50 คน 
- จัดหาหนังส ือ เพื่อส ํงเสร ิมการ
อ ําน ให๎แกํ นักเร ียนจ านวน 
160คน 

100,000 ห๎องสมุด
โรงเรียน
เทศบาล 

วัดหมื่นเงิน
กอง 

โรงเรียนเทศบาลวัด
หมื่นเงินกอง 

ส านักการศึกษา 

            

 -พัฒนา/ปรับปรุง
ห๎องสมุดโรงเรียน
เทศบาลวัดเกตกา
ราม 

จัดซื้อสื่อสารสนเทศ หนังสือ 
วัสดุ/อุปกรณ๑ส าหรับพัฒนา
ห๎องสมุดของโรงเรียนให๎ทันสมัย 
เพื่อเป็นแหลํงเรียนรู๎แกํนักเรียน 
ช้ัน อ.๑-ป.๖ จ านวน 140 คน 

100,000 ห๎องสมุด
โรงเรียน
เทศบาล 
วัดเกตกา

ราม 

โรงเรียนเทศบาล
วัดเกตการาม 
ส านักการศึกษา 

            

 -พัฒนา/ปรับปรุง
ห๎องสมุดโรงเรียน
เทศบาลวัดกูํค า 

พัฒนาปรับปรุงห๎องสมุดของ
โรงเรียนเทศบาลวัดกูํค า ให๎มี
มาตรฐาน เป็นแหลํงเรียนรู๎และ
ศูนย๑กลางการเรียนรู๎ของ
นักเรียนจ านวน ๑๖๒  และ
ผู๎ปกครอง ชุมชนประมาณ 50 
คน 

100,000 ห๎องสมุด
โรงเรียน
เทศบาล 
วัดกูํค า 

โรงเรียนเทศบาล
วัดกูํค า 

ส านักการศึกษา 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02 



2/3/65 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

37 พัฒนาแหลํงเรียนรู๎                 
 ในโรงเรียน                 
 (สนับสนุนคําใช๎จําย                 
 ในการบริหาร                 
 สถานศึกษา)                 
 -พัฒนาแหลํงเรียนรู๎

ในโรงเรียนชุมชน
เทศบาลวัดศรีดอนไชย 

จัดหาแหล ํงเร ียนรู๎ภายใน 
โรงเร ียนสาหรับเป็นฐาน ในการ
จัดการศึกษาได๎ตลอดช ีวิต 

50,000 โรงเรียน
ชุมชน

เทศบาลวัด
ศรีดอนไชย 

โรงเรียนชุมชน
เทศบาลวัดศร ี

ดอนไชย 
ส านักการศึกษา 

            

 -พัฒนาแหลํงเรียนรู๎
ในโรงเรียนเทศบาล
วัดศรีสุพรรณ 

-พัฒนาแหลํงเรียนรู๎ภายใน
โรงเรียน  
-ปรับปรุงภูมิทัศน๑ภายใน
โรงเรียนเพื่อเป็นแหลํงเรียนรู๎ที่
เหมาะสม 

50,000 โรงเรียน
เทศบาลวัด
ศรีสุพรรณ 

โรงเรียนเทศบาล
วัดศรีสุพรรณ 

ส านักการศึกษา 

            

 -พัฒนาแหลํงเรียนรู๎
ในโรงเรียนเทศบาล
วัดปุาแพํง 

-พัฒนาแหลํงเรียนรู๎ภายใน 
โรงเรียน 
-จัดหาสื่อ อุปกรณ๑ ครุภัณฑ๑ 
การเรียนรู๎ในแหลํงเรียนรู ๎
-สํงเสริมให๎นักเรียนเข๎าใช๎ 
แหลํงเรียนรู๎ 

50,000 โรงเรียน
เทศบาลวัด

ปุาแพํง 

โรงเรียนเทศบาล
วัดปุาแพํง 

ส านักการศึกษา 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02 



2/3/66 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 -พัฒนาแหลํงเรียนรู๎
ในโรงเรียนเทศบาล
วัดทําสะต๐อย 

-จัดท าแหลํงเรยนรู๎ ภายใน
โรงเรียนจ านวน1 แหลํงเรียนรู ๎
-จัดหาสื่ออุปกรณ๑การเรียนรู๎ใน
แหลํงเรียนรู ๎
-สํงเสริมให๎นักเรียนเข๎าใช๎แหลํง
เรียนรู ๎
โดยมเีข๎ารํวมโครงการเป็น 
นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดทํา
สะต๐อย จ านวน ๖๐4 คน 

50,000 โรงเรียน
เทศบาลวัด
ทําสะต๐อย 

โรงเรียนเทศบาล
วัดทําสะต๐อย 

ส านักการศึกษา 

            

 -พัฒนาแหลํงเรียนรู๎
ในโรงเรียนเทศบาล
วัดศรีปิงเมือง 

-จัดท าแหลํงเรียนรู๎ภายใน
โรงเรียน 
 -จัดหาสื่อ อุปกรณ๑การเรียนรู๎ใน
แหลํงเรียนรู ๎
-สํงเสริมให๎นักเรียนเข๎าใช๎แหลํง
เรียนรู๎ 

50,000 โรงเรียน
เทศบาลวัด
ศรีปิงเมือง 

โรงเรียนเทศบาล
วัดศรีปิงเมือง 

ส านักการศึกษา 

            

 -พัฒนาแหลํงเรียนรู๎
ในโรงเรียนเทศบาล
วัดเชียงยืน 

พ ัฒนาแหลํงเรยีนรู๎ของโรงเรียน
อยํางน๎อย 1 แหลํงเรียนรู ๎

50,000 โรงเรียน
เทศบาลวัด
เชียงยืน 

โรงเรียนเทศบาล
วัดเชียงยืน 

ส านักการศึกษา 

            

 

 

 

 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



2/3/67 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 -พัฒนาแหลํงเรียนรู๎
ในโรงเรียนเทศบาลวัด
หมื่นเงินกอง 

- ส ารวจและรวบรวมข ๎อม ูล 
เกี่ยวกับพระราชกรณ ียกิจของ 
ในหลวงร ัชกาลท ี่พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูม ิ
พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตรในการอนุร ักษ ๑ฟืน้ฟู
สิ่งแวดล๎อมและ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
ตลอดจนแก๎ไขปัญหาตําง ๆ 
ของพสกนิกรชาวไทย 
- จัดท าแหล ํงเร ียนร ู๎เกี่ยวกับ 
โครงการตามพระราชด าร ิ
ของในหลวงร ัชกาลท ี่ 9 
พระบาทสมเด็จพระบรมชน
กาธเิบศรมหาภูม ิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร 
โดยมีนักเร ียน จำนวน 160 คน 
ไดศ๎ ึกษายังแหล ํงเร ียนร ู๎ด ๎าน 
โครงการตามพระราชด าริ 
ของในหลวงร ัชกาลท ี่9 

50,000 โรงเรียน
เทศบาลวัด
หมื่นเงินกอง 

โรงเรียนเทศบาลวัด
หมื่นเงินกอง 

ส านักการศึกษา 

            

 -พัฒนาแหลํงเรียนรู๎
ในโรงเรียนเทศบาล
วัดเกตการาม 

จัดตั้ง/พัฒนาแหลํงเรียนรู๎ใน
โรงเรียนให๎สามารถเป็นฐานใน
การจัดการศึกษาได๎ตลอดชีวิต 

50,000 โรงเรียน
เทศบาลวัด
เกตการาม 

โรงเรียนเทศบาล
วัดเกตการาม 

ส านักการศึกษา 

            

 

 

 

แบบ ผด.02 



2/3/68 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 -พัฒนาแหลํงเรียนรู๎
ในโรงเรียนเทศบาล
วัดกูํค า 

พัฒนาแหลํงเรียนรู๎ภายใน
โรงเรียนให๎เป็นฐานในการจัด
การศึกษาได๎ตลอดชีวิตให๎แกํ
นักเรียนในระบบ จ านวน 173  
เยาวชนจ านวน 50 คน และ
ผู๎ปกครองชุมชน จ านวน  
50 คน 

50,000 โรงเรียน
เทศบาล 
วัดกูํค า 

โรงเรียนเทศบาล
วัดกูํค า 

ส านักการศึกษา 

            

 -พัฒนาแหลํงเรียนรู๎
ในโรงเรียนเทศบาล
ดอกเงิน 

-พัฒนาแหล ํงเร ียนรู ๎ภายใน
โรงเร ียน 
-ปรับปรุงภ ูม ิทศน ๑ภายใน
โรงเร ียนเพื่อ เป ็นแหล ํงเร ียนรู ๎ท ี่
เหมาะสม 

50,000 
 

โรงเร ียน 
เทศบาล
ดอกเงิน 

โรงเร ียน 
เทศบาลดอกเงิน 
ส านักการศึกษา 

            

 -พัฒนาแหลํงเรียนรู๎
ในโรงเรียนเทศบาล
วัดพวกช๎าง 

-พัฒนาแหลํงเรียนรู๎ภายใน
โรงเรียน จำนวน 1 ศูนย 
การเรยีนรู และจดัม ุม 
ความรู  ปูายนิทรรศการ 
-ปรับปรงุภูม ิทัศน๑ภายใน
โรงเรียนเพ ื่อเป็นแหลํงเรียนรูที่
เหมาะสม 

50,000 โรงเรียน
เทศบาลวัด
พวกช๎าง 

โรงเรียนเทศบาล
วัดพวกช๎าง 

ส านักการศึกษา 

            

 

 

 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



2/3/69 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

38 จัดกิจกรรมลูกเสือ-                 
 เนตรนาร ี                 
 (สนับสนุนคําใช๎จําย                 
 ในการบริหาร                 
 สถานศึกษา)                 
 -จัดกิจกรรมลูกเสือ-

เนตรนารโีรงเรียน
ชุมชนเทศบาลวัดศรี
ดอนไชย 

จัดกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี
เข๎ารํวม กิจกรรมคํายพักแรม 
เดินทางไกลฯลฯ แกํ นักเรียนใน
โรงเรียน 

75,000 โรงเรียน
ชุมชน

เทศบาลวัด
ศรีดอนไชย 
หรือสถานท่ี

อื่นที่
เหมาะสม 

โรงเรียนชุมชน
เทศบาลวัด 
ศรีดอนไชย 

ส านักการศึกษา 
 

            

 -จัดกิจกรรมลูกเสือ-
เนตรนารีโรงเรียน
เทศบาลวัดศรี
สุพรรณ 

-จัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
ให๎กับนักเรียน ได๎แกํ กิจกรรม
เข๎าคํายพักแรม กิจกรรมเดิน
ทางไกลลูกเสือ-เนตรนาร ี
-กิจกรรมเดย๑แคมป์ลูกเสือ
ส ารองและจัดกิจกรรมการสอน
ลูกเสือในโรงเรียน 
โดยมีนักเรียนเข๎ารํวมโครงการ
ตั้งแตํ ระดับช้ันประถมศึกษา 
ปีท่ี 1-6 จ านวน 263 คน 

30,000 โรงเรียน
เทศบาลวัด
ศรีสุพรรณ 
หรือสถานท่ี

อื่นที่
เหมาะสม 

โรงเรียนเทศบาล
วัดศรีสุพรรณ 

ส านักการศึกษา 

            

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02 



2/3/70 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 -จัดกิจกรรมลูกเสือ-
เนตรนารีโรงเรียน
เทศบาลวัดปุาแพํง 

-จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
วิชาลูกเสือ-เนตรนารีให๎กับ 
นักเรียนประถมศึกษา 
-จัดกิจกรรมการเดินทางไกล 
ให๎กับนักเรียนช้ัน ป. 3 
-จัดกิจกรรมการเข๎าคํายพัก 
แรมให๎กับนักเรียนช้ัน 
ประถมศึกษาปีท่ี 4-6 

35,000 โรงเรียน
เทศบาลวัด
ปุาแพํงหรือ
สถานท่ีอื่นที่
เหมาะสม 

โรงเรียนเทศบาล
วัดปุาแพํง 

ส านักการศึกษา 
 

            

 -จัดกิจกรรมลูกเสือ-
เนตรนารโีรงเรียน
เทศบาลวัดทําสะต๐อย 

-จัดกิจกรรมการเรียน การสอน
วิชาลูกเสือ-เนตรนารีให๎กับ
นักเรียนประถมศึกษา 
-จัดกิจกรรมการเดิน ทางไกล
ให๎กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี
ที ่3 
-จัดกิจกรรมการเข๎าคําย พักแรม
ให๎กับนักเรยนช้ันประถมศึกษา
ปีท4-6 มัธยมศึกษาปีท่ี๑-๓ 

90,000 โรงเรียน
เทศบาลวัด
ทําสะต๐อย 
หรือสถานท่ี

อื่นที่
เหมาะสม 

โรงเรียนเทศบาล
วัดทําสะต๐อย 

ส านักการศึกษา 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02 



2/3/71 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 -จัดกิจกรรมลูกเสือ-
เนตรนารีโรงเรียน
เทศบาลวัดศรีปิง
เมือง 

-จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
วิชาลูกเสือ เนตรนารีให๎กับ
นักเรียนช้ัน ป.1- ม.3 
-จัดกิจกรรมเดินทางไกลส าหรับ
นักเรียนช้ัน ป.-1 ป.5 และ ม.
1-2 
-จัดกิจกรรมอยูํคํายพักแรมให๎
นักเรียนช้ัน ป.6 และ ม.3 
ผู๎เข๎ารํวมโครงการเป็นนักเรียน
โรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง
จ านวน ๒๙๙ คน 

68,640 โรงเรียน
เทศบาลวัด
ศรีปิงเมือง
หรือสถานท่ี

อื่นที่
เหมาะสม 

โรงเรียนเทศบาล
วัดศรีปิงเมือง 

ส านักการศึกษา 

            

 -จัดกิจกรรมลูกเสือ-
เนตรนารีโรงเรียน
เทศบาลวัดเชียงยืน 

จ ัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี
ให๎กับน ักเรียน ได๎แก ํกิจกรรม
เข๎าค ํายพักแรม กิจกรรมเดิน
ทางไกลลูกเสอื-เนตรนาร ีสาม ัญ 
กิจกรรมเดย ๑แคมป์ ลูกเสือ
ส ารอง กิจกรรมการเร ียนการ
สอน ลูกเสือในโรงเรียน 
ผู๎เข๎ารํวมโครงการเป็นน ักเรียน
โรงเรียนเทศบาลวัดเชยีงย ืน 
ระดบัช้ันประถมศ ึกษาปีท่ี 1 ถ ึง
ช้ัน ประถมศ ึกษาปีท่ี 6 จ านวน 
264 คน 

36,000 โรงเรียน
เทศบาลวัด
เชียงยืนหรือ
สถานท่ีอื่นที่
เหมาะสม 

โรงเรียนเทศบาล
วัดเชียงยืน 

ส านักการศึกษา 

            

 

 

 

 

แบบ ผด.02 



2/3/72 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 -จัดกิจกรรมลูกเสือ-
เนตรนารโีรงเรียน
เทศบาลวัดหมื่นเงิน
กอง 

-ส ารวจสถานท ี่เข๎าค ํายพักแรม 
-น าลูกเส ือ-เนตรนาร ีส ารอง 
เดนิทางไกลและสะกดรอย 
-น าลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ 
(ป.๔-๕)เดินทางไกลและเข๎าคําย
พักแรม 
-น าลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ (ป. ๖) 
เดนิทางไกลและเข ๎าคํายพ ักแรม 

20,000 โรงเรียน
เทศบาลวัด
หมื่นเงินกอง
หรือสถานท่ี

อื่นที่
เหมาะสม 

โรงเรียนเทศบาล
วัดหมื่นเงินกอง 
ส านักการศึกษา 

            

 -จัดกิจกรรมลูกเสือ-
เนตรนารีโรงเรียน
เทศบาลวัดเกตกา
ราม 

-สนับสนุนคําใช๎จํายในการ
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารขีอง
นักเรียนช้ัน ป.1-ป.6 จ านวน 
101 คน 
-น านักเรียนช้ัน ป.6 จ านวน 15 
คน เข๎ารํวมกิจกรรมเข๎าคํายลูกเสือ 

20,000 โรงเรียน
เทศบาลวัด
เกตการาม
หรือสถานท่ี

อื่นที่
เหมาะสม 

โรงเรียนเทศบาล
วัดเกตการาม 

ส านักการศึกษา 

            

 -จัดกิจกรรมลูกเสือ-
เนตรนารีโรงเรียน
เทศบาลวัดกูํค า 

จัดกิจกรรมเข๎าคํายลูกเสือและ
เนตรนารีระดับชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 6 เข๎ารํวมกิจกรรมเข๎าคํายพัก
แรม เดินทางไกลรํวมกับนักเรียน
ในสังกัดเทศบาลทั้ง 11 โรงเรียน 
และจัดกิจกรรม Day camp ให๎แกํ
ลูกเสือและเนตรนารี ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี ๑ –๖ จ านวน 
๑๖๒ คน  เพื่อเสริมสร๎าง
ประสบการณ๑ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันและเรียนรู๎การใช๎
ชีวิตรํวมกันเป็นหมูํคณะในสังคมได๎ 

10,000 โรงเรียน
เทศบาล 

วัดกูํค าหรือ
สถานท่ีอื่นที่
เหมาะสม 

โรงเรียนเทศบาล
วัดกูํค า 

ส านักการศึกษา 

            

แบบ ผด.02 



2/3/73 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 -จัดกิจกรรมลูกเสือ-
เนตรนารีโรงเรียน
เทศบาลดอกเงิน 

-จัดกิจกรรมลูกเสือ -เนตรนารี
ให๎กับนักเรียนได๎แกํกิจกรรมเข๎า
คํายพักแรมกิจกรรมเดินทางไกล
ลูกเสือ-เนตรนารี 
-กิจกรรมเดย๑แคมป์ลูกเสือ
ส ารองและลูกเสือสามัญ 
นักเรียนเข๎ารํวมโครงการตั้งแตํ 
ระดับชั้นประถมศึกษา 
ปีท่ี1-6 จ านวน 128 คน 

20,000   โรงเรียน
เทศบาล 
ดอกเงิน 

หรือสถานท่ี
อื่นที่

เหมาะสม 

โรงเรียนเทศบาล 
ดอกเงิน 

ส านักการศึกษา 

            

 -จัดกิจกรรมลูกเสือ-
เนตรนารีโรงเรียน
เทศบาลวัดพวกช๎าง 

-จัดกิจกรรมลูกเสือ -เนตรนารี
ให๎กับ นักเรียนได๎แกํกิจกรรมเข๎า
คํายพักแรมกิจกรรมเดินทางไกล
ลูกเสือ-เนตรนารี 
-กิจกรรมเดย๑แคมป์ลูกเสือ
ส ารองและลูกเสือสามัญ 
นักเรียนเข๎ารํวมโครงการตั้งแตํ 
ระดับชั้นประถมศึกษา 
ปีท่ี1-6 จ านวน 165 คน 

19,000 โรงเรียน 
เทศบาล 

วัดพวกชาง 
หรือ

สถานท่ี 
อื่นที่

เหมาะสม 

โรงเรียน 
  เทศบาล  

วัดพวกชาง 
ส านักการศึกษา 

 

            

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



2/3/74 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

39 สํงเสริมกิจกรรมใน                 
 วันส าคัญตํางๆ                 
 (สนับสนุนคําใช๎จําย                 
 ในการบริหาร

สถานศึกษา) 
                

 -สํงเสริมกิจกรรมใน
วันส าคัญตํางๆ
โรงเรียนชุมชน
เทศบาล 
วัดศรีดอนไชย 

จัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญ
ตํางๆ ในโรงเรียน เชํนว ันพ ํอวัน
แมํ และ วันส าคญัทางศาสนา 
ฯลฯ 

5,000 โรงเรียน
ชุมชน

เทศบาลวัด
ศรีดอนไชย 

โรงเรียนชุมชน
เทศบาล 

วัดศรีดอนไชย 
ส านักการศึกษา 

            

 -สํงเสริมกิจกรรมใน
วันส าคัญตํางๆ
โรงเรียนเทศบาลวัด
ศรีสุพรรณ 

จัดกิจกรรมเนื่องในวันส าคัญ
ตํางๆของโรงเรียน เชํน วันพํอ 
วันแมํ วันส าคัญทางศาสนา 
ตําง ๆ ฯลฯ โดยมนีักเรียนเข๎า
รํวมโครงการตั้งแตํระดับช้ัน
อนุบาล 1 ถึง ระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6  
จ านวน 263  คน 

50,000 โรงเรียน
เทศบาลวัด
ศรีสุพรรณ 

โรงเรียนเทศบาล
วัดศรีสุพรรณ 

ส านักการศึกษา 

            

 -สํงเสริมกิจกรรมใน
วันส าคัญตํางๆ
โรงเรียนเทศบาลวัด
ปุาแพํง 

จัดกิจกรรมให๎ความรู๎วัน 
ส าคัญตํางๆ เชํน วันพํอ วันแมํ 
วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
ฯลฯ เข๎ารํวมกิจกรรมกับชุมชน 
เกี่ยวกับการปฏิบัติตนในวัน 
ส าคัญตํางๆ 

30,000 โรงเรียน
เทศบาลวัด

ปุาแพํง 

โรงเรียนเทศบาล
วัดปุาแพํง 

ส านักการศึกษา 

            

 

 

 

แบบ ผด.02 



2/3/75 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 -สํงเสริมกิจกรรมใน
วันส าคัญตํางๆ
โรงเรียนเทศบาลดอก
เงิน 

จัดกิจกรรมเนื่องในวันส าคัญ
ตํางๆของโรงเรียน เชํน วันพํอ 
วันแมํ วันส าคัญทางศาสนา 
ตําง ๆ ฯลฯ โดยมนีักเรียนเข๎า
รํวมโครงการตั้งแตํระดับช้ัน
อนุบาล 1 ถึง ระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6  
จ านวน 122  คน 

20,000 
 

โรงเรียน
เทศบาล
ดอกเงิน 

โรงเรียนเทศบาล
ดอกเงิน 

ส านักการศึกษา 

            

 -สํงเสริมกิจกรรมใน
วันส าคัญตํางๆ
โรงเรียนเทศบาลวัด
ทําสะต๐อย 

จัดกิจกรรมให๎ความรู๎วันส าคัญ
ตํางๆเชํนวันพํอวันแมํวันส าคัญ
ทางพระพุทธศาสนาฯลฯ 

10,000 โรงเรียน
เทศบาลวัด
ทําสะต๐อย 

โรงเรียนเทศบาล
วัดทําสะต๐อย 

ส านักการศึกษา 

            

 -สํงเสริมกิจกรรมใน
วันส าคัญตํางๆ
โรงเรียนเทศบาลวัด
ศรีปิงเมือง 

- จัดกิจกรรมให๎ความรู๎วันส าคัญ
ตํางๆในโรงเรียน เชํน วันพํอ  
วันแมํ วันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา ฯลฯ  
- จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ๑ คําตอบแทน 
เกี่ยวกับวันส าคัญตลอดทั้งปี 

30,000 โรงเรียน
เทศบาลวัด
ศรีปิงเมือง 

โรงเรียนเทศบาล
วัดศรีปิงเมือง 

ส านักการศึกษา 

            

 -สํงเสริมกิจกรรมใน
วันส าคัญตํางๆ
โรงเรียนเทศบาลวัด
เชียงยืน 

จัดกิจกรรมเนื่องในวันส าคัญ
ตํางๆของโรงเรียน เชํน วันพํอ 
วันแมํ วันส าคัญทางศาสนา 
ตําง ๆ ฯลฯ โดยมนีักเรียนเข๎า
รํวมโครงการตั้งแตํระดับช้ัน
อนุบาล 1 ถึง ระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6  
จ านวน 25  คน 

7,000 โรงเรียน
เทศบาลวัด
เชียงยืน 

โรงเรียนเทศบาล
วัดเชียงยืน 

ส านักการศึกษา 

            

 

แบบ ผด.02 



2/3/76 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 -สํงเสริมกิจกรรมใน
วันส าคัญตํางๆ
โรงเรียนเทศบาลวัด
หมื่นเงินกอง 

- จัดกิจกรรมวันส าคัญของ 
สถาบ ันพระมหากษัตร ิย ๑ 
นักเร ียนเข๎ารํวม จ านวน 160 คน  
- จัดกิจกรรมว ันส าคัญทาง
ศาสนา นักเร ียนเข๎ารํวม 
จ านวน 160 คน 
- จัดกิจกรรมวันส าคัญอ ื่น ๆ 
เช ํน วันอาเซยีน ฯ 

7,000 โรงเรียน
เทศบาลวัด
หมื่นเงินกอง 

โรงเรียนเทศบาลวัด
หมื่นเงินกอง 

ส านักการศึกษา 

            

 -สํงเสริมกิจกรรมใน
วันส าคัญตํางๆ
โรงเรียนเทศบาลวัด
เกตการาม 

จัดกิจกรรมเนื่องในวันส าคัญ
ตํางๆ เชํน วันพํอ วันแมํ วันครู 
วันส าคัญทางศาสนาและ
ประเพณีวัฒนธรรม  ฯลฯ 

15,000 โรงเรียน
เทศบาลวัด
เกตการาม 

โรงเรียนเทศบาล
วัดเกตการาม 

ส านักการศึกษา 

            

 -สํงเสริมกิจกรรมใน
วันส าคัญตํางๆ
โรงเรียนเทศบาลพวก
ช๎าง 

จัดกิจกรรมเนื่องในวันส าคัญ
ตํางๆของโรงเรียน เชํน วันพํอ 
วันแมํ วันส าคัญทางศาสนา 
ตําง ๆ ฯลฯ โดยมนีักเรียนเข๎า
รํวมโครงการตั้งแตํระดับช้ัน
อนุบาล 1 ถึง ระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 
165  คน 

39,100 
 

โรงเรียน
เทศบาล
พวกช๎าง 

โรงเรียนเทศบาล
พวกช๎าง 

ส านักการศึกษา 

            

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02 



2/3/77 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 -สํงเสริมกิจกรรมใน
วันส าคัญตํางๆ
โรงเรียนเทศบาล 
วัดกูํค า 

จัดกิจกรรมเนื่องในวันส าคัญ
ตํางๆ ของโรงเรียนเกี่ยวกับ 
สถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย๑ ได๎แก ํ
- บูรณาการยี่เป็ง 
- วันดินโลก 
- วันเด็ก 
- วันวิสาขบูชา 
- วันไหว๎คร ู
-วันสุนทรภูํ 
- วันภาษาไทย 
- วันเข๎าพรรษา 
- วันแมํแหํงชาติ 
- วันวิทยาศาสตร๑ 
เป็นการสํงเสริมให๎ วัด โรงเรียน 
ชุมชน ได๎มีสํวนรํวมในกิจกรรม
รํวมกันตลอดปีการศึกษา 

58,100 โรงเรียน
เทศบาลวัดกูํ

ค า 

โรงเรียนเทศบาล
วัดกูํค า 

ส านักการศึกษา 

            

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

แบบ ผด.02 



2/3/78 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

40 สํงเสริมกิจกรรม                 
 ของพํอตามหลัก                 
 เศรษฐกิจพอเพียง                 
 (สนับสนุนคําใช๎จําย                 
 ในการบริหาร                 
 สถานศึกษา)                 
 -สํงเสริมกิจกรรมของ

พํอตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนชุมชน
เทศบาลวัดศรีดอน
ไชย 

จัดนิทรรศการจัดกิจกรรมการ
เผยแพรํ หลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียงฯลฯ อยํางน๎อย 1
กิจกรรมประจ าทุกปี 

20,000 โรงเรียน
ชุมชน

เทศบาล 
วัดศรีดอน
ไชยหรือ

สถานท่ีอื่นที่
เหมาะสม 

โรงเรียนชุมชน
เทศบาล 

วัดศรีดอนไชย 
ส านักการศึกษา 

            

 -สํงเสริมกิจกรรมของ
พํอตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนเทศบาลวัด
ศรีสุพรรณ 

 จัดกิจกรรมการเรียนรู๎ตามฐาน
การเรียนรู๎เศรษฐกิจพอเพียง 
นักเรียนเข๎ารํวมโครงการตั้งแตํ
ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึง ระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 
263  คน 

10,000 โรงเรียน
เทศบาลวัด
ศรีสุพรรณ 
หรือสถานท่ี

อื่นที่
เหมาะสม 

โรงเรียนเทศบาล
วัดศรีสุพรรณ 

ส านักการศึกษา 

            

 -สํงเสริมกิจกรรมของ
พํอตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนเทศบาลวัด
ปุาแพํง 

จัดกิจกรรมโรงเรียนของพํอ เชํน 
จัดนิทรรศการ ปูายนิเทศ  
จัดกิจกรรมการเผยแพรํหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ทัศนศึกษาแหลํงเรียนรู๎ศูนย๑
เศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ 

22,700 โรงเรียน
เทศบาลวัด
ปุาแพํงหรือ
สถานท่ีอื่นที่
เหมาะสม 

โรงเรียนเทศบาล
วัดปุาแพํง 

ส านักการศึกษา 
 

 

           

 

 

แบบ ผด.02 



2/3/79 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 -สํงเสริมกิจกรรมของ
พํอตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนเทศบาลดอก
เงิน 

จัดกิจกรรมการเรียนรู๎ตาม
ฐานการเรียนรู๎เศรษฐกิจ
พอเพียง น ักเร ียนเข ๎าร ํวม
โครงการ ต ั้งแต ํระด ับช้ัน
อน ุบาล1 ถึงระดบัช้ัน
ประถมศ ึกษาป ีท ี่6 จ านวน
122 คน 

10,000 โรงเรียน
เทศบาล

ดอกเงินหรือ
สถานท่ีอื่นที่
เหมาะสม 

โรงเรียนเทศบาล
ดอกเงิน 

ส านักการศึกษา 

            

 -สํงเสริมกิจกรรมของ
พํอตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนเทศบาลวัด
ทําสะต๐อย 

จัดกิจกรรมการเรียนการ 
สอนตามแนวเศรษฐกิจ 
พอเพียงเชํนจัดนิทรรศการจัด
กิจกรรมการเผยแพรํหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ฯลฯทั้งในโรงเรียนและรํวม
กิจกรรมกับหนํวยงานอ่ืน 

10,000 โรงเรียน
เทศบาลวัด
ทําสะต๐อย
หรือสถานท่ี

อื่นที่
เหมาะสม 

โรงเรียนเทศบาล
วัดทําสะต๐อย 

ส านักการศึกษา 

            

 -สํงเสริมกิจกรรมของ
พํอตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนเทศบาลวัด
ศรีปิงเมือง 

จัดกิจกรรมโรงเรียนของพํอ 
อาทิ จัดนิทรรศการ จัดกิจกรรม
เผยแพรํหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

20,000 โรงเรียน
เทศบาลวัด
ศรีปิงเมือง
หรือสถานท่ี

อื่นที่
เหมาะสม 

โรงเรียนเทศบาล
วัดศรีปิงเมือง 

ส านักการศึกษา 

            

 -สํงเสริมกิจกรรมของ
พํอตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนเทศบาลวัด
พวกช๎าง 

จัดก ิจกรรมการเรยีนรู๎ตามฐาน 
การเรยีนรูเ๎ศรษฐก ิจพอเพ ียงท๎ง
ในโรงเรียนหรือนอกโรงเรยีน 
นักเรียนเข๎ารวมโครงการตง๎แต 
ระดับช ั้นอนบาล 1 ถ ึง 
ระดบัช้ันประถมศึกษาปท ี่ 6 
จ  านวน 165 คน 

10,000 โรงเรียน
เทศบาลวัด
พวกช๎าง

หรือสถานท่ี
อื่นที่

เหมาะสม 

โรงเรียนเทศบาล
วัดพวกช๎าง 

ส านักการศึกษา 

            

แบบ ผด.02 



2/3/80 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 -สํงเสริมกิจกรรมของ
พํอตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนเทศบาลวัด
เชียงยืน 

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 3 
กิจกรรม ได๎แกํ จัดนิทรรศการ  
จัดกิจกรรมการเผยแพรํหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จัดฐาน
การเรียนรู๎เศรษฐกิจพอเพียงใน 
โรงเรียน ผู๎เข๎ารํวมโครงการเป็น
นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 
วัดเชียงยืน ระดับชั้น อนุบาล 1 
ถึงประถมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน  
347 คน 

4,000 โรงเรียน
เทศบาลวัด
เชียงยืนหรือ
สถานท่ีอื่นที่
เหมาะสม 

โรงเรียนเทศบาล
วัดเชียงยืน 

ส านักการศึกษา 

            

 -สํงเสริมกิจกรรมของ
พํอตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนเทศบาลวัด
หมื่นเงินกอง 

- จัดซื้อวัสดอุ ุปกรณ ๑สำหรับ 
การปลูกพ ืชผักสวนคร ัวแบบ 
ไฮโดรโฟร ๑น ิกส๑ 
- จัดก ิจกรรมการเร ียนร ู๎ 
เกี่ยวกับการปลูกพ ืชผักสวน 
ครัวแบบไฮโดรโฟร ๑น ิกส๑ 

3,000 โรงเรียน
เทศบาลวัด
หมื่นเงินกอง
หรือสถานท่ี

อื่นที่
เหมาะสม 

โรงเรียนเทศบาลวัด
หมื่นเงินกอง 

ส านักการศึกษา 

            

 -สํงเสริมกิจกรรมของ
พํอตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนเทศบาลวัด
เกตการาม 

-จัดซื้อสื่อ วัสดุ อุปกรณ๑ในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู๎เกี่ยวกับ
หลักเศรษฐกิจพอเพียง 
-จัดก ิจกรรมการปลูกพ ืชผักสวน 
ครัวตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

10,000 โรงเรียน
เทศบาลวัด
เกตการาม
หรือสถานท่ี

อื่นที่
เหมาะสม 

โรงเรียนเทศบาล
วัดเกตการาม 

ส านักการศึกษา 

            

 
 
 
 

แบบ ผด.02 



2/3/81 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

41 สํงเสริมการเรียนรู๎                 
 นอกสถานท่ีของ                 
 นักเรียน                 
 (สนับสนุนคําใช๎จําย                 
 ในการบริหาร

สถานศึกษา) 
                

 -สํงเสริมการเรียนรู๎
นอกสถานท่ีของ
นักเรียนโรงเรียน
ชุมชนเทศบาล 
วัดศรีดอนไชย 

จัดกิจกรรมสํงเสริมการเรียนรู๎
นอกสถานท่ีแกํนักเรียนใน
โรงเรียน จ านวน 480 คน 

85,000 แหลํงเรียนรู๎
ภายนอก

สถานศึกษา 

โรงเรียนชุมชน
เทศบาลวัด 
ศรีดอนไชย 

ส านักการศึกษา 

            

 -สํงเสริมการเรียนรู๎
นอกสถานท่ีของ
นักเรียนโรงเรียน
เทศบาลวัดศรี
สุพรรณ 

จัดกิจกรรมเรียนรู๎นอกสถานท่ี
ของนักเรียนเพื่อเสริมสร๎าง
ประสบการณ๑ให๎กับนักเรียน  
โดยมีนักเรียนเข๎ารํวมโครงการ
ตั้งแตํระดับชั้นอนุบาล 1 ถึง 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
จ านวน  263  คน 

40,000 แหลํงเรียนรู๎
ภายนอก

สถานศึกษา 

โรงเรียนเทศบาล
วัดศรีสุพรรณ 

ส านักการศึกษา 

            

 -สํงเสริมการเรียนรู๎
นอกสถานท่ีของ
นักเรียนโรงเรียน
เทศบาลวัดปุาแพํง 

จัดกิจกรรมการศึกษาแหลํง
เรียนรู๎นอกสถานท่ีเกี่ยวกับ
เนื้อหาในวิชาเรียนของนักเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

50,000 แหลํงเรียนรู๎
ภายนอก

สถานศึกษา 

โรงเรียนเทศบาล
วัดปุาแพํง 

ส านักการศึกษา 

            

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02 



2/3/82 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 -สํงเสริมการเรียนรู๎
นอกสถานท่ีของ
นักเรียนโรงเรียน
เทศบาลวัดพวกช๎าง 

จ ัดก ิจกรรมเรยีนรู๎นอกสถานท่ี
ของนักเรียน เกี่ยวกับการเสรมิ
สรา๎งศักยภาพการเรยีนรูก๎าร
รักษาธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ๎ม 
การอน ุร ักษ๑พันธุไม การปล ูก 
ต๎นไม เพ ื ํอสรา๎งรายได ๎
โดยมีนักเรียนเข๎ารวมโครงการ 
ตั้งแตํระดับชั้นอนุบาล 1 ถึง
ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
จ านวน 165 คน 

19,500 แหลํงเรียนรู๎
ภายนอก

สถานศึกษา 

โรงเรียนเทศบาล
วัดพวกช๎าง 

ส านักการศึกษา 

            

 -สํงเสริมการเรียนรู๎
นอกสถานท่ีของ
นักเรียนโรงเรียน
เทศบาลดอกเงิน 

จัดกิจกรรมเร ียนรู ๎นอก สถานท ี่
ของนักเร ียนเพื่อเสร ิมสร ๎าง
ประสบการณ ๑ให๎กับน ักเร ียน 
โดยมนี ักเร ียนเข ๎าร ํวมโครงการ 
ต ั้งแต ํระด ับช้ันอน ุบาล 1 ถึง
ระดบัชั ๎นประถมศ ึกษาป ีท ี่ 6 
จ านวน 178 คน 

18,000 แหลํงเรียนรู๎
ภายนอก

สถานศึกษา 

โรงเรียนเทศบาล
ดอกเงิน 

ส านักการศึกษา 

            

 -สํงเสริมการเรียนรู๎
นอกสถานท่ีของ
นักเรียนโรงเรียน
เทศบาลวัดทําสะต๐อย 

จัดกิจกรรมการศึกษายัง แหลํง
เรียนรู๎นอกสถานท่ีเกี่ยวกับ
เนื้อหาในวิชาเรียนของนักเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
โดยมีผู๎เข๎ารํวมโครงการเป็น 
นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดทํา
สะต๐อย จ านวน ๖๐๔ คน 

118,290 แหลํงเรียนรู๎
ภายนอก

สถานศึกษา 

โรงเรียนเทศบาล
วัดทําสะต๐อย 

ส านักการศึกษา 

            

 

 

 

แบบ ผด.02 



2/3/83 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 -สํงเสริมการเรียนรู๎
นอกสถานท่ีของ
นักเรียนโรงเรียน
เทศบาลวัดศรีปิง
เมือง 

จัดกิจกรรมการศึกษายังแหลํง
เรียนรู๎นอกสถานท่ีเกี่ยวกับ
เนื้อหาในวิชาเรียนของนักเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
โดยมผีู๎เข๎ารํวมโครงการเป็น
นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัด
ศรีปิงเมือง จ านวน ๔๐๔ คน 

๕๔,๕๐๐ แหลํงเรียนรู๎
ภายนอก

สถานศึกษา 

โรงเรียนเทศบาล
วัดศรีปิงเมือง 

ส านักการศึกษา 

            

 -สํงเสริมการเรียนรู๎
นอกสถานท่ีของ
นักเรียนโรงเรียน
เทศบาลวัดเชียงยืน 

จ ัดกิจกรรมสํงเสริมการเร ียนรู๎นอก 
สถานท ี่ของนักเร ียน เก ี่ยวกับการ 
เสริมสร๎างศักยภาพการเร ียนรู๎ 
การรกัษาทรัพยากรธรรมชาต ิและ 
สิ่งแวดล๎อม ชีวติและธรรมชาต ิของ
ส ัตวนา พืชสม ุนไพร ประเพณี 
ศ ิลปวัฒนธรรมจำนวน 1 
กิจกรรม โดยมีผู๎เข๎ารํวมโครงการ
เปน็น ักเรยีนโรงเรียนเทศบาลวัด
เชียงย ืน ตั้งแตํระดับชั้นอนุบาล 
1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 
6 จ านวน 347 คน 

58,000 แหลํงเรียนรู๎
ภายนอก

สถานศึกษา 

โรงเรียนเทศบาล
วัดเชียงยืน 

ส านักการศึกษา 

            

 -สํงเสริมการเรียนรู๎
นอกสถานท่ีของ
นักเรียนโรงเรียน
เทศบาลวัดหมื่นเงิน
กอง 

- ส ารวจแหลํงเร ียนร ู๎ที ่
เกี่ยวข๎องกับประวัต ิศาสตร ๑  
การอน ุร ักษ ๑ศ ิลปะ วัฒนธรรม 
พ ื้นบ ๎าน ฯ 
- จัดอบรมสัมมนาและ 
น านักเร ียนช้ันอนุบาล 1 – 
ช้ันประถมศึกษาป ีท ี่ 6 รวม
160 คนไปศ ึกษายังแหล ํง 
เร ียนร ู๎ให๎แกนํ ักเร ียน 

30,000 แหลํงเรียนรู๎
ภายนอก

สถานศึกษา 

โรงเรียนเทศบาลวัด
หมื่นเงินกอง 

ส านักการศึกษา 

            

แบบ ผด.02 



2/3/84 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 -สํงเสริมการเรียนรู๎
นอกสถานท่ีของ
นักเรียนโรงเรียน
เทศบาลวัดเกตกา
ราม 

จัดกิจกรรมการเรียนรู๎จากแหลํง
เรียนรู๎ภายนอกให๎แกํนักเรียนช้ัน 
อ.๑-ป.๖ จ านวน 140 คน 

25,000 แหลํงเรียนรู๎
ภายนอก

สถานศึกษา 

โรงเรียนเทศบาล
วัดเกตการาม 

ส านักการศึกษา 

            

 -สํงเสริมการเรียนรู๎
นอกสถานท่ีของ
นักเรียนโรงเรียน
เทศบาลวัดกูํค า 

จัดกิจกรรม การเสริมสร๎าง
ศักยภาพการเรียนรู๎ การ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง 
ศึกษาการเรียนรู๎ นอกสถานศึกษา
เกี่ยวกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล๎อม ชีวิตและธรรมชาติ
ของสัตว๑พืชสมุนไพร เพื่อให๎เด็ก
ได๎เพิ่มพูนความรู๎จากประสบ 
การณ๑ ท่ีได๎รับจริงจากแหลํง
เรียนรู๎ภายนอกสถานศึกษาตั้งแตํ
ระดับ ช้ันอนุบาล จนถึงช้ัน
ประถมศึกษา ปีท่ี 6 จ านวน 
๑๖๒ คน 

12,200 แหลํงเรียนรู๎
ภายนอก

สถานศึกษา 

โรงเรียนเทศบาล
วัดกูํค า 

ส านักการศึกษา 

            

 

 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



2/3/85 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

42 อนุรักษ๑สํงเสริม                 
 ศิลปวัฒนธรรมและ                 
 ภูมิปัญญาท๎องถิ่น                 
 (สนับสนุนคําใช๎จําย                 
 ในการบริหาร                 
 สถานศึกษา)                 
 -อนุรักษ๑สํงเสริม

ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท๎องถิ่น
โรงเรียนเทศบาลวัด
หมื่นเงินกอง 

-จัดหาครภู ูม ิป ัญญาด๎าน 
การเพาะปลูกพ ืชผักสวนคร ัว 
ร ั้วกินได๎ (พ ืชผ ักท ๎องถ ิ่นล๎านนา) 
-จัดก ิจกรรมด ๎านการเร ียนร ู๎ 
การเพาะปลูกพ ืชผักสวนคร ัว 
ร ั้วกินได๎ (พ ืชผ ักท ๎องถ ิ่นล๎านนา)
ให๎แก ํนักเร ียนช ั้นประถมศึกษาปี
ที่ 4-6  

2,000 
 

โรงเรียน
เทศบาลวัด
หมื่นเงินกอง 

โรงเรียนเทศบาล 
วัดหมื่นเงินกอง 
ส านักการศึกษา 

            

 -อนุรักษ๑สํงเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท๎องถิ่น
โรงเรียนเทศบาลวัด
ศรีสุพรรณ 
 

-จัดกิจกรรมอนุรักษ๑และสํงเสริม
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
วิถีชีวิตล๎านนาในโรงเรียนและ
รํวมกับหนํวยงานอ่ืน โดยมี
นักเรียนเข๎ารํวมโครงการตั้งแตํ
ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึง ระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน  
263  คน 

30,000 โรงเรียน
เทศบาลวัด
ศรีสุพรรณ 

โรงเรียนเทศบาล
วัดศรีสุพรรณ 
ส านักการศึกษา 

            

 

 

 

 

แบบ ผด.02 



2/3/86 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 -อนุรักษ๑สํงเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท๎องถิ่น
โรงเรียนเทศบาลวัด
ทําสะต๐อย 
 

จัดกิจกรรมอนุรักษ๑และสํงเสริม
วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท๎องถิ่นในโรงเรียนและรํวมกับ
หนํวยงานอ่ืน เชํน การท า
กระทงผางประทีป การท าขนม
พื้นเมืองอาหารพื้นเมืองและ
เรียนรู๎ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ๎าน
ล๎านนาและความรู๎ที่เกี่ยวภูมิ
ปัญญาท๎องถิ่นฯลฯ 

60,000 
 

โรงเรียน
เทศบาลวัด
ทําสะต๐อย 

โรงเรียนเทศบาล
วัดทําสะต๐อย 

ส านักการศึกษา 

            

 -อนุรักษ๑สํงเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท๎องถิ่น
โรงเรียนเทศบาลวัด
ศรีปิงเมือง 
 

จัดกิจกรรมอนุรักษ๑และสํงเสริม
วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท๎องถิ่นในโรงเรียนและรํวมกับ
หนํวยงานอ่ืน เชํน การท า
กระทงผางประทีป การท าขนม
พื้นเมืองอาหารพื้นเมืองและ
เรียนรู๎ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ๎าน
ล๎านนาและความรู๎ที่เกี่ยวภูมิ
ปัญญาท๎องถิ่นฯลฯ 

20,000 โรงเรียน
เทศบาลวัด
ศรีปิงเมือง 

โรงเรียนเทศบาล
วัดศรีปิงเมือง 

ส านักการศึกษา 

            

 -อนุรักษ๑สํงเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท๎องถิ่น
โรงเรียนชุมชน
เทศบาลวัดศรีดอน
ไชย 
 

จัดกิจกรรมอนุรักษ๑และ
สํงเสริมวัฒนธรรม และ 
ภูมิปัญญาท๎องถิ่น ในโรงเรียน 

20,000 โรงเรียน
ชุมชน

เทศบาลวัด
ศรีดอนไชย 

โรงเรียนชุมชน
เทศบาลวัดศรีดอน

ไชย 
ส านักการศึกษา 

            

 

แบบ ผด.02 



2/3/87 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 -อนุรักษ๑สํงเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท๎องถิ่น
โรงเรียนเทศบาลวัด
เชียงยืน 
 

จ ัดกิจกรรมอนุรักษ๑และสงํเสริม 
วัฒนธรรมและภ ูมิปัญญาท ๎องถิ่น
ในโรงเรียนและรํวมกับ
หน ํวยงานอ ื่น โดยการจ ัดการ
แสดงด๎านศ ิลปวัฒนธรรมและ 
ภูมิป ัญญาท ๎องถิน่ท ั้งในและ 
นอกห๎องเรียน จำนวน 5 การ
แสดงข ึ้นไป เชํน การแสดง
ทางด๎านดนตรีและนาฏศ ิลป์ 
ฟูอนสี่ภาค ฟูอนเล็บ กลอง
สะบัดชัย ดนตรีพืน้เมืองศ ิลปะ
ดาบไทย ฯลฯ  
โดยมีต ัวแทนน ักเรียนท ี่เข ๎ารํวม 
โครงการ จำนวน 60 คน 

8,000 
 

โรงเรียน
เทศบาลวัด
เชียงยืน 

 

โรงเรียนเทศบาล
วัดเชียงยืน 

 

            

 -อนุรักษ๑สํงเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท๎องถิ่น
โรงเรียนเทศบาลวัด
พวกช๎าง 

จัดก ิจกรรมอนุรักษ๑และสงํเสรมิ
วัฒนธรรมและภูม ิปัญญาท๎องถิ่น
ในโรงเรยีนและรวํมกับหนํวย
งานอ ื่น ด๎านว ิถ ีช ีว ิตลา๎นนา 
โดยมีตวัแทนนกัเรียนเข๎ารวม 
โครงการ จำนวน 30 คน 

5,000 โรงเรียน 
เทศบาล 

วัดพวกชาง 

โรงเรียนเทศบาล
วัดพวกช๎าง 

            

 

 

 

 

 
 
 
 

แบบ ผด.02 



2/3/88 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 -อนุรักษ๑สํงเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท๎องถิ่น
โรงเรียนเทศบาลดอก
เงิน 

จัดกิจกรรมอนุรักษ๑และ 
สํงเสริมวัฒนธรรมและ 
ภูมิปัญญาท๎องถิ่นในโรงเรียน
และรํวมกับหนํวยงานอ่ืน  
ด๎านวิถีชีวิตล๎านนา 
โดยมตีัวแทนนักเรียนเข๎ารวม 
โครงการตั้งแตํระดับชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 1-6  
จ านวน 122 คน  

10,000 
 

โรงเร ียน 
เทศบาล
ดอกเงิน 

โรงเร ียน 
เทศบาล 
ดอกเงิน 

  ส านักการศึกษา 

            

43 โรงเรียนสํงเสริม จัดการเรียนการสอน 57,500 โรงเรียน โรงเรียนเทศบาล             
 การสอนภูมิปัญญา หลักสูตรภูมิปัญญาท๎องถิ่น  เทศบาล วัดศรีดอนไชย             
 ท๎องถิ่น ภายในโรงเรียนให๎กับนักเรียน  วัดศร ี ส านักการศึกษา             
 (สนับสนุนคําใช๎จําย ทุกระดับชั้น  ดอนไชย              
 ในการบริหาร

สถานศึกษา) 
                

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



2/3/89 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

44 พัฒนาหลักสูตร                 
 ท๎องถิ่น                 
 (สนับสนุนคําใช๎จําย                 
 ในการบริหาร                 
 สถานศึกษา)                 
 -พัฒนาหลักสูตร

ท๎องถิ่นโรงเรียน
เทศบาลวัดหมื่นเงิน
กอง 
 

- จัดประชุมเช ิงปฏ ิบ ัต ิการด๎าน
การจัดท าหลักสูตร 
ท ๎องถิ่นให๎แก ํคณะครูใน 
โรงเร ียน จำนวน 13 ราย 
- จัดท าและพฒันาหลักสูตร 

ท ๎องถิ่นให๎สมบ ูรณ๑ และเอ ื้อต ํอ
กระบวนการจัดการศ ึกษา 
ของโรงเร ียน จำนวน 1 
หลักสูตร 

2,000 โรงเรียน
เทศบาลวัด
หมื่นเงินกอง 

 

โรงเรียนเทศบาล 
วัดหมื่นเงินกอง 
ส านักการศึกษา 

 

           
 

 

 -พัฒนาหลักสูตร
ท๎องถิ่นโรงเรียน
เทศบาลวัดศรี
สุพรรณ 
 

พัฒนาและจัดท าหลักสูตร
ท๎องถิ่น โดยมีพนักงานครูที่เข๎า
รํวมโครงการ จ านวน 23 คน 

5,000 
 

โรงเรียน
เทศบาลวัด
ศรีสุพรรณ 

โรงเรียนเทศบาล
วัดศรีสุพรรณ 
ส านักการศึกษา 

            

 -พัฒนาหลักสูตร
ท๎องถิ่นโรงเรียน
เทศบาลวัดทําสะต๐อย 

พัฒนาและจัดท าหลักสูตร 
ท๎องถิ่นรวมถึงให๎การสนับสนุน
การท าเรียนการสอนโดยใช๎ภูมิ
ปัญญาท๎องถิ่นและการ
ผลิตภัณฑ๑ท๎องถิ่นตํางๆของ
โรงเรียนเทศบาลวัดทาสะต๐อย 

10,000 โรงเรียน
เทศบาลวัด
ทําสะต๐อย 

โรงเรียนเทศบาล
วัดทําสะต๐อย 

ส านักการศึกษา 
 

            

 
 

แบบ ผด.02 



2/3/90 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 -พัฒนาหลักสูตร
ท๎องถิ่นโรงเรียน
เทศบาลวัดศรีปิง
เมือง 
 

-พัฒนาและจัดท าหลักสูตร
ท๎องถิ่น รวมถึงให๎การสนับสนุน
การท าเรียนการสอนโดยใช๎ 
ภูมิปัญญาท๎องถิ่นและการ
ผลิตภัณฑ๑ท๎องถิ่นตําง ๆ ของ
โรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง 

10,000 โรงเรียน
เทศบาลวัด
ศรีปิงเมือง 

โรงเรียนเทศบาล
วัดศรีปิงเมือง 

ส านักการศึกษา 
 

            

 -พัฒนาหลักสูตร
ท๎องถิ่นโรงเรียน
ช ุมชนเทศบาลวัดศร ี
ดอนไชย 

พัฒนาและจัดทาหล ักส ูตร
ท๎องถิ่นรวมถึงให๎การสนับสนุน
การท าผล ิตภ ัณฑ๑ทอ๎งถิน่ตํางๆ 
ของโรงเร ียน อยํางน ๎อย 1
หล ักส ูตร 

15,000 โรงเรียน
ช ุมชน

เทศบาลวัด
ศร ีดอนไชย 

โรงเรียนช ุมชน
เทศบาลวัดศร ีดอน

ไชย 
ส านักการศึกษา 

            

 -พัฒนาหลักสูตร
ท๎องถิ่นโรงเรียน
เทศบาลวัดเชียงยืน 
 

พัฒนาและจัดท าหลักสูตรท๎องถิ่น
ตั้งแตํระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงช้ัน
ประถมศ ึกษาปีท่ี 6 จำนวน
ระดบัช้ันละ 1 หลักสูตร 
โดยมพีน ักงานครูที่เข๎าร ํวม 
จำนวน 25 คน 

3,000 
 

โรงเรียน
เทศบาลวัด
เชียงยืน 

โรงเรียนเทศบาล
วัดเชียงยืน 

ส านักการศึกษา 
 

            

 -พัฒนาหลักสูตร
ท๎องถิ่นโรงเรียน
เทศบาลดอกเงิน 

พัฒนาและจดัทำหลักสตูร 
ท ๎องถิ่น โดยมีพนักงานครู
เข ๎าร ํวมโครงการ จ านวน 
14คน 

10,000 โรงเร ียน
เทศบาล 
ดอกเงิน 

โรงเร ียนเทศบาล 
ดอกเงิน 

ส านักการศึกษา 
 

            

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02 



2/3/91 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

45 บ ารุงรักษาระบบ จ๎างเหมาเอกชนบ ารุงรักษา 240,000 โรงเรียนสังกัด ฝุายวิชาการ             
 อิเล็กทรอนิกส๑ ระบบอิเล็กทรอนิกส๑พร๎อม  เทศบาล ส านักการศึกษา             
 พร๎อมคลังข๎อสอบ คลังข๎อสอบในการจัดการเรียน

การสอนเพื่อวิเคราะห๑ศักยภาพ
ของสถานศึกษาในสังกัด
เทศบาลฯ ท้ัง 1๑ แหํง และ
ส านักการศึกษา 

 นคร
เชียงใหมํ 

 

            

46 พัฒนาการเรียนรู๎                 
 เทคโนโลยีสารสนเทศ                 
 ของนักเรียน                 
 (สนับสนุนคําใช๎จําย                 
 ในการบริหาร

สถานศึกษา) 
                

 -พัฒนาการเรียนรู๎
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ของนักเรียนโรงเรียน
ชุมชนเทศบาล 
วัดศรีดอนไชย 

จัดกิจกรรมและอบรม 
ให๎ความร ู๎เกี่ยวกับการ ส ืบค๎น
ข ๎อมูล การจ ัดท า เวบไซต๑ และ
ออกแบบ ส ื่อเทคโนโลยีส ํงเสริม 
การจัดอบรมวิชาการ ด๎าน
เทคโนโลยี สารสนเทศและ 
คอมพ ิวเตอร(ICT) ใหก๎ ับนกัเร ียน
ในโรงเร ียน 

68,640 โรงเรียน
ชุมชน

เทศบาล 
วัดศร ี

ดอนไชย 

โรงเรียนชุมชน
เทศบาลวัด 
ศรีดอนไชย 

ส านักการศึกษา 

            

 -พัฒนาการเรียนรู๎
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ของนักเรียนโรงเรียน
เทศบาลวัดศรี
สุพรรณ 

จัดกิจกรรมการพัฒนาการ
เรียนรู๎เทคโนโลยีสารสนเทศของ
นักเรียน โดยมนีักเรียน 
ระดับชั้นอนุบาลปีท่ี 1 ถึง
ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6
จ านวน 263  คน 

25,000 โรงเรียน
เทศบาลวัด
ศรีสุพรรณ 

โรงเรียนเทศบาล
วัดศรีสุพรรณ 

ส านักการศึกษา 

            

แบบ ผด.02 



2/3/92 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 -พัฒนาการเรียนรู๎
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ของนักเรียนโรงเรียน
เทศบาลวัดปุาแพํง 

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให๎กับนักเรียนทุกระดับชั้น 

16,400 โรงเรียน
เทศบาลวัด

ปุาแพํง 

โรงเรียนเทศบาล
วัดปุาแพํง 

ส านักการศึกษา 

            

 -พัฒนาการเรียนรู๎
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ของนักเรียนโรงเรียน
เทศบาลดอกเงิน 

จดักิจกรรมการพฒันาการ 
เร ียนร ๎ูเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของน ักเร ียน โดยมีนักเรียน
ระดับชั้นอนุบาลปีท่ี 1 ถึง
ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
จ านวน 178 คน เข๎ารํวม
กิจกรรม 

14,000 
 

โรงเร ียน
เทศบาล 
ดอกเงิน 

โรงเร ียนเทศบาล 
ดอกเงิน 

ส านักการศึกษา 

            

 -พัฒนาการเรียนรู๎
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ของนักเรียนโรงเรียน
เทศบาลวัดทําสะต๐อย 

จัดฝึกอบรมให๎ความรู๎การ 
ใช๎คอมพิวเตอร๑ในการสืบค๎น
ข๎อมูล 

20,000 โรงเรียน
เทศบาลวัด
ทําสะต๐อย 

โรงเรียนเทศบาล
วัดทําสะต๐อย 

ส านักการศึกษา 

            

 -พัฒนาการเรียนรู๎
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ของนักเรียนโรงเรียน
เทศบาลวัดศรีปิง
เมือง 

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เกี่ยวกับเทคโนโลยี สารสนเทศ
ให๎กับนักเรียนทุกระดับชั้น,คํา
บ ารุงรักษา ดูแลคอมพิวเตอร๑
ของโรงเรียน 

30,000 โรงเรียน
เทศบาลวัด
ศรีปิงเมือง 

โรงเรียนเทศบาล
วัดศรีปิงเมือง 

ส านักการศึกษา 

            

 -พัฒนาการเรียนรู๎
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ของนักเรียนโรงเรียน
เทศบาลวัดเกตการาม 

เพื่อสนับสนุนคําจดทะเบียน
โดเมนเนมและคําธรรมเนียม
ระบบฐานข๎อมูลนักเรียนให๎กับ
นักเรียนช้ัน อ.๑-ป.๖ จ านวน 
140 คน 

2,000 โรงเรียน
เทศบาลวัด
เกตการาม 

โรงเรียนเทศบาล
วัดเกตการาม 

ส านักการศึกษา 

            

 

 

แบบ ผด.02 



2/3/93 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 -พัฒนาการเรียนรู๎
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ของนักเรียนโรงเรียน
เทศบาลวัดเชียงยืน 

จ ัดกิจกรรมพัฒนาการเรยีนรู ๎
เทคโนโลย ีสารสนเทศของ
นักเร ียน จำนวน 1 กิจกรรม ค ือ 
กิจกรรมการอบรมให๎ความรู๎เกี่ยวกับ
การสืบค๎นข๎อมูล การออกแบบสื่อ
เทคโนโลย ีสารสนเทศ และ
คอมพิวเตอร๑ โดยมผีู๎เข๎ารวํม
โครงการเป็นน ักเรียน โรงเรียน
เทศบาลวัดเชยีงย ืน ระด ับช้ัน
อนุบาล 1 ถึงประถมศ ึกษาป ีที ่
6 จำนวน 347 คน 

10,200 โรงเรียน
เทศบาล 

วัดเชียงยืน 

โรงเรียนเทศบาล
วัดเชียงยืน 

ส านักการศึกษา 

            

 -พัฒนาการเรียนรู๎
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ของนักเรียนโรงเรียน
เทศบาลวัดกูํค า 

จัดกิจกรรมอบรมให๎ความรู๎เกี่ยวกับ 
- การสืบค๎นข๎อมูล การท ารายงาน 
- การออกแบบสื่อเทคโนโลยี   
- โปรแกรมน าเสนอ  
- โปรแกรมตกแตํงรูป  
ตามลักษณะของ ซอฟต๑แวร๑ 
โดยจัดอบรมวิชาการด๎านเทคโนโลยี
สารสนเทศและคอมพิวเตอร๑ (ICT) 
ให๎แกํนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี ๑ – ๖ จ านวน ๑๑3 คน 

4,000 โรงเรียน
เทศบาล 
วัดกูํค า 

โรงเรียนเทศบาล
วัดกูํค า 

ส านักการศึกษา 

            

 -พัฒนาการเรียนรู๎
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ของนักเรียนโรงเรียน
เทศบาลวัดพวกช๎าง 

จัดกิจกรรมการพัฒนาการเรียนรู๎
เทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียน 
จำนวน 1 ก ิจกรรม นักเรยีน
ระดับช ั้นอนบาลปที ํ 1 ถ ึง 
ระดับช ๎นประถมศึกษาปีท ี 6 
จำนวน 165 คน 

12,500 โรงเรียน
เทศบาลวัด
พวกช๎าง 

โรงเรียนเทศบาล
วัดพวกช๎าง 

ส านักการศึกษา 

            

แบบ ผด.02 



2/3/94 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

47 อินเตอร๑เน็ตโรงเรียน                 
 (สนับสนุนคําใช๎จําย                 

 ในการบริหาร                 
 สถานศึกษา)                 
 -อินเตอร๑เน็ตโรงเรียน

เทศบาลวัดกูํค า 
เชื่อมตํออินเตอร๑เน็ตความเร็วสูง
ภายในโรงเรียนเทศบาลวัดกูํค า 

16,800 โรงเรียน
เทศบาลวัดกูํ

ค า 

โรงเรียนเทศบาล
วัดกูํค า 

ส านักการศึกษา 

            

 -อินเตอร๑เน็ตโรงเรียน
ชุมชนเทศบาลวัดศรี
ดอนไชย 

เชื่อมตํออินเตอร๑เน็ตความเร็วสูง
ภายในโรงเรียนชุมชนเทศบาล 
วัดศรีดอนไชย 

16,800  โรงเรียน
ชุมชน

เทศบาล 
วัดศรีดอน

ไชย 

โรงเรียนชุมชน
เทศบาล 

วัดศรีดอนไชย 
ส านักการศึกษา 

            

 -อินเตอร๑เน็ตโรงเรียน
เทศบาลวัดศรี
สุพรรณ 

เชื่อมตํออินเตอร๑เน็ตความเร็วสูง
ภายในโรงเรียนเทศบาล 
วัดศรีสุพรรณ 

16,800 โรงเรียน
เทศบาล 
วัดศรี

สุพรรณ 

โรงเรียนเทศบาล 
วัดศรีสุพรรณ 

ส านักการศึกษา 

            

 -อินเตอร๑เน็ตโรงเรียน
เทศบาลดอกเงิน 

เชื่อมตํออินเตอร๑เน็ตความเร็วสูง
ภายในโรงเรียนเทศบาลดอกเงิน 

16,800 โรงเรียน
เทศบาล
ดอกเงิน 

โรงเรียนเทศบาล
ดอกเงิน 

ส านักการศึกษา 

            

 -อินเตอร๑เน็ตโรงเรียน
เทศบาลวัดปุาแพํง 

เชื่อมตํออินเตอร๑เน็ตความเร็วสูง
ภายในโรงเรียนเทศบาล 
วัดปุาแพํง 

16,800 โรงเรียน
เทศบาล 

วัดปุาแพํง 

โรงเรียนเทศบาล 
วัดปุาแพํง 

ส านักการศึกษา 

            

-อินเตอร๑เน็ตโรงเรียน
เทศบาลวัดศรีปิง
เมือง 

เชื่อมตํออินเตอร๑เน็ตความเร็วสูง
ภายในโรงเรียนเทศบาล 
วัดศรีปิงเมือง 

16,800 โรงเรียน
เทศบาล 
วัดศรีปิง

เมือง 

โรงเรียนเทศบาล 
วัดศรีปิงเมือง 

ส านักการศึกษา 

            

แบบ ผด.02 



2/3/95 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 -อินเตอร๑เน็ตโรงเรียน
เทศบาลวัดพวกช๎าง 

เชื่อมตํออินเตอร๑เน็ตความเร็วสูง
ภายในโรงเรียนเทศบาล 
วัดพวกช๎าง 

16,800 โรงเรียน
เทศบาล 

วัดพวกช๎าง 

โรงเรียนเทศบาล 
วัดพวกช๎าง 

ส านักการศึกษา 

            

-อินเตอร๑เน็ตโรงเรียน
เทศบาลวัดเชียงยืน 

เชื่อมตํออินเตอร๑เน็ตความเร็วสูง
ภายในโรงเรียนเทศบาล 
วัดเชียงยืน 

16,800 โรงเรียน
เทศบาล 

วัดเชียงยืน 

โรงเรียนเทศบาล 
วัดเชียงยืน 

ส านักการศึกษา 

            

-อินเตอร๑เน็ตโรงเรียน
เทศบาลวัดหมื่นเงิน
กอง 

เชื่อมตํออินเตอร๑เน็ตความเร็วสูง
ภายในโรงเรียนเทศบาลวัดหมื่น
เงินกอง 

16,800 โรงเรียน
เทศบาลวัด
หมื่นเงินกอง 

โรงเรียนเทศบาลวัด
หมื่นเงินกอง 

ส านักการศึกษา 

            

-อินเตอร๑เน็ตโรงเรียน
เทศบาลวัดเกตกา
ราม 

เชื่อมตํออินเตอร๑เน็ตความเร็วสูง
ภายในโรงเรียนเทศบาลวัดเกต
การาม 

16,800 โรงเรียน
เทศบาลวัด
เกตการาม 

โรงเรียนเทศบาล
วัดเกตการาม 

ส านักการศึกษา 

            

-อินเตอร๑เน็ตโรงเรียน
เทศบาลวัดทําสะต๐อย 

เชื่อมตํออินเตอร๑เน็ตความเร็วสูง
ภายในโรงเรียนเทศบาลวัดทํา
สะต๐อย 

16,800 โรงเรียน
เทศบาลวัด
ทําสะต๐อย 

โรงเรียนเทศบาล
วัดทําสะต๐อย 

ส านักการศึกษา 

            

48 บริการสารสนเทศ IT - จัดกิจกรรมการอบรมการสร๎าง
และการควบคุมหุํนยนต๑ให๎แกํ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 - 6 
- จัดซ ื้อบลทู ูทส าหรบักระจาย
สัญญาณ โปรแกรมควบคุมการ
ทำงานของห ํุนยนต ๑ 
- จัดกิจกรรมการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการสร๎างและการ
ออกแบบโปรแกรมควบคุมการ
ท างานของหุํนยนต๑ให๎แกํ นักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4-6  

5,290 โรงเรียน โรงเรียนเทศบาล             
 (สนับสนุนคําใช๎จําย  เทศบาลวัด วัดหมื่นเงินกอง             
 ในการบริหาร  หมื่นเงินกอง ส านักการศึกษา             
 สถานศึกษา)                
                 
                 
                 
                 
                 
                 

แบบ ผด.02 



2/3/96 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

49 ตรวจระดับและ - แตํงตั้งคณะกรรมการคัดกรอง 2,000 สถาบัน โรงเรียนเทศบาล             
 ประเภทของการ เบื้องต๎น  พัฒนาการ วัดหมื่นเงินกอง             
 บกพรํองการเรียนรู๎ - ติดตํอสถาบันทางการแพทย๑  เด็กราช ส านักการศึกษา             
 ของนักเรียน   เฉพาะทาง  นครินทร๑              
 (สนับสนุนคําใช๎จําย - น านักเรียนช้ันประถมศึกษา  จ.เชียงใหม/ํ              
 ในการบริหาร   ปีท่ี 3-6 ที่มีปัญหาด๎านการ  รพ.สวนปรุง              
 สถานศึกษา) เรียนรู๎และพฤติกรรมเข๎ารับ

การตรวจระดับและประเภท
ของการบกพรํองจากสถาบัน
ด๎านการแพทย๑เฉพาะทางตรวจ 

               

50 คําอาหารกลางวัน                 
 ของสถานศึกษาใน                 
 สังกัดเทศบาลนคร                 
 เชียงใหมํ                  
 (สนับสนุนคําใช๎จําย                 
 ในการบริหาร                 
 สถานศึกษา)                 
 -คําอาหารกลางวัน

ของโรงเรียนชุมชน
เทศบาลวัดศรีดอน
ไชย 

จัดหาอาหารกลางวันให๎แกํ
นักเรียนโรงเรียนชุมชนเทศบาล
วัดศรีดอนไชยตลอดปีการศึกษา 

1,064,๐๐๐ โรงเรียน
ชุมชน

เทศบาลวัด
ศรีดอนไชย 

โรงเรียนชุมชน
เทศบาลวัดศรีดอน

ไชย 
ส านักการศึกษา 

            

 -คําอาหารกลางวัน
ของโรงเรียนเทศบาล
วัดศรีสุพรรณ 

จัดหาอาหารกลางวันให๎แกํ
นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดศรี
สุพรรณตลอดปีการศึกษา 

892,000 โรงเรียน
เทศบาลวัด
ศรีสุพรรณ 

โรงเรียนเทศบาล
วัดศรีสุพรรณ 

ส านักการศึกษา 

            

 

 

 

แบบ ผด.02 



2/3/97 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 -คําอาหารกลางวัน
ของโรงเรียนเทศบาล
วัดปุาแพํง 

จัดหาอาหารกลางวันให๎แกํ
นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดปุา
แพํงตลอดปีการศึกษา 

1,308,000 
 

โรงเรียน
เทศบาลวัด

ปุาแพํง 

โรงเรียนเทศบาล
วัดปุาแพํง 

ส านักการศึกษา 

            

 -คําอาหารกลางวัน
ของโรงเรียนเทศบาล
ดอกเงิน 

จัดหาอาหารกลางวันให๎แกํ
นักเรียนโรงเรียนเทศบาลดอก
เงินตลอดปีการศึกษา 

628,000 โรงเรียน
เทศบาล
ดอกเงิน 

โรงเรียนเทศบาล
ดอกเงิน 

ส านักการศึกษา 

            

 -คําอาหารกลางวัน
ของโรงเรียนเทศบาล
วัดทําสะต๐อย 

จัดหาอาหารกลางวันให๎แกํ
นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดทํา
สะต๐อยตลอดปีการศึกษา 

1,448,000 โรงเรียน
เทศบาลวัด
ทําสะต๐อย 

โรงเรียนเทศบาล
วัดทําสะต๐อย 

ส านักการศึกษา 

            

 -คําอาหารกลางวัน
ของโรงเรียนเทศบาล
วัดศรีปิงเมือง 

จัดหาอาหารกลางวันให๎แกํ
นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัด
ศรีปิงเมืองตลอดปีการศึกษา 

๘๙๖,๐๐๐ โรงเรียน
เทศบาลวัด
ศรีปิงเมือง 

โรงเรียนเทศบาล
วัดศรีปิงเมือง 

ส านักการศึกษา 

            

 -คําอาหารกลางวัน
ของโรงเรียนเทศบาล
วัดพวกช๎าง 

จัดหาอาหารกลางวันให๎แกํ
นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัด
พวกช๎างตลอดปีการศึกษา 

552,000 โรงเรียน
เทศบาลวัด
พวกช๎าง 

โรงเรียนเทศบาล
วัดพวกช๎าง 

ส านักการศึกษา 

            

 -คําอาหารกลางวัน
ของโรงเรียนเทศบาล
วัดเชียงยืน 

จัดหาอาหารกลางวันให๎แกํ
นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัด
เชียงยืนตลอดปีการศึกษา 

1,240,000 โรงเรียน
เทศบาลวัด
เชียงยืน 

โรงเรียนเทศบาล
วัดเชียงยืน 

ส านักการศึกษา 

            

 -คําอาหารกลางวัน
ของโรงเรียนเทศบาล
วัดหมื่นเงินกอง 

จัดหาอาหารกลางวันให๎แกํ
นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดหมื่น
เงินกองตลอดปีการศึกษา 

516,000 โรงเรียน
เทศบาลวัด
หมื่นเงินกอง 

โรงเรียนเทศบาล 
ส านักการศึกษา 

            

 -คําอาหารกลางวัน
ของโรงเรียนเทศบาล
วัดเกตการาม 

จัดหาอาหารกลางวันให๎แกํ
นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดเกต
การามตลอดปีการศึกษา 

376,000 
 

โรงเรียน
เทศบาลวัด
เกตการาม 

โรงเรียนเทศบาล
วัดเกตการาม 

ส านักการศึกษา 

            

 

 

 

แบบ ผด.02 



2/3/98 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 -คําอาหารกลางวัน
ของโรงเรียนเทศบาล
วัดกูํค า 

จัดหาอาหารกลางวันให๎แกํ
นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดกูํค า
ตลอดปีการศึกษา 

๕๗๖,๐๐๐ 
 

โรงเรียน
เทศบาล 
วัดกูํค า 

โรงเรียนเทศบาล
วัดกูํค า 

ส านักการศึกษา 

            

 -คําอาหารกลางวัน
ของ ศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็กฯ 

จัดหาอาหารกลางวันให๎แกํ
นักเรียนศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กฯ
ตลอดปีการศึกษา 

573,300 ศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กฯ 

ศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็กฯ 

ส านักการศึกษา 

            

51 อุดหนุนคําอาหาร                 
 กลางวันส าหรับ                 
 นักเรียนระดับกํอน                 
 วัยเรียนและระดับ                 
 ประถมศึกษาให๎แก ํ                 
 โรงเรียนสังกัด สพฐ.                 
 และโรงเรียนสังกัด                 
 กองก ากับการต ารวจ                 
 ตระเวนชายแดน 

ที่ 33 
                

 -อุดหนุนคําอาหาร
กลางวันส าหรับ
นักเรียนระดับกํอนวัย
เรียนและระดับ
ประถมศึกษาให๎แกํ
โรงเรียนสังกัดกอง
กำกับการต ารวจ
ตระเวนชายแดน 
ที่ 33  

เบิกเงินและสํงเงินคําอาหาร
กลางวันส าหรับนักเรียนระดับ
กํอนวัยเรียนและระดับ
ประถมศึกษาให๎แกํโรงเรียน
สังกัดกองกำกับการต ารวจ
ตระเวนชายแดนที่ 33 

11,122,000 โรงเรียน
สังกัดกอง
กำกับการ
ต ารวจ
ตระเวน
ชายแดน 
ที่ 33 

ส านักการศึกษา             

 

 

แบบ ผด.02 



2/3/99 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 -อุดหนุนคําอาหาร
กลางวันส าหรับ
นักเรียนระดับกํอนวัย
เรียนและระดับ
ประถมศึกษาให๎แกํ
โรงเรียนสังกัด
ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

เบิกเงินและสํงเงินคําอาหาร
กลางวันส าหรับนักเรียนระดับ
กํอนวัยเรียนและระดับ
ประถมศึกษาให๎แกํโรงเรียน
สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จ านวน 8 
แหํง ดังนี ้
-โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม ํ
-โรงเรียนวัดหนองปุาครั่ง  จ านวน  344,000 บาท 
-โรงเรียนวัดเมืองสาตร  จ านวน   550,000 บาท 
-โรงเรียนวัดสวนดอก  จ านวน 1,534,000 บาท 
-โรงเรียนวัดปุาตัน  จ านวน      1,032,000 บาท 
-โรงเรียนอนุบาลบ๎านทํอ 

- เมืองลัง  
- -โรงเรียนพุทธิโศภณ  

-โรงเรียนค าเที่ยงอนุสรณ๑  จ านวน 2,470,000 บาท 

20,130,000 
 
 
 
 
 
 

(8,600,000) 
(344,000) 
(550,000) 
(1,534,000) 
(1,032,000) 
(1,358,000) 

 
(4,242,000) 
(2,470,000) 

โรงเรียน
สังกัด

ส านักงาน
คณะ 

กรรมการ
การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน   
(8 แหํง) 

ส านักการศึกษา             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02 



2/3/100 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

52 จัดหาอาหารเสริม(นม) จัดหาอาหารเสริม (นม) 15,151,600 -รร.สังกัด ส านักการศึกษา             
 ส าหรับนักเรียนระดับ ส าหรับนักเรียนระดับกํอนวัย    เทศบาลฯ              
 กํอนวัยเรียนและ เรียนและระดับประถมศึกษา    11 แหํง              
 ระดับประถมศึกษา ให๎แกํโรงเรียน ดังนี้  -รร.สังกัด              
 ให๎แกํโรงเรียนสังกัด -โรงเรียนสังกัดเทศบาลนคร   สพฐ. 8 แหํง              
 เทศบาลนครเชียงใหมํ,    เชียงใหมํ 11 แหํง  -รร.สังกัด              
 โรงเรียนสังกัด สพฐ. -โรงเรียนสังกัด สพฐ. 8 แหํง     กรมสามัญ              
 ,โรงเรียนสังกัดกรม -โรงเรียนสังกัดกรมสามัญ    ศึกษา              
 สามัญศึกษาและศูนย๑

พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
นครเชียงใหม ํ

  ศึกษา 3 แหํง 
-ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนคร
เชียงใหมํ 1 แหํง 

   3 แหํง 
-ศูนย๑พัฒนา  
เด็กเล็กฯ  
1 แหํง 

             

53 จัดหาหนังสือเรียน                 
 (สนับสนุนคําใช๎จําย                 
 ในการบริหาร                 
 สถานศึกษา)                 
 -จัดหาหนังสือเรียน

โรงเรียนชุมชน
เทศบาลวัดศรีดอน
ไชย 

จดัซื้อหนงัส ือเร ียนรายวชิา
พืน้ฐานตาม หล ักส ูตรแกนกลาง 
การศึกษาข ั้นพ ื้นฐาน 
พุทธศักราช2551 และหนงัส ือ
แบบฝ ึกหัด เฉพาะรายวชิา
พืน้ฐานท่ีกระทรวงศึกษาธิการ 
ก าหนด 

340,077 โรงเรียน
ชุมชน

เทศบาลวัด
ศรีดอนไชย 

โรงเรียนชุมชน
เทศบาลวัดศรีดอน

ไชย 
ส านักการศึกษา 

            

 

 

 

 

แบบ ผด.02 



2/3/101 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 -จัดหาหนังสือเรียน
โรงเรียนเทศบาลวัด
ศรีสุพรรณ 

จดัซื้อหนงัส ือเร ียนรายวชิา
พืน้ฐานตาม หล ักส ูตรแกนกลาง 
การศึกษาข ั้นพ ื้นฐาน 
พุทธศักราช2551 และหนงัส ือ
แบบฝ ึกหัด เฉพาะรายวชิา
พืน้ฐานท่ีกระทรวงศึกษาธิการ 
ก าหนด 

138,997 โรงเรียน
เทศบาลวัด
ศรีสุพรรณ 

โรงเรียนเทศบาล
วัดศรีสุพรรณ 

ส านักการศึกษา 

            

 -จัดหาหนังสือเรียน
โรงเรียนเทศบาลวัด
ปุาแพํง 

จดัซื้อหนงัส ือเร ียนรายวชิา
พืน้ฐานตาม หล ักส ูตรแกนกลาง 
การศึกษาข ั้นพ ื้นฐาน 
พุทธศักราช2551 และหนงัส ือ
แบบฝ ึกหัด เฉพาะรายวชิา
พืน้ฐานท่ีกระทรวงศึกษาธิการ 
ก าหนด 

202,739 
 

โรงเรียน
เทศบาลวัด

ปุาแพํง 

โรงเรียนเทศบาล
วัดปุาแพํง 

ส านักการศึกษา 

            

 -จัดหาหนังสือเรียน
โรงเรียนเทศบาล
ดอกเงิน 

จดัซื้อหนงัส ือเร ียนรายวชิา
พืน้ฐานตาม หล ักส ูตรแกนกลาง 
การศึกษาข ั้นพ ื้นฐาน 
พุทธศักราช2551 และหนงัส ือ
แบบฝ ึกหัด เฉพาะรายวชิา
พืน้ฐานท่ีกระทรวงศึกษาธิการ 
ก าหนด 

100,030 
 

โรงเรียน
เทศบาล
ดอกเงิน 

โรงเรียนเทศบาล
ดอกเงิน 

ส านักการศึกษา 

            

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02 



2/3/102 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 -จัดหาหนังสือเรียน
โรงเรียนเทศบาลวัด
ทําสะต๐อย 

จดัซื้อหนงัส ือเร ียนรายวชิา
พืน้ฐานตาม หล ักส ูตรแกนกลาง 
การศึกษาข ั้นพ ื้นฐาน 
พุทธศักราช2551 และหนงัส ือ
แบบฝ ึกหัด เฉพาะรายวชิา
พืน้ฐานท่ีกระทรวงศึกษาธิการ 
ก าหนด 

419,076 โรงเรียน
เทศบาลวัด
ทําสะต๐อย 

โรงเรียนเทศบาล
วัดทําสะต๐อย 

ส านักการศึกษา 

            

 -จัดหาหนังสือเรียน
โรงเรียนเทศบาลวัด
ศรีปิงเมือง 

จดัซื้อหนงัส ือเร ียนรายวชิา
พืน้ฐานตาม หล ักส ูตรแกนกลาง 
การศึกษาข ั้นพ ื้นฐาน 
พุทธศักราช2551 และหนงัส ือ
แบบฝ ึกหัด เฉพาะรายวชิา
พืน้ฐานท่ีกระทรวงศึกษาธิการ 
ก าหนด 

๒๔๘,๐๐๐ 
 

โรงเรียน
เทศบาลวัด
ศรีปิงเมือง 

โรงเรียนเทศบาล
วัดศรีปิงเมือง 

ส านักการศึกษา 

            

 -จัดหาหนังสือเรียน
โรงเรียนเทศบาลวัด
พวกช๎าง 

จดัซื้อหนงัส ือเร ียนรายวชิา
พืน้ฐานตาม หล ักส ูตรแกนกลาง 
การศึกษาข ั้นพ ื้นฐาน 
พุทธศักราช2551 และหนงัส ือ
แบบฝ ึกหัด เฉพาะรายวชิา
พืน้ฐานท่ีกระทรวงศึกษาธิการ 
ก าหนด 

93,710 
 

โรงเรียน
เทศบาลวัด
พวกช๎าง 

โรงเรียนเทศบาล
วัดพวกช๎าง 

ส านักการศึกษา 

            

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02 



2/3/103 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 -จัดหาหนังสือเรียน
โรงเรียนเทศบาลวัด
เชียงยืน 

จัดซื้อหนงัส ือเร ียนรายวชิา
พืน้ฐานตาม หล ักส ูตรแกนกลาง 
การศึกษาข ั้นพ ื้นฐาน 
พุทธศักราช2551 และหนงัส ือ
แบบฝ ึกหัด เฉพาะรายวชิา
พืน้ฐานท่ีกระทรวงศึกษาธิการ 
ก าหนด 

204,319 โรงเรียน
เทศบาลวัด
เชียงยืน 

โรงเรียนเทศบาล
วัดเชียงยืน 

ส านักการศึกษา 

            

 -จัดหาหนังสือเรียน
โรงเรียนเทศบาลวัด
หมื่นเงินกอง 

จัดซื้อหนงัส ือเร ียนรายวชิา
พืน้ฐานตาม หล ักส ูตรแกนกลาง 
การศึกษาข ั้นพ ื้นฐาน 
พุทธศักราช2551 และหนงัส ือ
แบบฝ ึกหัด เฉพาะรายวชิา
พืน้ฐานท่ีกระทรวงศึกษาธิการ 
ก าหนด 

85,519 โรงเรียน
เทศบาลวัด
หมื่นเงินกอง 

โรงเรียนเทศบาล
วัดหมื่นเงินกอง 
ส านักการศึกษา 

            

 -จัดหาหนังสือเรียน
โรงเรียนเทศบาลวัด
เกตการาม 

จัดซื้อหนงัส ือเร ียนรายวชิา
พืน้ฐานตาม หล ักส ูตรแกนกลาง 
การศึกษาข ั้นพ ื้นฐาน 
พุทธศักราช2551 และหนงัส ือ
แบบฝ ึกหัด เฉพาะรายวชิา
พืน้ฐานท่ีกระทรวงศึกษาธิการ 
ก าหนด 

80,720 โรงเรียน
เทศบาลวัด
เกตการาม 

โรงเรียนเทศบาล
วัดเกตการาม 

ส านักการศึกษา 

            

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02 



2/3/104 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 -จัดหาหนังสือเรียน
โรงเรียนเทศบาลวัดกูํ
ค า 

จดัซื้อหนงัส ือเร ียนรายวชิา
พืน้ฐานตาม หล ักส ูตรแกนกลาง 
การศึกษาข ั้นพ ื้นฐาน 
พุทธศักราช2551 และหนงัส ือ
แบบฝ ึกหัด เฉพาะรายวชิา
พืน้ฐานท่ีกระทรวงศึกษาธิการ 
ก าหนด 

85,513 
 

โรงเรียน
เทศบาลวัดกูํ

ค า 

โรงเรียนเทศบาล
วัดกูํค า 

ส านักการศึกษา 

            

 -จัดหาหนังสือเรียน
ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กฯ 

จดัซื้อหนงัส ือเร ียนรายวชิา
พืน้ฐานตาม หล ักส ูตรแกนกลาง 
การศึกษาข ั้นพ ื้นฐาน 
พุทธศักราช2551 และหนงัส ือ
แบบฝ ึกหัด เฉพาะรายวชิา
พืน้ฐานท่ีกระทรวงศึกษาธิการ 
ก าหนด 

20,200 ศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กฯ 

ศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็กฯ 

ส านักการศึกษา 

            

54 คําอุปกรณ๑การเรียน                 
 (สนับสนุนคําใช๎จําย                 
 ในการบริหาร                 
 สถานศึกษา)                 
 -คําอุปกรณ๑การเรียน

โรงเรียนชุมชน
เทศบาลวัดศรีดอน
ไชย 

จัดซื้ออุปกรณ ๑การเร ียนที่ จ าเป็น 
เช ํนสม ุด ปากกา ดินสอ ยางลบ 
เคร ื่องมือเรขาคณติ กระดาษส ี
เทียน กระเป๋านักเร ียน ฯลฯ 

186,680 โรงเรียน
ชุมชน

เทศบาลวัด
ศรีดอนไชย 

โรงเรียนชุมชน
เทศบาลวัดศรีดอน

ไชย 
ส านักการศึกษา 

            

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02 



2/3/105 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 -คําอุปกรณ๑การเรียน
โรงเรียนเทศบาลวัด
ศรีสุพรรณ 

จัดซื้ออุปกรณ ๑การเร ียนที่ จ าเป็น 
เช ํนสม ุด ปากกา ดินสอ ยางลบ 
เคร ื่องมือเรขาคณติ กระดาษส ี
เทียน กระเป๋านักเร ียน ฯลฯ 

85,610 โรงเรียน
เทศบาลวัด
ศรีสุพรรณ 

โรงเรียนเทศบาล
วัดศรีสุพรรณ 

ส านักการศึกษา 

            

 -คําอุปกรณ๑การเรียน
โรงเรียนเทศบาลวัด
ปุาแพํง 

จัดซื้ออุปกรณ ๑การเร ียนที่ จ าเป็น 
เช ํนสม ุด ปากกา ดินสอ ยางลบ 
เคร ื่องมือเรขาคณติ กระดาษส ี
เทียน กระเป๋านักเร ียน ฯลฯ 

123,400 โรงเรียน
เทศบาลวัด

ปุาแพํง 

โรงเรียนเทศบาล
วัดปุาแพํง 

ส านักการศึกษา 

            

 -คําอุปกรณ๑การเรียน
โรงเรียนเทศบาลดอก
เงิน 

จัดซื้ออุปกรณ ๑การเร ียนที่ จ าเป็น 
เช ํนสม ุด ปากกา ดินสอ ยางลบ 
เคร ื่องมือเรขาคณติ กระดาษส ี
เทียน กระเป๋านักเร ียน ฯลฯ 

59,920 โรงเรียน
เทศบาล
ดอกเงิน 

โรงเรียนเทศบาล
ดอกเงิน 

ส านักการศึกษา 

            

 -คําอุปกรณ๑การเรียน
โรงเรียนเทศบาลวัด
ทําสะต๐อย 

จัดซื้ออุปกรณ ๑การเร ียนที่ จ าเป็น 
เช ํนสม ุด ปากกา ดินสอ ยางลบ 
เคร ื่องมือเรขาคณติ กระดาษส ี
เทียน กระเป๋านักเร ียน ฯลฯ 

233,170 โรงเรียน
เทศบาลวัด
ทําสะต๐อย 

โรงเรียนเทศบาล
วัดทําสะต๐อย 

ส านักการศึกษา 

            

 -คําอุปกรณ๑การเรียน
โรงเรียนเทศบาลวัด
ศรีปิงเมือง 

จัดซื้ออุปกรณ ๑การเร ียนที่ จ าเป็น 
เช ํนสม ุด ปากกา ดินสอ ยางลบ 
เคร ื่องมือเรขาคณติ กระดาษส ี
เทียน กระเป๋านักเร ียน ฯลฯ 

138,160 โรงเรียน
เทศบาลวัด
ศรีปิงเมือง 

โรงเรียนเทศบาล
วัดศรีปิงเมือง 

ส านักการศึกษา 

            

 -คําอุปกรณ๑การเรียน
โรงเรียนเทศบาลวัด
พวกช๎าง 

จัดซื้ออุปกรณ ๑การเร ียนที่ จ าเป็น 
เช ํนสม ุด ปากกา ดินสอ ยางลบ 
เคร ื่องมือเรขาคณติ กระดาษส ี
เทียน กระเป๋านักเร ียน ฯลฯ 

57,400 โรงเรียน
เทศบาลวัด
พวกช๎าง 

โรงเรียนเทศบาล
วัดพวกช๎าง 

ส านักการศึกษา 

            

 

 

 

แบบ ผด.02 



2/3/106 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 -คําอุปกรณ๑การเรียน
โรงเรียนเทศบาลวัด
เชียงยืน 

จัดซื้ออุปกรณ ๑การเร ียนที่ จ าเป็น 
เช ํนสม ุด ปากกา ดินสอ ยางลบ 
เคร ื่องมือเรขาคณติ กระดาษส ี
เทียน กระเป๋านักเร ียน ฯลฯ 

121,010 โรงเรียน
เทศบาลวัด
เชียงยืน 

โรงเรียนเทศบาล
วัดเชียงยืน 

ส านักการศึกษา 

            

 -คําอุปกรณ๑การเรียน
โรงเรียนเทศบาลวัด
หมื่นเงินกอง 

จัดซื้ออุปกรณ ๑การเร ียนที่ จ าเป็น 
เช ํนสม ุด ปากกา ดินสอ ยางลบ 
เคร ื่องมือเรขาคณติ กระดาษส ี
เทียน กระเป๋านักเร ียน ฯลฯ 

51,500 โรงเรียน
เทศบาลวัด
หมื่นเงินกอง 

โรงเรียนเทศบาล
วัดหมื่นเงินกอง 
ส านักการศึกษา 

            

 -คําอุปกรณ๑การเรียน
โรงเรียนเทศบาลวัด
เกตการาม 

จัดซื้ออุปกรณ ๑การเร ียนที่ จ าเป็น 
เช ํนสม ุด ปากกา ดินสอ ยางลบ 
เคร ื่องมือเรขาคณติ กระดาษส ี
เทียน กระเป๋านักเร ียน ฯลฯ 

49,130 โรงเรียน
เทศบาลวัด
เกตการาม 

โรงเรียนเทศบาล
วัดเกตการาม 

ส านักการศึกษา 

            

 -คําอุปกรณ๑การเรียน
โรงเรียนเทศบาลวัดกูํ
ค า 

จัดซื้ออุปกรณ ๑การเร ียนที่ จ าเป็น 
เช ํนสม ุด ปากกา ดินสอ ยา งลบ 
เคร ื่องมือเรขาคณิต กร ะดาษส ี
เทียน กระเป๋านักเร ียน ฯลฯ 

52,520 
 

โรงเรียน
เทศบาลวัด

กูํค า 

โรงเรียนเทศบาล
วัดกูํค า 

ส านักการศึกษา 

            

 -คําอุปกรณ๑การเรียน
ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กฯ 

จัดซื้ออุปกรณ ๑การเร ียนที่ จ าเป็น 
เช ํนสม ุด ปากกา ดินสอ ยางลบ 
เคร ื่องมือเรขาคณติ กระดาษส ี
เทียน กระเป๋านักเร ียน ฯลฯ 

20,200 ศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กฯ 

ศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็กฯ 

ส านักการศึกษา 

            

 

 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



2/3/107 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

55 คําเครื่องแบบ                 
 นักเรียน                 
 (สนับสนุนคําใช๎จําย                 
 ในการบริหาร                 
 สถานศึกษา)                 
 -คําเครื่องแบบ

นักเรียนโรงเรียน
ชุมชนเทศบาลวัดศรี
ดอนไชย 

จัดสรรเง ินอ ุดหนุน ให๎แกํ
นักเร ียนหร ือผ ู๎ปกครอง 
เพื่อน าไปซื้อเครื่องแบบ นักเรียน
เข็มข ัด รองเท๎า ถุงเท๎า ช ุด
ล ูกเส ือ-เนตร นารี ช ุดกีฬา ฯลฯ 

192,090 โรงเรียน
ชุมชน

เทศบาลวัด
ศรีดอนไชย 

โรงเรียนชุมชน
เทศบาลวัดศรีดอน

ไชย 
ส านักการศึกษา 

            

 -คําเครื่องแบบ
นักเรียนโรงเรียน
เทศบาลวัดศรี
สุพรรณ 

จัดสรรเง ินอ ุดหนุน ให๎แกํ
นักเร ียนหร ือผ ู๎ปกครอง 
เพื่อน าไปซื้อเครื่องแบบ นักเรียน
เข็มข ัด รองเท๎า ถุงเท๎า ช ุด
ล ูกเส ือ-เนตร นารี ช ุดกีฬา ฯลฯ 

87,960 โรงเรียน
เทศบาลวัด
ศรีสุพรรณ 

โรงเรียนเทศบาล
วัดศรีสุพรรณ 

ส านักการศึกษา 

            

 -คําเครื่องแบบ
นักเรียนโรงเรียน
เทศบาลวัดปุาแพํง 

จัดสรรเง ินอ ุดหนุน ให๎แกํ
นักเร ียนหร ือผ ู๎ปกครอง 
เพื่อน าไปซื้อเครื่องแบบ นักเรียน
เข็มข ัด รองเท๎า ถุงเท๎า ช ุด
ล ูกเส ือ-เนตร นารี ช ุดกีฬา ฯลฯ 

126,420 
 

โรงเรียน
เทศบาลวัด

ปุาแพํง 

โรงเรียนเทศบาล
วัดปุาแพํง 

ส านักการศึกษา 

            

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02 



2/3/108 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 -คําเครื่องแบบ
นักเรียนโรงเรียน
เทศบาลดอกเงิน 

จัดสรรเง ินอ ุดหนุน ให๎แกํ
นักเร ียนหร ือผ ู๎ปกครอง 
เพื่อน าไปซื้อเครื่องแบบ นักเรียน
เข็มข ัด รองเท๎า ถุงเท๎า ช ุด
ล ูกเส ือ-เนตร นารี ช ุดกีฬา ฯลฯ 

61,200 
 

 

โรงเรียน
เทศบาล
ดอกเงิน 

โรงเรียนเทศบาล
ดอกเงิน 

ส านักการศึกษา 

            

 -คําเครื่องแบบ
นักเรียนโรงเรียน
เทศบาลวัดทําสะต๐อย 

จัดสรรเง ินอ ุดหนุน ให๎แกํ
นักเร ียนหร ือผ ู๎ปกครอง 
เพื่อน าไปซื้อเครื่องแบบ นักเรียน
เข็มข ัด รองเท๎า ถุงเท๎า ช ุด
ล ูกเส ือ-เนตร นารี ช ุดกีฬา ฯลฯ 

241,590 โรงเรียน
เทศบาลวัด
ทําสะต๐อย 

โรงเรียนเทศบาล
วัดทําสะต๐อย 

ส านักการศึกษา 

            

 -คําเครื่องแบบ
นักเรียนโรงเรียน
เทศบาลวัดศรีปิง
เมือง 

จัดสรรเง ินอ ุดหนุน ให๎แกํ
นักเร ียนหร ือผ ู๎ปกครอง 
เพื่อน าไปซื้อเครื่องแบบ นักเรียน
เข็มข ัด รองเท๎า ถุงเท๎า ช ุด
ล ูกเส ือ-เนตร นารี ช ุดกีฬา ฯลฯ 

๑42,260 
 

โรงเรียน
เทศบาลวัด
ศรีปิงเมือง 

โรงเรียนเทศบาล
วัดศรีปิงเมือง 

ส านักการศึกษา 

            

 -คําเครื่องแบบ
นักเรียนโรงเรียน
เทศบาลวัดพวกช๎าง 

จัดสรรเง ินอ ุดหนุน ให๎แกํ
นักเร ียนหร ือผ ู๎ปกครอง 
เพื่อน าไปซื้อเครื่องแบบ นักเรียน
เข็มข ัด รองเท๎า ถุงเท๎า ช ุด
ล ูกเส ือ-เนตร นารี ช ุดกีฬา ฯลฯ 

58,920  
 

โรงเรียน
เทศบาลวัด
พวกช๎าง 

โรงเรียนเทศบาล
วัดพวกช๎าง 

ส านักการศึกษา 

            

 

 

 

 
 
 

แบบ ผด.02 



2/3/109 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 -คําเครื่องแบบ
นักเรียนโรงเรียน
เทศบาลวัดเชียงยืน 

จัดสรรเง ินอ ุดหนุน ให๎แกํ
นักเร ียนหร ือผ ู๎ปกครอง 
เพื่อน าไปซื้อเครื่องแบบ นักเรียน
เข็มข ัด รองเท๎า ถุงเท๎า ช ุด
ล ูกเส ือ-เนตร นารี ช ุดกีฬา ฯลฯ 

118,560 โรงเรียน
เทศบาลวัด
เชียงยืน 

โรงเรียนเทศบาล
วัดเชียงยืน 

ส านักการศึกษา 

            

 -คําเครื่องแบบ
นักเรียนโรงเรียน
เทศบาลวัดหมื่นเงิน
กอง 

จัดสรรเง ินอ ุดหนุน ให๎แกํ
นักเร ียนหร ือผ ู๎ปกครอง 
เพื่อน าไปซื้อเครื่องแบบ นักเรียน
เข็มข ัด รองเท๎า ถุงเท๎า ช ุด
ล ูกเส ือ-เนตร นารี ช ุดกีฬา ฯลฯ 

52,620 โรงเรียน
เทศบาลวัด
หมื่นเงินกอง 

โรงเรียนเทศบาล
วัดหมื่นเงินกอง 
ส านักการศึกษา 

            

 -คําเครื่องแบบ
นักเรียนโรงเรียน
เทศบาลวัดเกตกา
ราม 

จัดสรรเง ินอ ุดหนุน ให๎แกํ
นักเร ียนหร ือผ ู๎ปกครอง 
เพื่อน าไปซื้อเครื่องแบบ นักเรียน
เข็มข ัด รองเท๎า ถุงเท๎า ช ุด
ล ูกเส ือ-เนตร นารี ช ุดกีฬา ฯลฯ 

49,080 โรงเรียน
เทศบาลวัด
เกตการาม 

โรงเรียนเทศบาล
วัดเกตการาม 

ส านักการศึกษา 

            

 
 

-คําเครื่องแบบ
นักเรียนโรงเรียน
เทศบาลวัดกูํค า 

จัดสรรเง ินอ ุดหนุน ให๎แกํ
นักเร ียนหร ือผ ู๎ปกครอง 
เพื่อน าไปซื้อเครื่องแบบ นักเรียน
เข็มข ัด รองเท๎า ถุงเท๎า ช ุด
ล ูกเส ือ-เนตร นารี ช ุดกีฬา ฯลฯ 

54,300 
 

โรงเรียน
เทศบาลวัด

กูํค า 

โรงเรียนเทศบาล
วัดกูํค า 

ส านักการศึกษา 

            

 -คําเครื่องแบบ
นักเรียนศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กฯ 

จัดสรรเง ินอ ุดหนุน ให๎แกํ
นักเร ียนหร ือผ ู๎ปกครอง 
เพื่อน าไปซื้อเครื่องแบบ นักเรียน
เข็มข ัด รองเท๎า ถุงเท๎า ช ุด
ล ูกเส ือ-เนตร นารี ช ุดกีฬา ฯลฯ 

30,300 ศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กฯ 

ศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็กฯ 

ส านักการศึกษา 

            

 

 

แบบ ผด.02 



2/3/110 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

56 คําปัจจัยพื้นฐาน                 
 ส าหรับนักเรียน                 
 ยากจน                 
 (สนับสนุนคําใช๎จําย                 
 ในการบริหาร                 
 สถานศึกษา)                 
 -คําปัจจัยพื้นฐาน

ส าหรับนักเรียน
ยากจนโรงเรียน
ชุมชนเทศบาลวัดศรี
ดอนไชย 

สนับสนุนเงินคําปัจจัยพื้นฐาน
ส าหรับนักเรียนยากจนใน
โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรี
ดอนไชย 

187,000 โรงเรียน
ชุมชน

เทศบาลวัด
ศรีดอนไชย 

โรงเรียนชุมชน
เทศบาลวัดศรีดอน

ไชย 
ส านักการศึกษา 

            

 -คําปัจจัยพื้นฐาน
ส าหรับนักเรียน
ยากจนโรงเรียน
เทศบาลวัดศรี
สุพรรณ 

สนับสนุนเงินคําปัจจัยพื้นฐาน
ส าหรับนักเรียนยากจนใน
โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ 

52,000 โรงเรียน
เทศบาลวัด
ศรีสุพรรณ 

โรงเรียนเทศบาล
วัดศรีสุพรรณ 

ส านักการศึกษา 

            

 -คําปัจจัยพื้นฐาน
ส าหรับนักเรียน
ยากจนโรงเรียน
เทศบาลวัดปุาแพํง 

สนับสนุนเงินคําปัจจัยพื้นฐาน
ส าหรับนักเรียนยากจนใน
โรงเรียนเทศบาลวัดปุาแพํง 

75,000 โรงเรียน
เทศบาลวัด

ปุาแพํง 

โรงเรียนเทศบาล
วัดปุาแพํง 

ส านักการศึกษา 

            

 -คําปัจจัยพื้นฐาน
ส าหรับนักเรียนยากจน
โรงเรียนเทศบาลดอกเงิน 

สนับสนุนเงินคําปัจจัยพื้นฐาน
ส าหรับนักเรียนยากจนใน
โรงเรียนเทศบาลดอกเงิน 

32,000 โรงเรียน
เทศบาล
ดอกเงิน 

โรงเรียนเทศบาล
ดอกเงิน 

ส านักการศึกษา 

            

 

 

 

 

แบบ ผด.02 



2/3/111 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 -คําปัจจัยพื้นฐาน
ส าหรับนักเรียน
ยากจนโรงเรียน
เทศบาลวัดทําสะต๐อย 

สนับสนุนเงินคําปัจจัยพื้นฐาน
ส าหรับนักเรียนยากจนใน
โรงเรียนเทศบาลวัดทําสะต๐อย 

217,000 โรงเรียน
เทศบาลวัด
ทําสะต๐อย 

โรงเรียนเทศบาล
วัดทําสะต๐อย 

ส านักการศึกษา 

            

 -คําปัจจัยพื้นฐาน
ส าหรับนักเรียนยากจน
โรงเรียนเทศบาลวัด
ศรีปิงเมือง 

สนับสนุนเงินคําปัจจัยพื้นฐาน
ส าหรับนักเรียนยากจนใน
โรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง 

๑๒๐,๐๐๐ โรงเรียน
เทศบาลวัด
ศรีปิงเมือง 

โรงเรียนเทศบาล
วัดศรีปิงเมือง 

ส านักการศึกษา 

            

 -คําปัจจัยพื้นฐานส าหรับ
นักเรียนยากจนโรงเรียน
เทศบาลวัดพวกช๎าง 

สนับสนุนเงินคําปัจจัยพื้นฐาน
ส าหรับนักเรียนยากจนใน
โรงเรียนเทศบาลวัดพวกช๎าง 

24,000 โรงเรียน
เทศบาลวัด
พวกช๎าง 

โรงเรียนเทศบาล
วัดพวกช๎าง 

ส านักการศึกษา 

            

 -คําปัจจัยพื้นฐานส าหรับ
นักเรียนยากจนโรงเรียน
เทศบาลวัดเชียงยืน 

สนับสนุนเงินคําปัจจัยพื้นฐาน
ส าหรับนักเรียนยากจนใน
โรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน 

74,000 โรงเรียน
เทศบาลวัด
เชียงยืน 

โรงเรียนเทศบาล
วัดเชียงยืน 

ส านักการศึกษา 

            

 -คําปัจจัยพื้นฐาน
ส าหรับนักเรียนยากจน
โรงเรียนเทศบาลวัดหมื่น
เงินกอง 

สนับสนุนเงินคําปัจจัยพื้นฐาน
ส าหรับนักเรียนยากจนใน
โรงเรียนเทศบาลวัดหมื่นเงินกอง 

22,000 โรงเรียน
เทศบาลวัด
หมื่นเงินกอง 

โรงเรียนเทศบาลวัด
หมื่นเงินกอง 

ส านักการศึกษา 

            

 -คําปัจจัยพื้นฐาน
ส าหรับนักเรียนยากจน
โรงเรียนเทศบาลวัดเกต
การาม 

สนับสนุนเงินคําปัจจัยพื้นฐาน
ส าหรับนักเรียนยากจนใน
โรงเรียนเทศบาลวัดเกตการาม 

22,000 โรงเรียน
เทศบาลวัด
เกตการาม 

โรงเรียนเทศบาล
วัดเกตการาม 

ส านักการศึกษา 

            

 -คําปัจจัยพื้นฐาน
ส าหรับนักเรียนยากจน
โรงเรียนเทศบาลวัดกูํค า 

สนับสนุนเงินคําปัจจัยพื้นฐาน
ส าหรับนักเรียนยากจนใน
โรงเรียนเทศบาลวัดกูํค า 

24,000 โรงเรียน
เทศบาลวัด

กูํค า 

โรงเรียนเทศบาล
วัดกูํค า 

ส านักการศึกษา 

            

 

แบบ ผด.02 



2/3/112 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

57 สํงเสริมคุณธรรม                 
 จริยธรรมของ                 
 นักเรียน                 
 (สนับสนุนคําใช๎จําย                 
 ในการบริหาร                 
 สถานศึกษา)                 
 -สํงเสริมคุณธรรม

จริยธรรมของ
นักเรียนโรงเรียน
ชุมชนเทศบาลวัดศรี
ดอนไชย 

จดักิจกรรมสํงเสริมคุณธรรม
จร ิยธรรม เข๎าคํายคณุธรรมของ 
นักเรียนระด ับช ั้น อน ุบาลจนถึง 
มัธยมศึกษาปีท่ี3 

75,000 โรงเรียน
ชุมชน
เทศบาลวัด
ศรีดอนไชย 

โรงเรียนชุมชน
เทศบาลวัดศรีดอน

ไชย 
ส านักการศึกษา 

            

 -สํงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของ
นักเรียนโรงเรียน
เทศบาลวัดศรี
สุพรรณ 

น านักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรม
สํงเสริม ฝึกปฏิบัติธรรมศึกษา 
คุณธรรม จริยธรรม ณ วัดหรือ
สถานปฏิบัติธรรมในจังหวัด 
นักเรียนเข๎ารํวมโครงการตั้งแตํ
ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึง ระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 
263  คน 

10,000 โรงเรียน
เทศบาลวัด
ศรีสุพรรณ 

โรงเรียนเทศบาล
วัดศรีสุพรรณ 

ส านักการศึกษา 

            

 -สํงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของ
นักเรียนโรงเรียน
เทศบาลวัดปุาแพํง 

-จัดฝึกอบรมการปฏิบัติตนให ๎
เป็นผู๎มีคุณธรรมและ 
จริยธรรมที่ดีงามให๎กับ 
นักเรียน 
-จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
เกี่ยวกับการสํงเสริมคุณธรรม 
 และจริยธรรม 

50,000 โรงเรียน
เทศบาลวัด

ปุาแพํง 

โรงเรียนเทศบาล
วัดปุาแพํง 

ส านักการศึกษา 

            

แบบ ผด.02 



2/3/113 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 -สํงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของ
นักเรียนโรงเรียน
เทศบาลดอกเงิน 

นำนักเร ียนท ุกระด ับช้ันไปเข ๎า 
ร ํวมกจิกรรมส ํงเสร ิมฝึกปฏ ิบ ัต ิ
ธรรมศ ึกษาค ุณธรรมจร ิยธรรม 
ณ ว ัดหร ือสถานปฏ ิบัต ิธรรมใน
จังหวัดเชียงใหม ํ
น ักเร ียนเข ๎าร ํวมโครงการ 
ต ั้งแต ํระด ับช้ันอน ุบาล 1 
ถึงระดับช้ันประถมศ ึกษา 
ปีท ี่ 6 จ านวน 178 คน 

20,000 
  

โรงเร ียน 
เทศบาล
ดอกเงิน 

โรงเร ียน 
เทศบาลดอกเงิน 
ส านักการศึกษา 

            

 -สํงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของ
นักเรียนโรงเรียน
เทศบาลวัดทําสะต๐อย 

จัดฝึกอบรมการปฏิบัต ิ
ตนให๎เป็นผู๎มีคุณธรรมและ
จริยธรรมที่ดีงามให๎กับนักเรียน 
นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดทํา
สะต๐อย จ านวน ๖๐7 คน 
เข๎ารํวมโครงการ 

๑3๐,๐๐๐ โรงเรียน
เทศบาลวัด
ทําสะต๐อย 

โรงเรียนเทศบาล
วัดทําสะต๐อย 

ส านักการศึกษา 

            

 -สํงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของ
นักเรียนโรงเรียน
เทศบาลวัดศรีปิง
เมือง 

จัดฝึกอบรมการปฏิบัติตนให๎เป็น
ผู๎มีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดี
งามให๎กับนักเรียน ผู๎เข๎ารํวม
โครงการเป็นนักเรียนโรงเรียน
เทศบาลวัดศรีปิงเมือง จ านวน 
๓๕๖ คน 

45,000 โรงเรียน
เทศบาลวัด
ศรีปิงเมือง 

โรงเรียนเทศบาล
วัดศรีปิงเมือง 

ส านักการศึกษา 

            

 

 

 

 

 
 

แบบ ผด.02 



2/3/114 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 -สํงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของ
นักเรียนโรงเรียน
เทศบาลวัดพวกช๎าง 

น  าน ักเรียนท ุกระด ับช ั้นไปเข๎า 
รวํมก ิจกรรมสงํเสรมิ ฝ กปฏ ิบัต ิ 
ธรรมศึกษา คุณธรรม จริยธรรม 
ณ วัดหรือสถานปฏ ิบติธรรมใน
จังหวัดเช ียงใหม  นักเรียนเข๎า 
รวมโครงการ ตั้งแตํระดับช ั้น 
อนุบาล 1 ถ ึง ระด ับช้ัน
ประถมศกึษาปีท ี่ 6 จำนวน 
166 คน 

10,000 
  

โรงเรียน
เทศบาลวัด
พวกช๎าง 

โรงเรียนเทศบาล
วัดพวกช๎าง 
ส านักการศึกษา 

            

 -สํงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของ
นักเรียนโรงเรียน
เทศบาลวัดเชียงยืน 

น  าน ักเรียนท ุกระด ับช ั้นไปเข๎า 
รวํมก ิจกรรมสงํเสรมิ ฝ กปฏ ิบัต ิ 
ธรรมศึกษา คุณธรรม จริยธรรม 
ณ วัดหรือสถานปฏ ิบัติธรรมใน
จังหวัดเช ียงใหม  นักเรียนเข๎า 
รวมโครงการ ตั้งแตํระดับช ั้น 
อนุบาล 1 ถ ึง ระด ับช้ัน
ประถมศกึษาปีท ี่ 6 จำนวน 
347 คน 

19,000 โรงเรียน
เทศบาลวัด
เชียงยืน 

โรงเรียนเทศบาล
วัดเชียงยืน 

ส านักการศึกษา 

            

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แบบ ผด.02 



2/3/115 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 -สํงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของ
นักเรียนโรงเรียน
เทศบาลวัดหมื่นเงิน
กอง 

-ส ารวจวัดท ี่ม ีพระวิทยากรท ี่
สามารถให๎ความร ู๎ด ๎านคุณธรรม
จร ิยธรรมให๎แกนํักเร ียน 
-ประสานงานกับว ัด 
-น านักเร ียนเข๎าร ํวมกิจกรรม 
สํงเสร ิมคุณธรรม จรยิธรรม 
โดยน ักเร ียนช ั้นประถมศึกษาปที ี่
1–3  จัดกิจกรรมใน 
ลักษณะเดนิทางไป– กลับ 
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี4-6  
ระยะเวลา 2 วัน 1 ค ืน 

16,000 โรงเรียน
เทศบาลวัด
หมื่นเงินกอง 

โรงเรียนเทศบาลวัด
หมื่นเงินกอง 

ส านักการศึกษา 

            

 -สํงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของ
นักเรียนโรงเรียน
เทศบาลวัดเกตกา
ราม 

จัดกิจกรรมเข๎าคํายคุณธรรมแกํ
นักเรียน ช้ัน อ.1-ป.6 จ านวน 
140 คน 

10,000 โรงเรียน
เทศบาลวัด
เกตการาม 

โรงเรียนเทศบาล
วัดเกตการาม 

ส านักการศึกษา 

            

 -สํงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของ
นักเรียนโรงเรียน
เทศบาลวัดกูํค า 

น านักเรียนตั้งแตํระดับชั้น
อนุบาล จนถึงระดับชั้น
ประถมศึกษาจ านวน ๑73 คน 
เข๎ารํวมกิจกรรมเข๎าคําย
คุณธรรม เพื่อสํงเสริม และ
ปลูกฝังให๎นักเรียนมีความรู๎คูํ
คุณธรรม จริยธรรม และมี
คํานิยมที่พึงประสงค๑ได๎ 

4,000 โรงเรียน
เทศบาลวัด

กูํค า 

โรงเรียนเทศบาล
วัดกูํค า 

ส านักการศึกษา 

            

 

 

แบบ ผด.02 



2/3/116 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

58 ปูองกันการทุจริต                 
 ปลูกจิตส านึกใน                 
 สถานศึกษา                 
 (สนับสนุนคําใช๎จําย                 
 ในการบริหาร                 
 สถานศึกษา)                 
 -ปูองกันการทุจริต

ปลูกจิตส านึกใน
สถานศึกษาโรงเรียน
ชุมชนเทศบาลวัดศรี
ดอนไชย 

จัดอบรม/จัดกิจกรรมเพื่อสร๎าง
จิตสานึกในการปูองกันการ
ทุจริตให๎กับนักเรียนทุกคน 
อยํางน๎อย 1 กิจกรรม 

10,000 โรงเรียน
ชุมชน

เทศบาลวัด
ศรีดอนไชย 

โรงเรียนชุมชน
เทศบาลวัดศรีดอน

ไชย 
ส านักการศึกษา 

            

 -ปูองกันการทุจริต
ปลูกจิตส านึกใน
สถานศึกษาโรงเรียน
เทศบาลวัดศรี
สุพรรณ 

จัดกิจกรรมปูองกันการทุจริต
ปลูกจิตส านึกในสถานศึกษา
ให๎กับนักเรียนตั้งแตํระดับชั้น
อนุบาล 1 ถึงระดับชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6   
จ านวน 263  คน 

20,000 โรงเรียน
เทศบาลวัด
ศรีสุพรรณ 

โรงเรียนเทศบาล
วัดศรีสุพรรณ 

ส านักการศึกษา 

            

 -ปูองกันการทุจริต
ปลูกจิตส านึกใน
สถานศึกษาโรงเรียน
เทศบาลวัดปุาแพํง 

-จัดกิจกรรมการฝึกอบรมให ๎
ความรู๎โทษของการทุจริต  
คอรัปช่ัน ความเสียหายที่เกิด 
กับสังคมและประเทศชาต ิ
-จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
รายวิชาหน๎าท่ีพลเมืองให๎กับ 
นักเรียน 

10,000 โรงเรียน
เทศบาลวัด

ปุาแพํง 

โรงเรียนเทศบาล
วัดปุาแพํง 

ส านักการศึกษา 

            

 

 

 

แบบ ผด.02 



2/3/117 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 -ปูองกันการทุจริต
ปลูกจิตส านึกใน
สถานศึกษาโรงเรียน
เทศบาลวัดทําสะต๐อย 

-จัดกิจกรรมการ ฝึกอบรมให๎ให๎
ความรู๎โทษของการทุจริต
คอรัปช่ันความเสียหายที่เกิดกับ
สังคมและประเทศชาต ิ
-จัดกิจกรรมการเรียน การสอน
รายวิชาหน๎าท่ีพลเมืองให๎กับ
นักเรียน 
ผู๎เข๎ารํวมโครงการเป็น นักเรียน
โรงเรียนเทศบาลวัดทําสะต๐อย
จ านวน ๖๐7 คน 

10,000 โรงเรียน
เทศบาลวัด
ทําสะต๐อย 

โรงเรียนเทศบาล
วัดทําสะต๐อย 

ส านักการศึกษา 

            

 -ปูองกันการทุจริต
ปลูกจิตส านึกใน
สถานศึกษาโรงเรียน
เทศบาลวัดศรีปิง
เมือง 

-จัดกิจกรรม,จัดฝึกอบรมให๎ให๎
ความรู๎โทษของการทุจริต 
คอรัปช่ัน ความเสียหายที่เกิดกับ
สังคมและประเทศชาต ิ
ผู๎เข๎ารํวมโครงการเป็นนักเรียน
โรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง 
จ านวน ๓๕๖ คน 

10,000 โรงเรียน
เทศบาลวัด
ศรีปิงเมือง 

โรงเรียนเทศบาล
วัดศรีปิงเมือง 

ส านักการศึกษา 

            

 -ปูองกันการทุจริต
ปลูกจิตส านึกใน
สถานศึกษาโรงเรียน
เทศบาลวัดเชียงยืน 

จัดกิจกรรมปูองกันการทุจริต 
ปลูกจิตสานึกในสถานศึกษา 
จ านวน 1 กิจกรรม คือ การ
อบรมให๎ความรู๎หัวข๎อโตไปไมํ
โกง ผู๎เข๎ารํวมโครงการเป็น
นักเรียน โรงเรียนเทศบาลวัด
เชียงยืน ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึง
ประถมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 
347 คน 

5,000 โรงเรียน
เทศบาลวัด
เชียงยืน 

โรงเรียนเทศบาล
วัดเชียงยืน 

ส านักการศึกษา 

            

 

 

แบบ ผด.02 



2/3/118 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 -ปูองกันการทุจริต
ปลูกจิตส านึกใน
สถานศึกษาโรงเรียน
เทศบาลวัดหมื่น 
เงินกอง 

-จัดกิจกรรมให๎นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี ๑-๖ 
จ านวน  107 คน 
เข๎าใจและตระหนักถึงโทษ 
ของการทุจริตคอรัปช่ัน 
โดยมีการจัดปูายนิเทศ 
การเดินขบวนรณรงค๑ 
ชุมชนรอบโรงเรียน 
- จัดการอบรมให๎แก ํ
นักเรียน จ านวน 107 คน ได๎
เข๎าใจและ ตระหนักถึงจิตสานึก
ความ ด5ี ประการ อันได๎แกํ 
ความซื่อสัตย๑การมีจิต สาธารณะ 
ความเป็น ธรรม ความ
รับผิดชอบ และความพอเพียง 

3,000 โรงเรียน
เทศบาลวัด
หมื่นเงิน

กอง 

โรงเรียนเทศบาล
วัดหมื่นเงินกอง 
ส านักการศึกษา 

            

 -ปูองกันการทุจริต
ปลูกจิตส านึกใน
สถานศึกษาโรงเรียน
เทศบาล 
วัดเกตการาม 

จัดกิจกรรมให๎ความรู๎เกี่ยวกับ
โทษของการทุจริตและปลูก
จิตส านึกให๎เป็นคนดีให๎นักเรียน
ช้ัน อ.1-ป.6 จ านวน 140 คน 

10,000 โรงเรียน
เทศบาลวัด
เกตการาม 

โรงเรียนเทศบาล
วัดเกตการาม 

ส านักการศึกษา 

            

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02 



2/3/119 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 -ปูองกันการทุจริต
ปลูกจิตส านึกใน
สถานศึกษาโรงเรียน
เทศบาลวัดกูํค า 

จัดอบรมนักเรียนทุกคนใน
สถานศึกษาเกี่ยวกับการปูองกัน 
ทุจริตปลูกจิตส านึกใน
สถานศึกษาในระดับชั้นอนุบาล 
จนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี  
6 จ านวน  ๑73 คน นักเรียน
สามารถสร๎างจิตส านึกในการ
ปูองกันทุจริตคอรัปชั่นได๎ ตลอด
ปีการศึกษา 

15,000 โรงเรียน
เทศบาลวัด

กูํค า 

โรงเรียนเทศบาล
วัดกูํค า 

ส านักการศึกษา 

            

 -ปูองกันการทุจริต
ปลูกจิตส านึกใน
สถานศึกษาโรงเรียน
เทศบาลดอกเงิน 

จัดกิจกรรมปูองกันการทุจริต 
ปลูกจิตสานึกในสถานศึกษาให ๎
กับนักเรียนตั้งแตํระดับชั้น 
อนุบาล1 ถึงระดับชัน้
ประถมศึกษาปีท่ี 6 
จ านวน 178 คน 

10,000 
 

โรงเรียน
เทศบาล
ดอกเงิน 

โรงเรียน
เทศบาลดอกเงิน 
ส านักการศึกษา 

            

 -ปูองกันการทุจริต
ปลูกจิตส านึกใน
สถานศึกษาโรงเรียน
เทศบาลวัดพวกช๎าง 

จัดกิจกรรมปูองกันการทุจริต 
ปลูกจิตส านึกในสถานศึกษา 
ให กับนักเรียนในโรงเรียน 
เทศบาลวัดพวกชางตั้งแตํ 
ระดับชั้นอนุบาล  1 ถึงระดับ 
ประถมศึกษาปีที ่6 จ านวน 
183 คน 

4,000 
 

โรงเรียน
เทศบาล
วัดพวก

ช๎าง 

โรงเรียนเทศบาล
วัดพวกช๎าง 

ส านักการศึกษา 

            

 
 
 
 

แบบ ผด.02 



2/3/120 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

59 จัดงานวันคร ู 1.คัดเลือกผู๎บริหารสถานศึกษา 75,000 ภายในเขต งานโรงเรียน             
     ดีเดํน ครูดีเดํน และมอบโลํ  เทศบาลฯ ส านักการศึกษา             

     เกียรติคุณผู๎บริหารสถาน                
     ศึกษาดีเดํน และครูที่ได๎รับ                
     รางวัลดีเดํนประจ าปี                
  2.จัดพิธีไหว๎ครูในวันคร ู                

60 พัฒนาบุคลากร 1.ฝึกอบรมให๎ความรู๎แกํ 25,000 สถานท่ี ส านักการศึกษา             
 ด๎านการศึกษา    บุคลากรส านักการศึกษา  ราชการ              
  2.ทัศนศึกษาและดูงานนอก  และหรือ              
     สถานท่ี เชํน อปท., องค๑กร  สถานท่ีอื่นๆ              
     สํงเสริมการเรียนรู๎ชั้นน า  ที่เหมาะสม              
     ของประเทศ                

61 พัฒนาข๎าราชการคร ู                 
 (สนับสนุนคําใช๎จําย                
 ในการบริหาร                
 สถานศึกษา)                
 -พัฒนาข๎าราชการครู

โรงเรียนเทศบาลดอก
เงิน 

จัดสํงพนักงานครูเทศบาลเข๎า 
รํวมการอบรมเพื่อพัฒนา 
ความก๎าวหน๎าทางด๎านวิชาชีพ
จ านวน 13 คน 

90,000 
 

เทศบาลนคร
เชียงใหมหํรือ
สถานท่ีอื่นที่
เหมาะสม 

โรงเรียนเทศบาล
ดอกเงิน 

ส านักการศึกษา 

            

 -พัฒนาข๎าราชการครู
โรงเรียนเทศบาลวัด
พวกช๎าง 

จัดสํงครูเข๎ารํวมการอบรมเพื่อ
พัฒนาความก๎าวหน๎าทางด๎าน
วิชาชีพให๎กับพนักงานครูภายใน
โรงเรียน จ านวน 15 คน 

120,000 
 

เทศบาลนคร
เชียงใหมหํรือ
สถานท่ีอื่น
ที่เหมาะสม 

โรงเรียนเทศบาล 
วัดพวกชาง 

ส านักการศึกษา 

            

 

 

แบบ ผด.02 



2/3/121 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 -พัฒนาข๎าราชการครู
โรงเรียนชุมชน
เทศบาลวัดศรีดอน
ไชย 

จัดสํงครูเข๎ารํวมการอบรมเพื่อ
พัฒนาความก๎าวหน๎าทางด๎าน
วิชาชีพให๎กับพนักงานครูภายใน
โรงเรียน 

222,000 เทศบาลนคร
เชียงใหมหํรือ
สถานท่ีอื่นที่
เหมาะสม 

โรงเรียนชุมชน
เทศบาลวัดศรีดอน

ไชย 
ส านักการศึกษา 

            

 -พัฒนาข๎าราชการครู
โรงเรียนเทศบาลวัด
ศรีสุพรรณ 

จัดสํงครูเข๎ารํวมการอบรมเพื่อ
พัฒนาความก๎าวหน๎าทางด๎าน
วิชาชีพให๎กับพนักงานครูภายใน
โรงเรียน จ านวน 21 คน 

126,000 เทศบาลนคร
เชียงใหมหํรือ
สถานท่ีอื่นที่
เหมาะสม 

โรงเรียนเทศบาล
วัดศรีสุพรรณ 

ส านักการศึกษา 

            

 -พัฒนาข๎าราชการครู
โรงเรียนเทศบาลวัด
ปุาแพํง 

จัดสํงครูเข๎ารํวมการอบรมเพื่อ
พัฒนาความก๎าวหน๎าทางด๎าน
วิชาชีพให๎กับพนักงานครูภายใน
โรงเรียน 

108,000 
 

เทศบาลนคร
เชียงใหมหํรือ
สถานท่ีอื่นที่
เหมาะสม 

โรงเรียนเทศบาล
วัดปุาแพํง 

ส านักการศึกษา 
 

            
 

 -พัฒนาข๎าราชการครู
โรงเรียนเทศบาลวัด
ทําสะต๐อย 

จัดสํงครูเข๎ารํวมการอบรมเพื่อ
พัฒนาความก๎าวหน๎าทางด๎าน
วิชาชีพให๎กับพนักงานครูภายใน
โรงเรียน จ านวน 38 คน 

228,000 
 

เทศบาลนคร
เชียงใหมหํรือ
สถานท่ีอื่นที่
เหมาะสม 

โรงเรียนเทศบาล
วัดทําสะต๐อย 

ส านักการศึกษา 

            

 -พัฒนาข๎าราชการครู
โรงเรียนเทศบาลวัด
ศรีปิงเมือง 

จัดสํงครูเข๎ารํวมการอบรมเพื่อ
พัฒนาความก๎าวหน๎าทางด๎าน
วิชาชีพให๎กับพนักงานครูภายใน
โรงเรียน  

144,000 เทศบาลนคร
เชียงใหมหํรือ
สถานท่ีอื่นที่
เหมาะสม 

โรงเรียนเทศบาล
วัดศรีปิงเมือง 

ส านักการศึกษา 

            

 -พัฒนาข๎าราชการครู
โรงเรียนเทศบาลวัด
เชียงยืน 

จัดสํงครูเข๎ารํวมการอบรมเพื่อ
พัฒนาความก๎าวหน๎าทางด๎าน
วิชาชีพให๎กับพนักงานครูภายใน
โรงเรียน จ านวน 25 คน 

150,000 เทศบาลนคร
เชียงใหมหํรือ
สถานท่ีอื่นที่
เหมาะสม 

โรงเรียนเทศบาล
วัดเชียงยืน 

ส านักการศึกษา 

            

 

 

 

แบบ ผด.02 



2/3/122 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 -พัฒนาข๎าราชการครู
โรงเรียนเทศบาลวัด
หมื่นเงินกอง 

จัดสํงครูเข๎ารํวมการอบรมเพื่อ
พัฒนาความก๎าวหน๎าทางด๎าน
วิชาชีพให๎กับพนักงานครูภายใน
โรงเรียน จ านวน 13 คน 

66,000 เทศบาลนคร
เชียงใหมหํรือ
สถานท่ีอื่นที่
เหมาะสม 

โรงเรียนเทศบาลวัด
หมื่นเงินกอง 

ส านักการศึกษา 

            

 -พัฒนาข๎าราชการครู
โรงเรียนเทศบาลวัด
เกตการาม 

จัดสํงครูเข๎ารํวมการอบรมเพื่อ
พัฒนาความก๎าวหน๎าทางด๎าน
วิชาชีพให๎กับพนักงานครูภายใน
โรงเรียน 

102,000 เทศบาลนคร
เชียงใหมหํรือ
สถานท่ีอื่นที่
เหมาะสม 

โรงเรียนเทศบาล
วัดเกตการาม 

ส านักการศึกษา 

            

 -พัฒนาข๎าราชการครู
โรงเรียนเทศบาล 
วัดกูํค า 

จัดสํงครูเข๎ารํวมการอบรมเพื่อ
พัฒนาความก๎าวหน๎าทางด๎าน
วิชาชีพให๎กับพนักงานครูภายใน
โรงเรียน จ านวน 14 คน  

84,000 เทศบาลนคร
เชียงใหมหํรือ
สถานท่ีอื่นที่
เหมาะสม 

โรงเรียนเทศบาล
วัดกูํค า 

ส านักการศึกษา 

            

62 กิจกรรมพัฒนา
ผู๎เรียน 
(สนับสนุนคําใช๎จําย
ในการบริหาร
สถานศึกษา) 

จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะทั้งภาค
ความรู๎และปฏิบัติ โดยผําน
กระบวนการเรียนรู๎แบบ Maker 
Space และการเรียนรู๎แบบ
โครงงาน (PBL) 

43,500 ศูนย๑พัฒนา 
เด็กเล็กฯ 

 

งานการศึกษา
ปฐมวัย 

(ศูนย๑พัฒนา 
เด็กเล็กฯ) 

ส านักการศึกษา 

            

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

แบบ ผด.02 



2/3/123 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

63 พัฒนาระบบ 
แนะแนวทาง
การศึกษา 
(สนับสนุนคําใช๎จําย
ในการบริหาร
สถานศึกษา) 

                

 -พัฒนาระบบ 
แนะแนวทาง
การศึกษา 
โรงเรียนเทศบาลวัด
ทําสะต๐อย 

จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา
ให๎นักเรียนช้ันป.6ทั้งโรงเรียนใน
สังกัดและสังกัดอื่น 

10,000 
 

โรงเรียน
เทศบาลวัด
ทําสะต๐อย 

 

โรงเรียนเทศบาล
วัดทําสะต๐อย 

ส านักการศึกษา 
 

            

 -พัฒนาระบบ 
แนะแนวทาง
การศึกษา 
โรงเรียนเทศบาลวัด
ศรีปิงเมือง 

- จัดระบบแนะแนวของโรงเรียน  
โดยการให๎ความรู๎  จัดบอร๑ด
ประชาสัมพันธ๑ให๎ความรู๎แกํ
นักเรียนทุกระดับชั้นด๎านตํางๆ 
 -จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา
ให๎นักเรียนช้ัน ป.6 และ
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 

5,000 
 

โรงเรียน
เทศบาลวัด
ศรีปิงเมือง 

โรงเรียนเทศบาล
วัดศรีปิงเมือง 

ส านักการศึกษา 

            

 -พัฒนาระบบ 
แนะแนวทาง
การศึกษา 
โรงเรียนเทศบาลวัด
เชียงยืน 

จ ัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาระบบ
แนะแนวทางการศ ึกษา ได๎แก ํ
การแนะแนวศ ึกษาต ํอ กิจกรรม
ปัจฉ ิมน ิเทศน ักเรียน ช้ันอนุบาล 
3 และชั้นประถมศ ึกษาปีท่ี 6 
ผู๎เข๎าร ํวมโครงการเป ็นน ักเรียน 
ช้ันอนุบาล 3 และชัน้
ประถมศ ึกษาป ีที ่6 จำนวน  
64 คน พน ักงานคร ูจำนวน 
25 คน 

3,000 โรงเรียน
เทศบาลวัด
เชียงยืน 

โรงเรียนเทศบาล
วัดเชียงยืน 

ส านักการศึกษา 

            

แบบ ผด.02 



2/3/124 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

64 ประเมินคุณภาพ
การศึกษาสูํการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา                                                                                             
(สนับสนุนคําใช๎จําย
ในการบริหาร
สถานศึกษา) 

                

 -ประเมินคุณภาพ
การศึกษาสูํการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา                                                                                             
โรงเรียนชุมชน
เทศบาลวัดศรีดอน
ไชย 

ประเมิน คณุภาพภายใน
สถานศกึษาของโรงเรียนโดยต ๎อง
ผํานการ ประเม ินคุณภาพ (ไม ํ
น๎อยกวําร๎อยละ 80) 

5,000 โรงเรียน
ชุมชน

เทศบาลวัด
ศรีดอนไชย 

โรงเรียนชุมชน
เทศบาลวัด 
ศรีดอนไชย 

ส านักการศึกษา 

            

 -ประเมินคุณภาพ
การศึกษาสูํการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา                                                                                             
โรงเรียนเทศบาลวัด
ศรีสุพรรณ 

จัดเก็บหลักฐานเพื่อเตรียมพร๎อม
รับการประเมิน พร๎อมจัดท า
เอกสารติดตามตรวจสอบเพื่อ
รองรับการประเมิน พนักงานครู
เข๎ารํวมโครงการ จ านวน 23 คน 

20,000 โรงเรียน
เทศบาลวัด
ศรีสุพรรณ 

โรงเรียนเทศบาล
วัดศรีสุพรรณ 

ส านักการศึกษา 

            

 -ประเมินคุณภาพ
การศึกษาสูํการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา                                                                                             
โรงเรียนเทศบาลวัด
ปุาแพํง 

-จัดกิจกรรมการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  
-รับการประเมินคุณภาพ
สถานศึกษาจาก เทศบาลนคร
เชียงใหมํ และ สมศ. 

5,000 โรงเรียน
เทศบาลวัด

ปุาแพํง 

โรงเรียนเทศบาล
วัดปุาแพํง 

ส านักการศึกษา 

            

แบบ ผด.02 



2/3/125 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 -ประเมินคุณภาพ
การศึกษาสูํการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา                                                                                             
โรงเรียนเทศบาลวัด
ทําสะต๐อย 

พัฒนาการศึกษาเพื่อรองรับการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาสูํการ
ประกันคุณภาพการศึกษาทั้ง
ของเทศบาล และ สมศ. 

10,000 โรงเรียน
เทศบาลวัด
ทําสะต๐อย 

โรงเรียนเทศบาล
วัดทําสะต๐อย 

ส านักการศึกษา 

            

 -ประเมินคุณภาพ
การศึกษาสูํการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา                                                                                             
โรงเรียนเทศบาลวัด
ศรีปิงเมือง 

พัฒนาการศึกษาเพื่อรองรับการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาสูํการ
ประกันคุณภาพการศึกษาทั้ง
ของเทศบาล และ สมศ. 

15,000 โรงเรียน
เทศบาลวัด
ศรีปิงเมือง 

โรงเรียนเทศบาล
วัดศรีปิงเมือง 

ส านักการศึกษา 

            

 -ประเมินคุณภาพ
การศึกษาสูํการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา                                                                                             
โรงเรียนเทศบาลวัด
เชียงยืน 

จัดทำประกาศมาตรฐาน
การศ ึกษา และจัดเก ็บหล ักฐาน
เพื่อเตรียมพร๎อมรับการประเมิน 
พร๎อมจัดทำเอกสารติดตาม
ตรวจสอบเพื่อรองรับการ
ประเมิน พนักงานครูที่เข๎ารํวม
โครงการ จำนวน 25 คน 

8,900 โรงเรียน
เทศบาลวัด
เชียงยืน 

โรงเรียนเทศบาล
วัดเชียงยืน 

ส านักการศึกษา 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02 



2/3/126 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 -ประเมินคุณภาพ
การศึกษาสูํการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา                                                                                             
โรงเรียนเทศบาลวัด
หมื่นเงินกอง 

- จัดท าบอร ๑ดแสดงการ
ด าเน ินงานต ําง ๆ ของโรงเร ียน 
- จัดท าเอกสารการประเม ิน 
ภายในโรงเร ียนโดยผู๎ให๎ ข๎อมูล
ประกอบด ๎วยนักเร ียน 
จำนวน  60 คน ผ ู ๎ปกครอง 
จำนวน  60 คน กรรมการ 
สถานศ ึกษา จำนวน 7 คน 
และบ ุคลากรท ุกคนในโรงเร ียน 
- จัดท ารายงานประจำปี (SAR) 

7,000 โรงเรียน
เทศบาลวัด
หมื่นเงินกอง 

โรงเรียนเทศบาลวัด
หมื่นเงินกอง 

ส านักการศึกษา 

            

 -ประเมินคุณภาพ
การศึกษาสูํการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา                                                                                             
โรงเรียนเทศบาลวัด
เกตการาม 

จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ๑ในการ
ด าเนินงานการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

10,000 โรงเรียน
เทศบาลวัด
เกตการาม 

โรงเรียนเทศบาล
วัดเกตการาม 

ส านักการศึกษา 

            

 -ประเมินคุณภาพ
การศึกษาสูํการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา                                                                                             
โรงเรียนเทศบาล 
วัดกูํค า 

โรงเรียนได๎รับการประเมินผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียนและ
ประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา ภายในสถานศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา เพื่อให๎บรรลุ 
และผํานการประเมินคุณภาพ  
มีความพร๎อมในการประเมิน
มาตรฐานการศึกษาจากส านัก
รับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) 

25,000 โรงเรียน
เทศบาล 
วัดกูํค า 

โรงเรียนเทศบาล
วัดกูํค า 

ส านักการศึกษา 

            

แบบ ผด.02 



2/3/127 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 -ประเมินคุณภาพ
การศึกษาสูํการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา                                                                                             
โรงเรียนเทศบาลดอก
เงิน 

จัดทำประกาศมาตรฐาน
การศ ึกษา และจัดเก ็บหล ักฐาน
เพื่อเตรียมพร๎อมรับการประเมิน 
พร๎อมจัดทำเอกสารติดตาม
ตรวจสอบเพื่อรองรับการ
ประเมิน พนักงานครูที่เข๎ารํวม
โครงการ จำนวน 13 คน 

5,000 
 

โรงเร ียน 
เทศบาล
ดอกเงิน 

โรงเร ียน 
เทศบาลดอกเงิน 
ส านักการศึกษา 

            

 -ประเมินคุณภาพ
การศึกษาสูํการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา                                                                                             
โรงเรียนเทศบาลวัด
พวกช๎าง 

จัดทำประกาศมาตรฐาน
การศ ึกษา และจัดเก ็บหล ักฐาน
เพื่อเตรียมพร๎อมรับการประเมิน 
พร๎อมจัดทำเอกสารติดตาม
ตรวจสอบเพื่อรองรับการ
ประเมิน พนักงานครูที่เข๎ารํวม
โครงการ จำนวน 14 คน 

10,000 
 

โรงเรียน
เทศบาลวัด
พวกช๎าง 

โรงเรียนเทศบาล
วัดพวกช๎าง 

ส านักการศึกษา 

            

65 วัดผลประเมิน
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน 
(สนับสนุนคําใช๎จําย
ในการบริหาร
สถานศึกษา) 

                

 -วัดผลประเมิน
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนโรงเรียน
เทศบาลวัดศรี
สุพรรณ 

จัดกิจกรรมวัดผลประเมินผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียน 
นักเรียนเข๎ารํวมโครงการตั้งแตํ
ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึง ระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 
263  คน 

30,000 โรงเรียน
เทศบาลวัด
ศรีสุพรรณ 

โรงเรียนเทศบาล
วัดศรีสุพรรณ 

ส านักการศึกษา 

            

แบบ ผด.02 



2/3/128 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 -วัดผลประเมิน
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนโรงเรียน
เทศบาลวัดปุาแพํง 

-จัดท าแบบประเมิน 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใน 
แตํละรายวิชาตามกลุํมสาระ 
การเรียนรู๎ 8 กลุํมสาระ 
-จัดกิจกรรมการประเมินผล 
การเรียนนักเรียนทุกระดับชั้น 
ชํวงปลายภาคเรียนที่ 1 และ
ปลายปีการศึกษา 

15,000 
 

โรงเรียน
เทศบาลวัด

ปุาแพํง 

โรงเรียนเทศบาล
วัดปุาแพํง 

ส านักการศึกษา 

            

 -วัดผลประเมิน
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนโรงเรียน
เทศบาลวัดทําสะต๐อย 

จัดท าแบบประเม ิน ผลส ัมฤทธ ิ์
ทางการเรียนในแตลํะรายวชิา
ตามกล ุํมสาระการเรียนรู8๎กล ุํม
สาระ และจดักิจกรรมการ 
ประเม ินผลการเรียนนักเรียนท ุก
ระด ับช ั้นผู๎เข๎าร ํวมโครงการเป็น 
นักเรียนโรงเร ียนเทศบาลวัดทํา
สะต๐อย จ านวน ๖๐7 คน 

80,000 โรงเรียน
เทศบาลวัด
ทําสะต๐อย 

โรงเรียนเทศบาล
วัดทําสะต๐อย 

ส านักการศึกษา 

            

 -วัดผลประเมิน
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนโรงเรียน
เทศบาลวัดศรีปิง
เมือง 

จัดท าแบบประเมินผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนในแตํละรายวิชา
ตามกลุํมสาระการเรียนรู๎ 8 
กลุํมสาระ ทุกระดับชั้น 

40,000 โรงเรียน
เทศบาลวัด
ศรีปิงเมือง 

โรงเรียนเทศบาล
วัดศรีปิงเมือง 

ส านักการศึกษา 

            

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02 



2/3/129 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 -วัดผลประเมิน
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนโรงเรียน
เทศบาลวัดเชียงยืน 

-สร๎างเครื่องมือวัดผประเมินผล 
สัมฤทธ์ิทางการเร ียนตาม
มาตรฐาน การศ ึกษา จานวน 8 
กล ํุมสาระ การเรยีนรู ๎และ
ระดบัปฐมวัย 
- ประชุมเชิงปฏ ิบัต ิการสร ๎าง
เครื่องมือวัดผลประเมนิผล 
จำนวนครูผู๎เข ๎ารํวมประชุม 
 25 คน 

12,000 โรงเรียน
เทศบาลวัด
เชียงยืน 

โรงเรียนเทศบาล
วัดเชียงยืน 

ส านักการศึกษา 

            

 -วัดผลประเมิน
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนโรงเรียนเทศบาล
วัดหมื่นเงินกอง 

-ส ารวจจ านวนแบบเก็บคะแนน 
แบบวัดผล แบบทดสอบที่ต๎องใช๎ใน
แตํละกลุํมสาระการเรียนรู๎ให๎กับ 
นักเร ียน จำนวน160 คน 
-จัดท าแบบเก็บคะแนนแบบ 
วัดผล แบบทดสอบให๎ครบ 
ตามท ี่คร ูผ ู๎สอนต ๎องใช๎ให๎กับ 
นักเร ียน จำนวน 160 คน 

8,000 โรงเรียน
เทศบาลวัด
หมื่นเงินกอง 

โรงเรียนเทศบาลวัด
หมื่นเงินกอง 

ส านักการศึกษา 

            

 -วัดผลประเมิน
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนโรงเรียน
เทศบาลวัดเกตกา
ราม 

-จัดหาและสร๎างเครื่องมือวัดผล
ประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ตามกลุํมสาระการเรียนรู ๎
-จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการ
สร๎างเครื่องมือวัดและ
ประเมินผลให๎กับครูและ
ผู๎เกี่ยวข๎องในโรงเรียน จ านวน
ประมาณ 14 คน 

15,000 โรงเรียน
เทศบาลวัด
เกตการาม 

โรงเรียนเทศบาล
วัดเกตการาม 

ส านักการศึกษา 

            

 

 

 

แบบ ผด.02 



2/3/130 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 -วัดผลประเมิน
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนโรงเรียน
เทศบาลวัดกูํค า 

- จัดหาอุปกรณ๑สร๎างเครื่องมือ
เพื่อใช๎การสร๎างชุดทดสอบ 
- จัดพิมพ๑ ถํายเอกสารชุด
ข๎อสอบกลางภาค 
- จัดพิมพ๑ ถํายเอกสารชุด
ข๎อสอบปลายภาค  

20,000 โรงเรียน
เทศบาลวัด

กูํค า 

โรงเรียนเทศบาล
วัดกูํค า 

ส านักการศึกษา 

            

 -วัดผลประเมิน
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนโรงเรียน
เทศบาลดอกเงิน 

จดักิจกรรมวัดผประเม ิผลสมัฤทธิ์
ทางการเรียนน ักเร ียนเข ๎าร ํวม
โครงการ ต ั้งแต ํระด ับช้ันอน ุบาล 
1 ถึงระดบัช้ันประถมศ ึกษาป ีท ี่6 
จ านวน 178 คน 

5,000 โรงเร ียน
เทศบาล
ดอกเงิน 

โรงเร ียนเทศบาล
ดอกเงิน 

ส านักการศึกษา 

            

 -วัดผลประเมิน
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนโรงเรียน
เทศบาลวัดพวกช๎าง 

สรา๎งเครืองม ือวัดผล 
ประเม ินผลสมัฤทธ ิ์ทางการ 
เรย ี นตามมาตรฐานการศึกษา 
จำนวน 8 กลุมํสาระการเรยีนรู 
และระดับปฐมวัย ครูเข๎าร วม
โครงการสรา๎งเครื่องม ือวัดผล
ประเม ินผล จำนวน 14 คน 

5,000 
 

โรงเรียน
เทศบาล
วัดพวก

ช๎าง 

โรงเรียนเทศบาล
วัดพวกช๎าง 

ส านักการศึกษา 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02 



2/3/131 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

66 ทดสอบเพื่อ
ประเมินผลการเรียน
ปลายปีโดยใช๎ข๎อสอบ
กลาง 

1.ประชุมเพื่อช้ีแจงวัตถุประสงค๑
และจัดท ากรอบโครงสร๎างข๎อสอบ 
2.สร๎างและพัฒนาข๎อสอบกลาง 
3.ด าเนินการประเมินผลการเรียน 
ปลายปีโดยใช๎ข๎อสอบกลาง 
4.ตรวจกระดาษค าตอบ 
5.วิเคราะห๑ผลการประเมินและ
แจ๎งให๎โรงเรียนทราบ 

70,000 ภายในเขต 
เทศบาลนคร

เชียงใหมํ 
และโรงเรียน

ในสังกัด
เทศบาลนคร

เชียงใหม ํ
 

หนํวย
ศึกษานิเทศก๑ 

ส านักการศึกษา 

            

67 นิเทศติดตามผลการ
จัดการศึกษาและการ
ประเมินคุณภาพทาง
การศึกษา 

จัดการประชุมเชิง                                                                                                                                                                   
ปฏิบัติการ ให๎แกํพนักงานครู
เทศบาลทุกคน เพื่อสรุปผลการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาพร๎อมเสนอมาตรการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

70,000 สถานท่ี
เอกชน หรือ
สถานท่ีอื่นที่
เหมาะสม 

หนํวย
ศึกษานิเทศก๑ 

ส านักการศึกษา 

            

68 สํงเสริมและพัฒนา
ทักษะการศึกษา
ปฐมวัย 

จัดการแขํงขันทักษะทางวิชาการ
และพัฒนาการทางด๎านรํางกายของ
นักเรียนปฐมวัยในสังกัดฯ และ
ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก เชํน ทายสิ
เสียงอะไรเอํย ฯลฯ 

70,000 โรงเรียนสังกัด
เทศบาลฯ

หรือสถานท่ี
อื่นที่

เหมาะสม 

งานการศึกษาปฐมวัย 
ฝุายกิจการโรงเรียน 
ส านักการศึกษา 

            

 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



2/3/132 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

69 สานสัมพันธ๑วัน
ปฐมวัย 

จัดกิจกรรมการแขํงขันเกมส๑กีฬา
และการมีสํวนรํวมของนักเรียน
ระดับปฐมวัย ครูและผู๎ปกครอง 
เชํน การจัดประกวดขบวน
พาเหรด ว่ิงผลัดลูกเทนนิส  
เดินตัวหนอน ฯลฯ 

100,000 สนามกีฬา
เทศบาล

นคร
เชียงใหม ํ

งานการศึกษาปฐมวัย 
ฝุายกิจการโรงเรียน 
ส านักการศึกษา 

            

70 หนูน๎อยมารยาทงาม
ระดับปฐมวัย 
(สนับสนุนคําใช๎จําย
ในการบริหาร
สถานศึกษา) 

-บรรยายให๎ความรู๎เกี่ยวกับ
มารยาทไทยในด๎านการไหว๎  
การกราบ การเดิน และการรับ-
สํงของให๎กับนักเรียนปฐมวัย 
-จัดกิจกรรมการประกวดหนู
น๎อยมารยาทงามระดับปฐมวัย
ในช้ันอนุบาล 1-3  

5,000 โรงเรีย 
นเทศบาล 
ดอกเงิน 

โรงเรียนเทศบาล
ดอกเงิน 

ส านักการศึกษา 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



2/3/133 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

71 จัดหาวิทยากร
ท๎องถิ่นให๎ความรู๎สูํ
เด็กปฐมวัย 
(สนับสนุนคําใช๎จําย
ในการบริหาร
สถานศึกษา) 

1.จัดหาคณะวิทยากรให๎ความรู ๎
2.จัดกิจกรรมให๎นักเรียนได๎รับ
ประสบการณ๑และลงมือปฏิบัติ
เกี่ยวกับวิถีชีวิตคนล๎านนา  
-ของเลํนพ้ืนบ๎าน 
-อาหารพื้นบ๎าน 
-สถานท่ีในท๎องถิ่น 
แกํนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีท่ี  
1-3 จ านวน 64 คน 

10,000 โรงเร ียน 
เทศบาล
ดอกเงิน 

โรงเร ียน 
เทศบาลดอกเงิน 
ส านักการศึกษา 

            

72 จัดหาสื่อการเรียน
การสอน และวัสดุ
การศึกษาหรือเครื่อง
เลํนพัฒนาการเด็ก 

จัดหาสื่อการเรียนการสอน วัสดุ
การศึกษาและเครื่องเลํน
พัฒนาการเด็กส าหรับเด็ก
ปฐมวัยในศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก 
เพื่อเป็นสื่อประกอบในการ
จัดเตรียมความพร๎อมในทุกๆ
ด๎านของเด็กกํอนวัยเรียน 

198,900 ศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กฯ 

งานการศึกษา
ปฐมวัย 

(ศูนย๑พัฒนา 
เด็กเล็กฯ) 
ฝุายกิจการ
โรงเรียน 

ส านักการศึกษา 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02 



2/3/134 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

73 กํอสร๎างห๎องน้ า
โรงเรียนเทศบาลวัด
ปุาแพํง 

- ลักษณะเป็นอาคารช้ันเดียว 
ขนาดประมาณ  
4.28 x 13.40 เมตร  
จ านวน 7 ที่น่ัง 
- ประกอบด๎วยห๎องน้ าชาย 
ขนาดประมาณ 
1.60 x 1.20 เมตร  
จ านวน 3 ห๎อง 
ห๎องน้ าหญิง ขนาดประมาณ 
1.60 x 1.20 เมตร  
จ านวน 3 ห๎อง และ 
ห๎องน้ าคนพิการ ขนาดประมาณ 
2 x 2.20 เมตร จ านวน 1 ห๎อง 
ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ 

592,600 โรงเรียน
เทศบาลวัด

ปุาแพํง 

โรงเรียนเทศบาล
วัดปุาแพํง 

ส านักการศึกษา 

            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02 



2/3/135 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

74 ปรับปรุงพื้นสนามใต๎
โดมของโรงเรียน
เทศบาลวัดเชียงยืน 

- ปรับปรุงพื้นสนาม พ้ืนท่ี
ประมาณ 510 ตารางเมตร 
- เทคอนกรีตทับพื้นสนามเดิม 
หนา 5 ซม. พร๎อมท าผิวหน๎าปูน
ทรายผสมสีฝุุน (สีเขียวเข๎ม) ขัด
มันเรียบ หนา 2 ซม. พร๎อมปรับ
ความลาดเอียงการไหลของน้ า 
ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ 

306,800 โรงเรียน
เทศบาลวัด
เชียงยืน 

โรงเรียนเทศบาล
วัดเชียงยืน 

ส านักการศึกษา 

            

รวม 74 โครงการ  79,092,310               
 

แบบ ผด.02 



2/3/136 
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เทศบาลนครเชียงใหม่ 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตส านึกด้านศิลปวัฒนธรรม  
แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 พัฒนาศูนย์เด็กเล็ก จัดอบรมผู้ดูแลเด็กปฐมวัยและ 
ผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้เกี่ยวกับ
การส่งเสริมพัฒนาการเด็กและ
การอบรมเลี้ยงดูเด็ก อาทิ
โภชนาการ กิจกรรมทางกาย 
ความฉลาดทางอารมณ์ EQ IQ 
จ านวน 65 คน 

24,000 ส านักงาน
เทศบาลนคร

เชียงใหม่ 

งานส่งเสริม
สุขภาพ 

ฝุายส่งเสริมสุขภาพ 
ส านักการ

สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

  

 

 

        

  2 พัฒนาโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ 

จัดอบรมเรื่องการด าเนินงาน
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพแก่ครู
อนามัยโรงเรียน จ านวน
ประมาณ 100 คน และมอบ
เกียรติบัตรโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ 

40,000 ส านักงาน
เทศบาลฯ 

สถานท่ีเอกชน 

งานส่งเสริม
สุขภาพ 

ฝุายส่งเสริมสุขภาพ 
ส านักการ

สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02 



2/3/137 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 สร้างเสริมสุขภาพ
ประชาชน 

1.จัดอบรมให้ความรู้ด้านการ
สร้างเสริมสุขภาพและการดูแล
สุขภาพตนเองอย่างถูกต้อง
แก่แกนน าสุขภาพประชาชน
และผู้ที่เกี่ยวข้อง จ านวน
ประมาณ 900 คน 

370,000 สถานท่ี 
  เอกชน

หรือสถานท่ี
อื่นที่

เหมาะสม 

งานส่งเสริม
สุขภาพ 

ฝุายส่งเสริมสุขภาพ 
ส านักการ

สาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 

    

        

 

 
 
 
 
 

2.จัดกิจกรรมรณรงค์การสร้าง
เสริมสุขภาพประชาชน ได้แก่  

-เดินรณรงค์สร้างเสริมสุขภาพ 
-จัดบอร์ดนิทรรศการการสร้าง

เสริมสุขภาพ 

 สถานท่ี 
  เอกชน

หรือสถานท่ี
อื่นที่

เหมาะสม 

 

    

        

  -ประกวดการออกก าลังกาย 
เพื่อสุขภาพ 
-ประกวดการประกอบอาหาร 
เพื่อสุขภาพ 
-ตลาดนัดการสร้างเสริมสุขภาพ 
-ประกวดกลุ่ม/ชุมชน/ชมรม ท่ี
มีการสร้างเสริมสุขภาพยอด
เยี่ยม 

   

    

        

 

 

 

 

 

 

 
 

แบบ ผด.02 



2/3/138 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 ส่งเสริมการ 
มีส่วนร่วมและ
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของ 
แกนน าสุขภาพชุมชน
เทศบาลนคร
เชียงใหม่ 

1.จัดประชุมแกนน าสุขภาพ
ชุมชนเพื่อน าเสนอผลการ
ด าเนินงาน ระดมความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะในการพัฒนา
บริการและดูแลสุขภาพเบื้องต้น
ของชุมชนในเขตเทศบาลนคร
เชียงใหม่ จ านวน 120 คน 
2.จัดประชุมทางวิชาการให้
ความรู้ด้านสาธารณสุขแก่ 
แกนน าสุขภาพชุมชนเทศบาล
นครเชียงใหม่ จ านวน 3 ครั้ง/ปี 

114,000 ส านักงาน
เทศบาล

นคร
เชียงใหม่ 

งานสนับสนุน
สุขภาพภาค
ประชาชน 

ฝุายส่งเสริม
สุขภาพ 

ส านักการ
สาธารณสุขและ 

สิ่งแวดล้อม 

 

 

 

 

        

5 พัฒนาคุณภาพชีวิต 1.จัดอบรมแกนน าผู้สูงอายุและ 200,000 ส านักงาน งานส่งเสริม             
 ผู้สูงอายุ ผู้ที่เกี่ยวข้อง จ านวนประมาณ  เทศบาลฯ/ คุณภาพชีวิต             
  200 คน  สถานท่ีเอกชน ผู้สูงอาย ุ             
  2.จัดอบรมคณะกรรมการ  ส านักงาน ฝุายส่งเสริมสุขภาพ             
  ชมรมผู้สูงอายุในชุมชน  เทศบาลฯ/ ส านักการ             
  เขตเทศบาลนครเชียงใหม ่  สถานท่ีเอกชน สาธารณสุขและ             
  จ านวน 30 คน   สิ่งแวดล้อม             
  3.จัดกิจกรรมกลุ่มบ าบัด  ส านักงาน              
  สุขภาพกาย จิต และสังคม  เทศบาลฯ/              
  แก่ผู้สูงอายุในเขต  สถานท่ี              
  เทศบาลนครเชียงใหม ่  เอกชน/              
  จ านวนประมาณ 50 คน  ที่ท าการ              
    ชุมชน              
 

 

 

แบบ ผด.02 



2/3/139 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  4.จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์  ภายในเขต              
  ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแล  เทศบาลฯ              

 

 
 
 
 
 
 

ผู้สูงอายุ ได้แก่ แผ่นพับ โปสเตอร์ 
ปูายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 

5.ประเมิน คัดกรองปัญหาสุขภาพ
และจัดท าข้อมูลผู้สูงอายุ 
จ านวนประมาณ 300 คน 

  
 

ส านักงาน
เทศบาลฯ/

สถานท่ีเอกชน/
ที่ท าการชุมชน 

             

6 ส่งเสริมสุขภาพจิต
ประชาชนทุกเพศ 
ทุกวัย 

1.จัดอบรมเรื่องปัญหา
สุขภาพจิตในเด็กแก่ครู 
บุคลากร และแกนน าสุขภาพ
ชุมชน จ านวนประมาณ  

   100 คน 
2.ส ารวจและประเมิน

สุขภาพจิตเด็ก และวางแผน
ในการส่งเสริมสุขภาพจิตเด็ก 
แก่เด็กในสถานศึกษา และ
สถานรับเลี้ยงเด็ก 

3.จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้เกี่ยวกับการดูแล
สุขภาพจิตได้แก่ แผ่นพับและ
โปสเตอร ์

44,000 ส านักงาน
เทศบาลฯ/

สถานท่ีเอกชน/
ทีท่ าการชุมชน/
โรงเรียน/ศพด. 
ที่ท าการ 
ชุมชน/

โรงเรียน/
ศพด. 

 
 

ภายในเขต
เทศบาลฯ 

 

งานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

ผู้สูงอาย ุ
ฝุายส่งเสริม

สุขภาพ 
ส านักการ

สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

  

  

        

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02 



2/3/140 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  4.จัดกิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพจิต แก้ไขปัญตาม
ข้อมูลที่ส ารวจพบ ได้แก่ การ
ฝึกสมธิในเด็ก ฝึกพัฒนาการ
เด็กในด้านต่างๆ ฯลฯ 

 ส านักงาน
เทศบาลฯ/

สถานท่ี
เอกชน/ที่ท า
การชุมชน/
โรงเรียน/

ศพด. 

 

  

   

       

7 เฝูาระวังปูองกัน 1.จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ 68,000 ส านักงาน งานโรคไม่ติดต่อ             
 โรคไม่ติดต่อ เกี่ยวกับโรคไม่ติดต่อ  เทศบาล ฝุายปูองกัน             
  ในรูปแบบ แผ่นพับ โปสเตอร ์  นครเชียงใหม่ และควบคุมโรค             
  ชุดนิทรรศการ บทความ    ส านัก             
  ปูายประชาสัมพันธ์   การสาธารณสุข             
  2.จัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อลด   และสิ่งแวดล้อม             
  ปัจจัยเสี่ยงท่ีก่อให้เกิดโรค  ภายในเขต              
  ไม่ติดต่อแก่ชุมชน สถาน  เทศบาล              
  ศึกษาและประชาชนท่ัวไป  นครเชียงใหม่              
  ในเขตเทศบาลฯ                
        -จัดกิจกรรมรณรงค ์                
     เนื่องในวันเบาหวานโลก                 
 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



2/3/141 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

8 ปูองกันและควบคุม 1.จัดอบรมพัฒนาศักยภาพ 136,000  งานปูองกันควบคุม             
 โรคติดต่อทั่วไป แกนน าชุมชนและเครือข่าย  สถานท่ี โรคติดต่อทั่วไป             
  ในการเฝูาระวังปูองกัน  เอกชน ฝุายปูองกัน             
  ควบคุมโรคจ านวน    และควบคุมโรค             
  200 คน   ส านัก             
  2.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  สถานท่ี การสาธารณสุข             
  การปูองกันควบคุมโรคติดต่อ  เอกชน และสิ่งแวดล้อม             
  ทั่วไปในสถานรับเลี้ยงเด็กและ                
  สถานศึกษาแก่ครูพี่เลี้ยงครู                
  อนามัยและผู้ที่เกี่ยวข้อง                 
  จ านวน 120 คน                
  3.ออกตรวจและประเมิน  สถานรับ              
  สถานรับเลี้ยงเด็ก  เลี้ยงเด็กและ              
  และโรงเรียนอนุบาลปลอดโรค  รร.อนุบาลใน              
  จ านวน 42 แห่ง  เขตเทศบาลฯ              
  4.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการปูองกัน  ส านักงาน              
  ควบคุมโรคติดต่อที่พบบ่อย  เทศบาล              
  แก่แกนน าเยาวชนใน สถานศึกษา  นครเชียงใหม่              
  สังกัดเทศบาลฯ จ านวน 80 คน                
  5.จัดกิจกรรมรณรงค์ปูองกัน  ส านักงาน              
  ควบคุมวัณโรค เนื่องในวัน  เทศบาล              
  วัณโรคโลก (24 มีนาคม)  นครเชียงใหม่              
  6.จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์  ส านักงาน              
  เผยแพร่ความรู้ตามฤดูกาลเกิดโรค  เทศบาล              
  ได้แก่ ไข้หวัดใหญ่ มือเท้าปาก  นครเชียงใหม่              
     เอดส์ วัณโรค                

แบบ ผด.02 



2/3/142 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

9 ปูองกันและควบคุม
ไข้เลือดออกโดยใช้
นวัตกรรมกับดักไข่
ยุงลาย 

1.จัดอบรมอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับนวัตกรรมกับดักไข่
ยุงลายแก่ผู้บริหารสถานศึกษา 
จ านวนประมาณ  65  คน 

80,000 สถานท่ี
เอกชน 

งานปูองกัน
ควบคุม

โรคติดต่อโดย
แมลงและ 

       

 

    

 

 2.จัดอบรมให้ความรู้นวัตกรรม
กับดักไข่ยุงลายแก่แกนน า
นักเรียน ครูอนามัย ,ครูฝุาย
สถานท่ีของสถานศึกษา 
จ านวนประมาณ 170 คน 

 สถานท่ี
เอกชน 

สัตว์พาหะ 
ฝุายปูองกันและ

ควบคุมโรค 
ส านักการ

สาธารณสุขและ 

       

 

    

 

 3.จัดอบรมให้ความรู้นวัตกรรม
กับดักไข่ยุงลาย วิธีการใช้งาน
และการน านวัตกรรมไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ แก่มัคนายก 
ของวัดในเขตเทศบาลฯ 
จ านวนประมาณ 40 คน 

 ส านักงาน
เทศบาล

นคร
เชียงใหม ่

สิ่งแวดล้อม 

      

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02 



2/3/143 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

10 ปูองกันและควบคุม 1.จัดอบรมเรื่องไข้เลือดออกแก่ 136,000 เทศบาล งานปูองกัน             
 โรคไข้เลือดออก ผู้น าชุมชน จ านวนประมาณ      นครเชียงใหม่ ควบคุมโรคติดต่อ             
  130 คน   โดยแมลงและสัตว ์             
  2.จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ

การพ่นสารเคมีแก่ทีมพ่น
สารเคมีได้แก่ทีมส่วนกลาง
และทีมแขวง 4 แขวง จ านวน
ประมาณ   40 คน 

 เทศบาลนคร
เชียงใหม่ 

พาหะ 
ฝุายปูองกันและ

ควบคุมโรค 

            

  3.รณรงค์ให้ความรู ้และเฝูาระวัง  ชุมชนใน ส านักการ             
  โรคไข้เลือดออกแก่อสม.  เขตเทศบาล สาธารณสุขฯ             
  ในชุมชน จ านวนประมาณ      

96 ชุมชน 
 นครเชียงใหม่              

  4.จัดกิจกรรม Big Cleaning  เทศบาล              
  Day ก าจัดลูกน้ ายุงลายพาหะ  นครเชียงใหม่              
  น าโรคไข้เลือดออกและ                
  โรคไข้ซิกา จ านวน 1 ครั้ง                
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



2/3/144 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

11 ปูองกันและควบคุม 1.จัดประชุมทีม SRRT 20,000 ส านักงาน งานปูองกันควบคุม             
 โรคติดต่อโดยแมลง เรื่องแนวทางในการสอบสวน  เทศบาล โรคติดต่อโดยแมลง             

 และสัตว์พาหะ โรคติดต่อโดยแมลงและสัตว์  นครเชียงใหม่ และสัตว์พาหะ             
  พาหะ จ านวนประมาณ    ฝุายปูองกัน             
  20 คน   และควบคุมโรค             
  2.จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์  ส านักงาน ส านัก             
  เกี่ยวกับโรคติดต่อ  เทศบาล การสาธารณสุข             
  โดยแมลงและสัตว์พาหะ ได้แก่  นครเชียงใหม่ และสิ่งแวดล้อม             

 

 -เอกสารแผ่นพับ เรื่อง โรค
อุจจาระร่วง จ านวน 1,000 
แผ่น และโรคฉี่หนู จ านวน 
1,000 แผ่น 
-โปสเตอร์ โรคอุจจาระร่วง 
จ านวน 500 แผ่น และโรคฉี่
หนู จ านวน 500 แผ่น 

 

 

             

12 ปูองกันและแก้ไข 1.จัดกิจกรรมรณรงค ์ 68,000 ภายในเขต งานปูองกัน             
 ปัญหาโรคเอดส ์ วันเอดส์โลก 1 ธันวาคม   เทศบาล ควบคุมโรคติดต่อ             
 และโรคติดต่อทาง โดยมีผู้เข้าร่วม จ านวน   นคร ทั่วไป             
 เพศสัมพันธ์ ประมาณ 250 คน จาก   เชียงใหม่ ฝุายปูองกันและ             
  หน่วยงานองค์กรต่างๆ    ควบคุมโรค             
  สถานศึกษาในเขตเทศบาลฯ   ส านัก             
  2.จัดอบรมแกนน าเยาวชน  ภายในเขต การสาธารณสุข             

 

 ด้านเอดสใ์นสถานศึกษา 
เรื่องความรู้เรื่องเอดส์และ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
จ านวนประมาณ 80 คน 

 เทศบาล
นคร

เชียงใหม ่

และสิ่งแวดล้อม 

    

        

แบบ ผด.02 



2/3/145 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

13 พัฒนาระบบการ 1.จัดอบรมเพื่อพัฒนา 250,000 ส านักงาน ฝุายปูองกันและ             
 เฝูาระวังปูองกัน ความรู้ความเข้าใจระบบการ  เทศบาล ควบคุมโรค             
 ควบคุมโรค เฝูาระวังปูองกันและควบคุม  นครเชียงใหม่ ส านักการ             
 ในเขตเทศบาล โรคแก่ทีมเฝูาระวังปูองกัน   สาธารณสุข             
 นครเชียงใหม ่ และควบคุมโรคของเทศบาลฯ   และสิ่งแวดล้อม             
  และหน่วยงานเครือข่ายที่                
  เกี่ยวข้องจ านวนประมาณ                 
  100 คน                
  2.ศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบการ  ทน.ภูเก็ต              
  เฝูาระวังปูองกันและควบคุม  และอบจ.              
  โรคแก่ทีมเฝูาระวังและควบคุม  ภูเก็ต              
  โรคและหน่วยงานเครือข่ายที ่                
  เกี่ยวข้อง จ านวนประมาณ                      
  50 คน                
  3.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  ส านักงาน              
  ซักซ้อมแผนการเฝูาระวัง  เทศบาล              
  ปูองกันและควบคุม  นครเชียงใหม่              
  โรคทั้งในสภาวะปกติและ                
  สถานการณ์ฉุกเฉิน จ านวน                
  ประมาณ 100 คน                
  4.จัดประชุมกระบวนการ  ส านักงาน              
  เฝูาระวังปูองกันและ  เทศบาล              
  ควบคุมโรคในเขตเทศบาลฯ  นครเชียงใหม่              
  แก่ทีมอ านวยการ                
  คณะกรรมการ                

 
 และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง 

จ านวนประมาณ 30 คน 
   

    
        

แบบ ผด.02 



2/3/146 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

14 ควบคุมประชากร -ให้บริการท าหมัน/ตอน/ 200,000 ภายในเขต งานสัตวแพทย ์             
 สัตว์เลี้ยงในเขต

เทศบาลนคร 
ฉีดยาคุมก าเนิดให้แก่สัตว์เลี้ยงท่ี
มีเจ้าของและ สัตว์จรจัดในเขต 

 เทศบาลนคร
เชียงใหม่ 

ฝุายบริการ
สิ่งแวดล้อม 

            

 เชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่   ส านักการ             
  -จ้างเหมาบริการด้านสัตวแพทย ์

ต าแหน่ง สัตวบาล จ านวน 1 คน 
  สาธารณสุขฯ             

15 ปูองกันโรคระบาด 1.ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีน 38,000  งานสัตวแพทย ์             
 ในสัตว์ ให้แก่สัตว์ในพ้ืนท่ีชุมชน  ภายในเขต ฝุายบริการ             
  ในเขตเทศบาลนคร  เทศบาล สิ่งแวดล้อม             
  เชียงใหม่ จ านวน 97 ชุมชน  นครเชียงใหม่ ส านักการ             
  2.ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีน  ภายในเขต สาธารณสุขฯ             
  ให้แก่สัตว์ท่ีอาศัยในพ้ืนท่ีวัด  เทศบาล              
  จ านวน 91 วัด  นครเชียงใหม่              
  3.จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ  ส านักงาน              
  โรคระบาดในสัตว์แก่  เทศบาล              
  ผู้น าชุมชน อสม. อาสาสมัคร  นครเชียงใหม่              
  แกนน าไข้หวัดนกและเจ้าหน้าท่ี                
  ที่เกี่ยวข้อง จ านวน 100 คน                
  4.ตรวจสอบคุณภาพเนื้อสัตว ์  โรงฆ่าสัตว ์              
  ที่ผลิตจากโรงฆ่าสัตว์ฯและ  เทศบาล              
  ปูองกันโรคที่เกิดจากเนื้อสัตว์  นคร              

 
 เดือนละ 24 ครั้ง/ปี (เดือน

ละ 2 ครั้ง) 
 เชียงใหม ่

     
        

 
 
 
 

แบบ ผด.02 



2/3/147 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

16 ปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า 
ภายใต้โครงการสัตว์
ปลอดโรคคนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า  
ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย ์พลเอก
หญิง พลเรือเอกหญิง 
พลอากาศเอกหญิงสมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอ  
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี 
กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนาร ี

1. ให้บริการฉีดวัคซีนปูองกัน
โรคพิษสุนัขบ้า ให้สุนัข และ
แมวชุมชนในเขตเทศบาล
นครเชียงใหม่  

2.ส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์เลี้ยง
และขึ้นทะเบียนสัตวท์ี่เข้ารับ
บริการฯ ใน Thai-rabies.net 

 

332,800 ภายในเขต
เทศบาล

นคร
เชียงใหม่ 

 

งานสัตวแพทย ์
ฝุายบริการ
สาธารณสุข 
ส านักการ

สาธารณสุขฯ 

            

17 โครงการสัตว์ปลอด
โรคคนปลอดภัย  
จากโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย ์ 
สมเด็จพระเจ้า 
น้องนางเธอ  
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ 
วลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน  
วรขัตติยราชนาร ี

1.ออกส ารวจสุนัข/ แมวท่ีไม่มี
เจ้าของ ท่ีอยู่อาศัยในวัด 
ชุมชน และสถานท่ีราชการ
และด าเนินการขึ้นทะเบียนลง
ในฐานข้อมูล Thairabies.net 

2.ท าเครื่องหมายหรือ
ด าเนินการระบุตัวตนของสัตว์
จรจัดที่ขึ้นทะเบียนโดยการฝัง
ไมโครชิป 

3.ฉีดวัคซีนและท าหมัน/ตอน 
สุนัข/แมวท่ีไม่มีเจ้าของ 

890,000 ภายในเขต
เทศบาล

นคร
เชียงใหม่ 

 

งานสัตวแพทย ์
ฝุายบริการ 
สิ่งแวดล้อม 
ส านักการ 

สาธารณสุขฯ 

            

 

แบบ ผด.02 



2/3/148 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

18 ตลาดสะอาด 1.ตรวจประเมินตลาดสดในเขต 107,000 ตลาดสดใน งานสุขาภิบาล             
 อาหารปลอดภัย เทศบาลนครเชียงใหม ่  เขต สิ่งแวดล้อม             
  จ านวนประมาณ   เทศบาลฯ ชุมชน             
  15  แห่ง   ฝุายบริการ             

  

2.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการและ
ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมตลาด
สด อาหารปลอดภัยและการ
คุ้มครองผู้บริโภคในตลาดสด
แก่ผู้ประกอบการและผู้ที่
เกี่ยวข้อง จ านวนประมาณ 
50 คน 

 ส านักงาน
เทศบาล

นคร
เชียงใหม่ 

สาธารณสุข 
ส านักการ

สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

  

 

 

        

 

 

3. ตรวจอาหารที่จัดจ าหน่าย
ในช่วงเทศกาลต่างๆ 
ประกอบด้วย 
--เทศกาลตรุษจีน จ านวน 1 ครั้ง 
--เทศกาลสงกรานต์  
จ านวน 1 ครั้ง 

 ตลาดวโรรส
และตลาด 
ศิริวัฒนา 

 

 

 

 

         

  4.จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์  ตลาดสด              
    เผยแพร่เกี่ยวกับสุขาภิบาล  ในเขต              
    ตลาดสด ได้แก่ ปูายไวนิล  เทศบาลฯ              

 
    และเอกสารแผ่นพับเกี่ยวกับ 

   สุขาภิบาลตลาดสด 
   

    
        

 

 

 

 

แบบ ผด.02 



2/3/149 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

19 สร้างเสริมการ 1.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 200,000  งานคุ้มครอง             
 คุ้มครองผู้บริโภค    และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ  สถานท่ี ผู้บริโภค             

 ให้แก่ประชาชน ด าเนินงานของอาสาสมัคร  เอกชน ฝุายบริการ             
 ด้านอาหาร คุ้มครองผู้บริโภคในชุมชน   สาธารณสุข             

 ปลอดภัย จ านวนประมาณ 200 คน   ส านักการ             

 

 2.จัดกิจกรรมรณรงค ์
   ของเครือข่ายคุ้มครอง 

ผู้บริโภคภาคประชาชน โดยมี
ผู้เข้าร่วมจาก  ชุมชน 
สถานศึกษา และตลาด 

 -ตลาด 
-สถานศึกษา 
-ห้างสรรพสินค้า 
-ชุมชน 
-สถานท่ี
จ าหน่าย
อาหารในเขต
เทศบาลนคร
เชียงใหม ่

สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

 

 

  

        

 

 
 

3.จัดท าสือ่ประชาสัมพันธ์ด้าน
อาหารปลอดภัยและการ
คุ้มครอง ผู้บริโภคให้
ประชาชน ได้แก่ แผ่นพับ 
และปูาย 

 ภายในเขต
เทศบาลฯ 

  

   

        

 

 

 

 

 

 

 
 

แบบ ผด.02 



2/3/150 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

20 ส่งเสริมความรู้และ 1.จัดอบรมเครือข่ายอย.น้อย 160,000 สถานท่ี งานคุ้มครอง             
 พัฒนาขยายเครือข่าย ของโรงเรียนในเขตเทศบาลฯ  เอกชน ผู้บริโภค             
 อย.น้อยในสถานศึกษา เรื่องการเฝูาระวังการบริโภค   ฝุายบริการ             
  อาหารและผลิตภัณฑ์   สาธารณสุข             
  ที่ปลอดภัย จ านวน 2 รุ่น   ส านัก             
  รุ่นละ 100 คน   การสาธารณสุข             
  2.เครือข่าย อย.น้อยด าเนินการ  สถานศึกษา, และสิ่งแวดล้อม             
  เฝูาระวังและตรวจสอบ  ชุมชน,ตลาด              
  สารปนเปื้อนในอาหาร และ  ภายในเขต              
  การอ่านฉลากอาหารและ  เทศบาลฯ              
  ผลิตภัณฑ์สุขภาพ                

 
 

3.ติดตามกิจกรรมอย.น้อยใน
โรงเรียน 

 สถานศึกษา
ในสังกัด
เทศบาลฯ 

 
   

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



2/3/151 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

21 อาหารปลอดภัยใน 1.ตรวจหาสารเคมีตกค้าง 150,000 ตลาดค้าส่ง งานสุขาภิบาล             
 เขตเทศบาลนคร ในพืชผักโดยใช้น้ ายา  ในเขตเทศบาล อาหารและน้ า             
 เชียงใหม่ ส าหรับตรวจยาฆ่า  นครเชียงใหม่ ฝุายบริการ             
  แมลงตกค้างในพืชผัก    สาธารณสุข             
  บริเวณตลาดค้าส่งในเขต   ส านัก             
  เทศบาลนครเชียงใหม ่จ านวน   การสาธารณสุข             
  ประมาณ 500 ตัวอย่าง   และสิ่งแวดล้อม             
  2.จัดกิจกรรมรณรงค์  ภายในเขต              
  ให้ความรู้พืชผัก  เทศบาล              
  ปลอดภัยแก่ประชาชน   นครเชียงใหม่              
22 อบรมหลักสูตร จัดอบรมหลักสูตร 123,000 ส านักงาน งานสุขาภิบาล             
 สุขาภิบาลอาหาร สุขาภิบาลอาหาร ส าหรับ  เทศบาล อาหารและน้ า             
 ส าหรับผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการอาหาร  นคร ฝุายบริการ             
 อาหารและผู้สัมผัส จ านวนประมาณ 200 คน  เชียงใหม่ สาธารณสุข             
 อาหาร (4 รุ่น) และผู้สัมผัสอาหาร   ส านัก             
  จ านวนประมาณ 400 คน    การสาธารณสุข             
  (4 รุ่น)   และสิ่งแวดล้อม             
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



2/3/152 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

23 การพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลอาหารใน
โรงเรียนและชุมชน 
ของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมาร ี

-จัดอบรมให้ความรู้ด้านสุขาภิบาล
หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร 
ให้แก่ผู้ประกอบกิจการด้าน
อาหาร จ านวนประมาณ 100  คน  
(2 รุ่น) 
-จัดอบรมให้ความรู้ด้านสุขาภิบาล
หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร 
ให้แก ่และผู้สัมผัสอาหาร  
จ านวนประมาณ 600  คน  
(6 รุ่น) 

350,000 ส านักงาน
เทศบาล

นคร
เชียงใหม ่

 
สถานท่ี

เอกชนหรือ
สถานท่ีอื่นที่
เหมาะสม 

งานสุขาภิบาล
อาหารและน้ า 
ฝุายบริการ
สาธารณสุข 
ส านักการ 

สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

  

 

 

        

24 ควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี 

-จัดอบรมแกนน าสุขภาพในการ
ควบคุมปูองกันและแก้ไขปัญหา
โรคขาดสารไอโอดีน ให้แก่แกน
น าสุขภาพชุมชน จ านวน 35 
ชุมชน 
-จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้แก่
ประชาชนและส ารวจเกลือ
บริโภคในร้านค้าชุมชนและ
ครัวเรือน จ านวน 35 ชุมชน 
-จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับ
การควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน 
ในรูปแบบปูายประชาสัมพันธ์ ไว
นิล แผ่นพับ โปสเตอร์ ฯลฯ 

350,000 ภายในเขต
เทศบาล

นคร
เชียงใหม ่

 
ภายในเขต
เทศบาล

นคร
เชียงใหม ่
ภายในเขต
เทศบาล

นคร
เชียงใหม ่

ฝุายส่งเสริม
สุขภาพ 

ส านักการ
สาธารณสุข 

 

  

 

        

 
 
 

แบบ ผด.02 



2/3/153 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

25 พัฒนาร้านอาหาร ตรวจประเมินร้านอาหาร 80,000 แผงลอย งานสุขาภิบาล             

 

และแผงลอยให้ได้
มาตรฐานร้านอาหาร
สะอาด รสชาติอร่อย 

/สถานประกอบกิจการด้าน
อาหารในเขตเทศบาลนคร
เชียงใหมต่ามมาตรฐานอาหาร
สะอาดรสชาติอร่อย(CFGT) 
จ านวนประมาณ 200 แห่ง 

 จ าหน่าย
อาหาร 

ร้านอาหาร
และ 

อาหารและน้ า 
ฝุายบริการ
สาธารณสุข 

ส านักการสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

    

        

26 พัฒนาโรงอาหาร ตรวจประเมินสุขาภิบาล 150,000 โรงอาหาร งานคุ้มครอง             
 ในโรงเรียนให้ได้ โรงอาหารในโรงเรียน  ในโรงเรียน ผู้บริโภค             
 มาตรฐานสุขาภิบาล ตามมาตรฐานกรมอนามัย  สังกัด ฝุายบริการ             
 โรงอาหาร กระทรวงสาธารณสุข  เทศบาลฯ สาธารณสุข             

 
 จ านวนประมาณ 20 แห่ง   ส านักการ

สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

    
        

27 สถานท่ีท างาน 1.จัดอบรมการส่งเสริม 20,000 -ส านักงาน งานสุขาภิบาล             
 น่าอยู่น่าท างาน    ร่างกายและจิตใจใน  เทศบาล สิ่งแวดล้อมชุมชน             
  สถานท่ีท างานแก่เจ้าหน้าที ่  นครเชียงใหม่ ฝุายบริการ             
  และมอบวุฒิบัตร  -โรงพยาบาล สาธารณสุข             
  จ านวนประมาณ 80 คน  เทศบาลฯ ส านักการ             
  2.จัดกิจกรรม Big Cleaning Day  ส านักงาน สาธารณสุขและ             
  /5 ส.โดยท าความสะอาดและ  เทศบาล สิ่งแวดล้อม             
  ควบคุมสัตว์และแมลงน าโรค  นครเชียงใหม่              
  ในส านักงานจ านวน 1 ครั้ง                
  3.ตรวจมาตรฐานสุขาภิบาล  ส านักงาน              
  ร้านอาหารในส านักงานเทศบาลฯ 

ตามมาตรฐานสุขาภิบาลฯ 
กรมอนามัย จ านวน 1 ครั้ง 

 เทศบาล
นคร

เชียงใหม ่

             

 

แบบ ผด.02 



2/3/154 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  4.ตรวจมาตรฐานส้วมสาธารณะ  ส านักงาน              
  ในส านักงานเทศบาลฯ  เทศบาล              
  ตามมาตรฐาน HAS  นครเชียงใหม่              
  กรมอนามัย จ านวน 1 ครั้ง                

 

 5.จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
สถานท่ีท างานน่าอยู่น่าท างาน 
ได้แก่ ปูาย ปูายไวนิล ปูาย
ประชาสัมพันธ์ เอกสาร แผ่นพับ 

 ส านักงาน
เทศบาล

นคร
เชียงใหม ่

 

    

        

28 พัฒนาส้วมสาธารณะ
ในเขตเทศบาลนคร
เชียงใหม่ 

1.ตรวจประเมินทางกายภาพ
ส้วมสาธารณะและตรวจการ
ปนเปื้อนทางชีวภาพสถานีน้ ามัน
เชื้อเพลิงในเขตเทศบาลฯ 
จ านวน 30 แห่ง และวัด 
จ านวน 9 แห่ง 
2.จัดกิจกรรมรณรงค์ล้างส้วม
พร้อมกันรับวันสงกรานต์ในวัด 
จ านวน 9 แห่ง 
3.จัดอบรมเรื่องการจัดการ
สุขลักษณะของส้วมสาธารณะ
และมอบปูายรับรองมาตรฐา
ส้วม HAS ให้แก่ผู้ควบคุมดูแล
ส้วมและผู้ที่เกี่ยวข้อง จ านวน  
คน 

30,000 -สถานีน้ ามัน
เชื้อเพลิง

และวัดในเขต 
เทศบาลฯ 

 
 

-วัดในเขต 
เทศบาลฯ 

 
-ส านักงาน
เทศบาลฯ 

งานสุขาภิบาลและ
สิ่งแวดล้อมชุมชน 

ฝุายบริการ
สาธารณสุข 
ส านักการ

สาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 

    

        

 

 

 

 

แบบ ผด.02 



2/3/155 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

29 ปูองกันและแก้ไข 1.จัดอบรมและฝึกปฏิบัติ 200,000 ภายใน งานปูองกันและ             
 ปัญหายาเสพติด ดนตรีพื้นฐานและ  เขตเทศบาล แก้ไขปัญหา             

  กิจกรรมเต้นประกอบ   นครเชียงใหม ่ ยาเสพติด             
  เพลงชมรม  TO BE    ฝุายบริการ             
  NUMBER ONE เทศบาล   สิ่งแวดล้อม             
     นครเชียงใหม่ แขวงละ 25 คน   ส านัก             
     รวมจ านวน 100 คน   การสาธารณสุข             
  2.จัดประชุม/ประชาคมหมู่บ้าน  ชุมชนในเขต และสิ่งแวดล้อม             
     ค้นหาผู้เสพ/ผู้ค้าเพื่อ  เทศบาลนคร              
  ส่งเข้ารับการบ าบัดตาม  เชียงใหม่              
  แนวทางประชารัฐร่วมใจสร้าง                
     หมู่บ้าน/ชุมชนมั่นคงปลอดภัย                
     ยาเสพติดจ านวน 96 ชุมชนๆ ละ                
     10 คนรวมทั้งสิ้น 960 คน                
  3.จัดกิจกรรมรณรงค์  ภายใน              
  ประชาสัมพันธ์วันยาเสพติดโลก  เขตเทศบาล              
   (26 มิ.ย.)ร่วมกับจังหวัด  นครเชียงใหม ่              
     เชียงใหม่ จ านวน 150 คน                
  4.ตรวจหาสารเสพติดใน  ชุมชนใน              
  ปัสสาวะในกลุ่มเสี่ยง/เสพและ  เขตเทศบาล              
  ติดยาเสพติด จ านวน 200 คน  นครเชียงใหม ่              
 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02 



2/3/156 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

30 โครงการรณรงค์และ
แก้ไขปัญหายาเสพ
ติด TO BE 
NUMBER ONE 
(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นใน
ชุมชน/หมู่บ้าน)  
ทูลกระหม่อมหญิง
อุบลรัตนราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี 

-จัดอบรมสมาชิก TO BE 
NUMBER ONE (ศูนย์เพื่อนใจ
วัยรุ่นในชุมชน/หมูบ้าน)  และ
สร้างเครือข่ายชมรม TO BE 
NUMBER ONE ในกลุ่มเยาวชน 
จ านวน 400 คน 
-จัดประกวดการแข่งขัน TO BE 
NUMBER ONE (ศูนย์เพื่อนใจ
วัยรุ่นในชุมชน/หมูบ้าน)  
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช
กัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี 

350,000 สถานท่ี
เอกชน 

 
 
 

สถานท่ี
เอกชน 

 
 

 

งานปูองกันและ
แก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด 
ฝุายบริการ 
สิ่งแวดล้อม 
ส านักการ 

สาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 

            

31 จ้างเหมาเอกชน จ้างเหมาเอกชน 2,000,000 โรงพยาบาล โรงพยาบาล             
 ด าเนินการตรวจ ด าเนินการตรวจวินิจฉัย  เทศบาล เทศบาลนคร             
 วินิจฉัยเทคนิค เทคนิคการแพทย์และ  นคร เชียงใหม่             
 การแพทย์และ พยาธิวิทยาของโรงพยาบาล  เชียงใหม ่ ส านัก             
 พยาธิวิทยาของ เทศบาลนครเชียงใหม ่   การสาธารณสุข             
 โรงพยาบาลเทศบาล    และสิ่งแวดล้อม             
 นครเชียงใหม่                  
32 จ้างเหมาดูแลระบบ จ้างเหมาดูแลระบบโปรแกรม 79,000 โรงพยาบาล โรงพยาบาล             
 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร ์Hospital OS  เทศบาล เทศบาลฯ             
 Hospital OS ส าหรับ ส าหรับโรงพยาบาลเทศบาลฯ  นครเชียงใหม่ ส านัก             
 โรงพยาบาลเทศบาล    การสาธารณสุข             
 นครเชียงใหม่    และสิ่งแวดล้อม             
 

 

 

 

แบบ ผด.02 



2/3/157 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

33 การบริการการแพทย์
ฉุกเฉินโรงพยาบาล
เทศบาลนครียงใหม ่

ออกให้บริการการแพทย์และให้
ความช่วยเหลือแก่ประชาชน 
ผู้บาดเจ็บและเจ็บปุวยฉุกเฉิน
ตามมาตรฐานระบบการบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน  
 

60,000 โรงพยาบาล 
เทศบาล 

นครเชียงใหม่ 

งานธุรการ
โรงพยาบาล
เทศบาลนคร

เชียงใหม่ 
ส านักการ 

สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

 

   

        

รวม 33 โครงการ  7,319,800               
 
 

แบบ ผด.02 



2/3/158 
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เทศบาลนครเชียงใหม่ 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตส านึกด้านศิลปวัฒนธรรม 
    แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 สงเคราะห์เด็กและ
เยาวชนท่ีประสบ
ปัญหาความ
เดือดร้อน 

สงเคราะหเ์ด็กและเยาวชนท่ี
ประสบปัญหาความเดือดร้อน 
ในเขตเทศบาลฯ จ านวน
ประมาณ 99 ราย 

200,000 ภายในเขต 
เทศบาลฯ 

งานสวัสดิภาพ 
เด็กและเยาวชน 

กองสวัสดิการสังคม 
 

            

2 สงเคราะห์ประชาชน 
ผู้ประสบปัญหาความ
เดือดร้อนหรือด้อย
โอกาสในเขตเทศบาล 
นครเชียงใหม ่

สงเคราะหป์ระชาชนผู้ประสบ
ปัญหาความเดือดร้อนและ
ประชาชนผู้ด้อยโอกาสในเขต
เทศบาลนคร จ านวนประมาณ 
200 ราย 

400,000 ภายในเขต 
เทศบาลฯ 

งานสังคม
สงเคราะห ์

กองสวัสดิการสังคม 
 

            

3 ให้ความช่วยเหลือ
นักเรียน/นักศึกษา
ในช่วงปิดภาคเรียน 
 

รับสมัครนักศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่ามัธยมศึกษาตอนปลาย
ขึ้นไปและมีอายุระหว่าง 15-
25 ปี และฝึกประสบการณใ์น 
ช่วงปิดภาคเรียน จ านวน 5 คน 

46,000 ส านักงาน 
เทศบาลนคร

เชียงใหม่ 

งานสวัสดิภาพ 
เด็กและเยาวชน 

กองสวัสดิการสังคม 
 

            

4 อบรมแกนน าเด็กและ
เยาวชนในชุมชนเขต
เทศบาลนคร
เชียงใหม่ 

จัดอบรมแกนน าเด็กและเยาวชน 
รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง จ านวน
ประมาณ 120 คน 

50,000 ศาลา 
อเนกประสงค์ 
สวนสุขภาพ 

บ้านเด่น 

งานสวัสดิภาพ 
เด็กและเยาวชน 

กองสวัสดิการสังคม 
 

            

รวม 4 โครงการ  696,000               
 

แบบ ผด.02 



2/3/159 
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เทศบาลนครเชียงใหม่ 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตส านึกด้านศิลปวัฒนธรรม 
    แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 จัดงานวันลานนา 
พฤกษาชาติ  

จัดงานวันลานนาพฤกษาชาติ 
เป็นเวลา 5 วัน ภายในงาน
ประกอบด้วย 
-การประกวดกล้วยไม ้
-การประกวดไม้ดอก ไม้ประดับ 
-การแสดงนิทรรศการจาก
ภาครัฐและเอกชน 
-การจ าหน่ายสินค้าเกษตรและ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

ฯลฯ 

1,000,000 ภายในเขต
เทศบาลฯ 

งานตกแต่งเมือง 
และพื้นที่สาธารณะ 
ฝ่ายสวนสาธารณะ 

ส่วนการโยธา 
ส านักการช่าง 

            

2 จัดงานมหกรรม 
ไม้ดอกไม้ประดับ 

จัดงานมหกรรมไม้ดอก  
ไม้ประดับ เป็นเวลา 3 วัน 
ภายในงานประกอบด้วย 
-ขบวนรถบุปผาชาต ิ
-งานมหรสพการแสดง 
-การตกแต่งซุ้มงานมหกรรมไม้
ดอกไม้ประดับ 
-การตกแต่งกระเช้าล้านนาด้วย
ไม้ดอก ไม้ประดับ 
-การประดับโคมตามต้นไม ้

ฯลฯ 

2,000,000 สวนสาธารณะ 
หนองบวกหาด 

งานตกแต่งเมือง 
และพื้นที่สาธารณะ 
ฝ่ายสวนสาธารณะ 

ส่วนการโยธา 
ส านักการช่าง 

            

รวม 2 โครงการ  3,000,000               

แบบ ผด.02 



 



2/3/160 
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เทศบาลนครเชียงใหม่ 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตส านึกด้านศิลปวัฒนธรรม 
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 พัฒนาการมีส่วนร่วม
และการพึ่งพาตนเอง
ขององค์กรชุมชนใน
แขวงนครพิงค์ 

1.จัดประชุมองค์กรต่างๆ  
   ภายในชุมชนแขวงนครพิงค์  
   ประกอบ ด้วยผู้น า/ตัวแทน 
   องค์กรต่าง ๆ จ านวน 
   ประมาณ 90 คน    

100,000 ส านักงาน
แขวงนครพิงค์ 

งานสวัสดิการสังคม 
แขวงนครพิงค์ 

            

  2.จัดอบรมคณะกรรมการชุมชน 
   แขวงนครพิงค์ และเจ้าหน้าที ่
   ที่เกี่ยวข้อง รวมจ านวน 
   ประมาณ 120 คน 

 ส านักงาน
แขวงนครพิงค์ 

             

  3.ส ารวจและจัดท าข้อมูลชุมชน 
   แขวงนครพิงค์ จ านวน 21  
   ชุมชน 

 ภายในแขวง
นครพิงค์ 

             

2 พัฒนาการมีส่วนร่วม
และการพึ่งพาตนเอง
ขององค์กรชุมชนใน
แขวงกาวิละ 

1.จัดประชุมผู้น าชุมชนจ านวน 
   ประมาณ 80 คน เพื่อรับฟัง 
   ปัญหาความเดือดร้อนของ 
   ชุมชนแขวงกาวิละ  

100,000 ส านักงาน
แขวงกาวิละ 

งานสวัสดิการสังคม 
แขวงกาวิละ 

            

  3.จัดอบรมคณะกรรมการชุมชน 
   แขวงกาวิละ และเจ้าหน้าท่ีที ่
   เกี่ยวข้อง รวมจ านวน 
   ประมาณ 160 คน 

 ส านักงาน
แขวงกาวิละ 

             

  3.ส ารวจและจัดท าข้อมูลชุมชน 
   แขวงกาวิละ จ านวน 29 ชุมชน 

 ภายในแขวง
กาวิละ 

             

แบบ ผด.02 



2/3/161 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 พัฒนาการมีส่วนร่วม
และการพึ่งพาตนเอง
ขององค์กรชุมชนใน
แขวงเม็งราย 

1.จัดประชุมองค์กรต่างๆ  
   ภายในชุมชนแขวงเม็งราย  
   ประกอบ ด้วยผู้น า/ตัวแทน 
   องค์กรต่างๆ จ านวนประมาณ  
   100 คน  

100,000 ส านักงาน
แขวงเม็งราย 

งานสวัสดิการสังคม 
แขวงเม็งราย 

            

  2.จัดอบรมและทัศนศึกษา 
   ดูงานผู้น า/สมาชิกชุมชน 
   แขวงเม็งราย จ านวน  
   ประมาณ 150 คน 

 ชุมชน
ต้นแบบ 

             

4 พัฒนาการมีส่วนร่วม
และการพึ่งพาตนเอง
ขององค์กรชุมชนใน
แขวงศรีวิชัย 

1.จัดประชุมองค์กรต่างๆ   
   ภายในชุมชนแขวงศรีวิชัย  
   ประกอบ ด้วยคณะกรรมการ 
   ชุมชน/ตัวแทนองค์กรต่างๆ  
   ภายในชุมชนและจ้าหน้าที่ท่ี 
   เกี่ยวข้อง จ านวนประมาณ  
   100 คน  

100,000 ส านักงาน
แขวงศรีวิชัย 

งานสวัสดิการสังคม 
แขวงศรีวิชัย 

            

  2.จัดอบรมองค์กรชุมชน 
   แขวงศรีวิชัย ประกอบด้วย  
   คณะกรรมการชุมชน สมาชิก 
   ชุมชนแขวงศรีวิชัย และ 
   เจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้อง รวม 
   จ านวนประมาณ 100 คน 

 ส านักงาน
แขวงศรีวิชัย 

             

  3.ส ารวจและจัดท าข้อมูลชุมชน  
   แขวงศรีวิชัย จ านวน 17  
   ชุมชน 

 ภายในแขวง
ศรีวิชัย 

             

แบบ ผด.02 



2/3/162 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 พัฒนาองค์กรชุมชน จัดอบรม/สัมมนาคณะกรรมการ
ชุมชนในเขตเทศบาลนคร
เชียงใหม่และเจ้าหน้าท่ีที่
เกี่ยวข้อง รวมจ านวน 
ประมาณ 900 คน 

366,700 ภายในเขต
เทศบาลฯ 

งานพัฒนาชุมชน 
ฝ่ายพัฒนาชุมชน 
กองสวัสดิการสังคม 

 

            

6 ประชุมประจ าเดือน 
คณะกรรมการชุมชน
เทศบาลนคร
เชียงใหม่ 

จัดประชุมประธานชุมชนทุก
ชุมชน ผู้น าชุมชนที่เกี่ยวข้อง 
ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
หัวหน้าส่วนราชการเทศบาล
นครเชียงใหม่ และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
รวมจ านวนประมาณ 120 คน 

130,000 ภายในเขต
เทศบาลฯ 

งานพัฒนาชุมชน 
ฝ่ายพัฒนาชุมชน 
กองสวัสดิการสังคม 

 

            

7 เลือกตั้งคณะกรรมการ 
ชุมชนในเขตเทศบาล
นครเชียงใหม่ 

จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการ
ชุมชนในเขตเทศบาลฯ กรณี
ครบวาระตามต าแหน่ง จ านวน
ประมาณ 93 ชุมชน 

600,000 ชุมชนในเขต 
เทศบาลฯ 

งานพัฒนาเมือง 
ฝ่ายพัฒนาชุมชน 
กองสวัสดิการสังคม 

 

            

8 อบรมส่งเสริมและ
พัฒนาวิสาหกิจชุมชน
ในเขตเทศบาลนคร
เชียงใหม่ 

จัดอบรม แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม,่ 
กลุ่ม OTOP, ผู้บริหารเทศบาล
นครเชียงใหม่ และเจ้าหน้าท่ีที่
เกี่ยวข้อง รวมจ านวนประมาณ 
120 คน 

100,000 ภายในเขต
เทศบาลฯ 

งานพัฒนาชุมชน 
ฝ่ายพัฒนาชุมชน 
กองสวัสดิการสังคม 

 

            

9 อบรมกลุ่ม 
พัฒนาสตร ี
ชุมชนในเขตเทศบาล
นครเชียงใหม ่
 

จัดอบรมสมาชิกสตรีชุมชนใน
เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ 
จ านวนประมาณ 210 คน 
 

106,000 ภายในเขต
เทศบาลฯ 

งานพัฒนาชุมชน 
ฝ่ายพัฒนาชุมชน 
กองสวัสดิการสังคม 

 

            

แบบ ผด.02 



2/3/163 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

10 พัฒนาอาชีพ 
และธุรกิจชุมชน 
แขวงเม็งราย 

จัดฝึกอบรมอาชีพใหก้ับ
ประชาชนในชุมชนแขวงเม็งราย 
จ านวนประมาณ 60 คน 

100,000 ส านักงาน
แขวงเม็งราย 

งานสวัสดิการสังคม 
แขวงเม็งราย 

            

11 ส่งเสริมอาชีพ 
และธุรกิจชุมชน 
แขวงกาวิละ 

จัดฝึกอบรมอาชีพใหก้ับ
ประชาชนในชุมชนแขวงกาวิละ
และเจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้องรวม
จ านวนประมาณ 130 คน 

70,000 
 

ส านักงาน
แขวงกาวิละ 

งานสวัสดิการสังคม 
แขวงกาวิละ 

            

12 ส่งเสริมอาชีพ 
องค์กรชุมชน 
แขวงนครพิงค์ 

จัดฝึกอบรมอาชีพใหก้ับ
ประชาชนในชุมชนแขวงนครพิงค์ 
และเจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้องรวม
จ านวนประมาณ 120 คน 

70,000 ส านักงาน
แขวงนครพิงค ์

งานสวัสดิการสังคม 
แขวงนครพิงค์ 

            

13 ส่งเสริมอาชีพ 
องค์กรชุมชน 
แขวงศรีวิชัย 

จัดฝึกอบรมอาชีพใหก้ับ
ประชาชนในชุมชนแขวงศรีวิชัย 
และเจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้องรวม
จ านวนประมาณ 100 คน 

50,000 ส านักงาน
แขวงศรีวิชัย 

งานสวัสดิการสังคม 
แขวงศรีวิชัย 

            

14 ด าเนินการตาม
ภารกิจถ่ายโอน
ศูนย์บริการและ 

1.จัดประชุมคณะกรรมการ 
   ศูนย์บริการและถ่ายทอด 
   เทคโนโลยีการเกษตร  

20,000 
 

ส านักงาน
แขวงนครพิงค ์

งานสวัสดิการสังคม 
แขวงนครพิงค์ 

            

 ถ่ายทอดเทคโนโลย ี
การเกษตรประจ า
เทศบาลนคร
เชียงใหม่ 

2.จัดอบรมเกษตรกรและผู้สนใจ  
   จ านวนประมาณ 20 คน 

               

15 อบรมให้ความรู้ด้าน
กองทุนจัดสวัสดิการ
ชุมชน 

อบรมให้ความรู้ด้านกองทุน 
จัดสวัสดิการชุมชน แก่
คณะกรรมการชุมชนและ
ประชาชนท่ัวไปในแขวง 
นครพิงค์ จ านวน 60 คน 

20,000 ส านักงาน
แขวงนครพิงค ์

งานสวัสดิการสังคม 
แขวงนครพิงค์ 

            

แบบ ผด.02 



2/3/164 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

16 ฝึกอบรมหลักสูตร
เทคนิคผู้ประกาศข่าว
เสียงตามสายมือ
อาชีพ 

จัดอบรมหลักสูตรเทคนิค 
ผู้ประกาศข่าวเสียงตามสายมือ
อาชีพ แก่ ประธานชุมชนหรือ 
ผู้ที่ได้รับมอบหมายในการ
ประกาศเสียงตามสายในชุมชน
และเจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้อง รวม
จ านวนประมาณ  220 คน  
 

90,000 ภายในเขต
เทศบาลฯ 

งานพัฒนาเมือง 
ฝ่ายพัฒนาชุมชน 
กองสวัสดิการสังคม 

 

            

17 ฝึกอบรมอาสาสมัคร 
จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน 

จัดฝึกอบรมอาสาสมัครจัดเก็บ
ข้อมูลพื้นฐานจากทุกชุมชนใน
เขตเทศบาลนครเชียงใหม ่
จ านวนประมาณ 210 คน 

 

37,000 ภายในเขต
เทศบาลฯ 

งานพัฒนาชุมชน 
ฝ่ายพัฒนาชุมชน 
กองสวัสดิการสังคม 

 

            

18 ส ารวจ จัดเก็บข้อมูล
พื้นฐานและบันทึก
ข้อมูลเข้าสู่โปรแกรม 

1.อาสาสมัครลงพื้นที่ส ารวจและ 
   จัดเก็บข้อมูลภายในเขต 
   เทศบาลนครเชียงใหม ่ 
   ท้ัง 97 ชุมชน  

157,000 ภายในเขต
เทศบาลฯ 

งานพัฒนาชุมชน 
ฝ่ายพัฒนาชุมชน 
กองสวัสดิการสังคม 

            

  2.บันทึกข้อมูลเพื่อประมวลผล 
   และสรุปข้อมูล พร้อมรายงาน 
   ผลการด าเนินการ 

 

 ส านักงาน
เทศบาลฯ 

             

19 จ้างเหมาซ่อมบ ารุง
ระบบเครื่องเสียงตาม
สายของชุมชน 

จ้างเหมาดูแล ซ่อมแซมรักษา
ระบบเสียงตามสายภายในชุมชน
เขตเทศบาลนครเชียงใหม ่
จ านวน 97 ชุมชน 

 

582,000 ชุมชน
ภายในเขต
เทศบาลฯ 

งานพัฒนาเมือง 
ฝ่ายพัฒนาชุมชน 
กองสวัสดิการสังคม 
 

            

 

แบบ ผด.02 



2/3/165 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

20 จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ ์
ส าหรับใช้ในการ
ประชุมประจ าเดือน
คณะกรรมการชุมชน
เทศบาลนคร
เชียงใหม่ 

จัดซื้อโต๊ะโฟเมก้า ขนาด 
0.75x1.80 ม. จ านวน 50 ตัว 
ตัวละ 2,500 บาท 

125,000 
 
 

ภายในเขต
เทศบาลฯ 

งานพัฒนาชุมชน 
ฝ่ายพัฒนาชุมชน 
กองสวัสดิการสังคม 
 

            

21 ตรวจเยี่ยมชุมชนตาม
นโยบายการบริการ
ราชการเชิงรุกภายใต้
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนเชิงบูรณาการ 

คณะผู้บริหารเทศบาลฯ และ
หน่วยงานต่าง ๆ ของเทศบาลฯ 
ลงพื้นที่ชุมชนเพื่อรับฟังปัญหา
ในชุมชนเพื่อน ามาแก้ไขให้กับ
ชุมชนโดยเร่งด่วน 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

พื้นที่ชุมชน
ในเขต

เทศบาลฯ 

งานพัฒนาเมือง 
ฝ่ายพัฒนาชุมชน 
กองสวัสดิการสังคม 

            

รวม 21 โครงการ  3,023,700               
 
 

แบบ ผด.02 



2/3/166 
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เทศบาลนครเชียงใหม่ 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตส านึกด้านศิลปวัฒนธรรม 
     แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ถนนคนเดินเชียงใหม่   1.จัดกิจกรรมถนนคนเดิน ๕00,000 ถนนวัวลาย งานพัฒนาและ             
     วัวลายทุกวันเสาร์  ตลอดทั้งสาย ส่งเสริมการ             
     ตลอดปีงบประมาณ 2564   ท่องเที่ยว             
    2.จัดกิจกรรมถนนคนเดินราช 

   ด าเนินทุกวันอาทิตย์ตลอด 
   ปีงบประมาณ 2564 

 ถนนราชด าเนิน
ถึงสี่แยก
กลางเวียง
ด้านทิศ
เหนือใต้ 

ถึงแยกหน้า 
วัดพระสิงห ์

ส านักปลัดเทศบาล             

2 เทศกาลไชน่าทาวน์ จัดงานเทศกาลไชน่าทาวน์ 5๐๐,000 ถนนข่วงเมรุ งานพัฒนาและ             
 เมืองเชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 19  (ตรอกเล่าโจ้ว) ส่งเสริมการ             
  จ านวน 3 วัน  และถนน ท่องเที่ยว             
    วิชยานนท์ ส านักปลัดเทศบาล             

3 เชียงใหม่เคาท์ดาวน์ จัดงานเชียงใหม่เคาท์ดาวน์ 50๐,000 ถนน งานพัฒนาและ             
 (เทศกาลส่งท้ายปีเก่า ระหว่างวันท่ี 30-31 ธันวาคม   ราชด าเนิน ส่งเสริมการ             
 ต้อนรับปีใหม่) 2563  และลาน ท่องเที่ยว             
    ประตูท่าแพ

หรือลาน 
อนุสาวรีย์

สามกษัตริย์ 

ส านักปลัดเทศบาล             

แบบ ผด.02 



2/3/167 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 จัดท าคู่มือสื่อ 
ประชาสัมพันธ์ 
การท่องเที่ยวใน 
เขตเทศบาลนคร
เชียงใหม่ 

1.จ้างเหมาจัดท าคู่มือสื่อ 
   ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 
   ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม ่
2.เผยแพร่และประชาสัมพันธ ์
   การท่องเที่ยวในเขตเทศบาล 
   นครเชียงใหม่ 

100,000 ภายในเขต
เทศบาลฯ 

งานพัฒนาและ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

ส านักปลัดเทศบาล 

            

5 ประชาสัมพันธ์ 
แอ่วเมืองเก่า 

1.จ้างเหมาจัดท าคู่มือแผนท่ี 
   ท่องเที่ยวปั่นจักรยานแอ่ว 
   เมืองเก่า 

50,000 ภายในเขต
เทศบาลฯ 

งานพัฒนาและ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

            

  2.เผยแพร่และประชาสัมพันธ ์
   การท่องเที่ยวท่องเที่ยวปั่น 
   จักรยานแอ่วเมืองเก่า 

  ส านักปลัดเทศบาล             

6 ส่งเสริมการท่องเที่ยว
ตามนโยบายกระตุ้น
เศรษฐกิจ 

จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวตามนโยบายรัฐบาล/ 
จังหวัดเชียงใหม่/ผู้บริหาร 
เทศบาลเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ 

100,000 ภายในเขต
เทศบาลฯ 

งานพัฒนาและ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

ส านักปลัดเทศบาล 

            

7 เดิน-วิ่ง วิถีล้านนา จัดกิจกรรมการเดิน-วิ่งรอบ 
คูเมือง โดยมีรูปแบบ 2 ประเภท 
คือ Fun run และ Mini 
marathon 

300,000 ลาน 
อนุสาวรีย์

สามกษัตริย์
และถนน 

รอบคูเมือง
เชียงใหม่ 

งานพัฒนาและ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

 
 
 
 

แบบ ผด.02 



2/3/168 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

8 จัดงานประเพณ ี จัดกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 5,000,000 -ข่วง ฝ่ายส่งเสริมศาสนา             
 เดือนยี่เป็งเชียงใหม่ -พิธีเปิดและพิธีแถลงข่าว  อนุสาวรีย ์              
  -การประกวดต่างๆ เช่น   สามกษัตริย ์ ศิลปะและ             
    ขบวนกระทง กระทงฝีมือ  -วัดในเขต วัฒนธรรม             
    ใบตองดอกไม้สด เทพีเทพบุตร  เทศบาล ส านักการศึกษา             
    ยี่เป็ง หนูน้อยนพมาศ ฯลฯ  นคร              
  -กิจกรรมผางปะตี๊ดส่องฟ้า  เชียงใหม ่              
    ฮักษาเมือง                
  -การตกแต่งโคมไฟประดับเมือง                
  -พิธีบวงสรวงแม่น้ าปิง                 
    พระภูมิเจ้าที่                
  -การแสดงศิลปวัฒนธรรมต่างๆ                 

9 จัดงานวันวิสาขบูชา จัดกิจกรรมเนื่องในวัน 50,000 -ทุกวัดที ่ ฝ่ายส่งเสริมศาสนา             
  วิสาขบูชา ได้แก ่    โรงเรียน ศิลปะและ             
  -จัดแห่โคมไฟวิสาขบูชา    สังกัด วัฒนธรรม             
  -พิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ท า    เทศบาล ส านักการศึกษา             
    คุณประโยชน์ให้แก่    นครเชียงใหม่              
    พระพุทธศาสนา    ตั้งอยู่              
  -การแข่งขันวิชาการทาง  -พุทธสถาน              
    พระพุทธศาสนา                
  -ฟังธรรม เจริญภาวนา                
    เวียนเทียน ณ วัดใกล้บ้าน                

 
 
 
 

แบบ ผด.02 



2/3/169 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

10 จัดงานประเพณ ี จัดกิจกรรมงานประเพณี 5,000,000 ภายในเขต ฝ่ายส่งเสริมศาสนา             
 สงกรานต ์ สงกรานต์ ได้แก ่  เทศบาลฯ ศิลปะและ             
  -พิธีบวงสรวงเศียรท้าว   วัฒนธรรม             
    กบิลพรหมองค์มหาสงกรานต์   ส านักการศึกษา             
  -พิธีท าบุญตักบาตร                
  -กิจกรรมการประกวดต่างๆ                 
    เช่น แม่ญิงขี่รถถีบกางจ้อง                
    เครื่องสักการะล้านนา ฯลฯ                
  -จัดขบวนแห่พระพุทธรูป                 
    ขบวนแห่ไม้ค้ าสะหลีและ                

    ขบวนแห่รดน้ าด าหัว ฯลฯ                
  -การแสดงศิลปวัฒนธรรม                
   ต่างๆ                 

11 จัดงานวันเข้าพรรษา จัดกิจกรรมเนื่องในวันเข้าพรรษา ๓0๐,000 วัดในเขต ฝ่ายส่งเสริมศาสนา             
 และวันอาสาฬหบูชา และวันอาสาฬหบูชา เช่น  เทศบาล ศิลปะและ             
  -จัดพิธีหล่อเทียนพรรษาและ  นครเชียงใหม่ วัฒนธรรม             
    มอบต้นเทียนให้กับโรงเรียน    ส านักการศึกษา             
    ชุมชนในเขตเทศบาลฯ                
  -กิจกรรมการแสดงตนเป็น                
    พุทธมามกะ และพิธีมอบ                
    เกียรติบัตรแก่ผู้ท า                
    คุณประโยชน์ให้แก่                
    พระพุทธศาสนา                
  -กิจกรรมการฟังธรรม เจริญ                
    ภาวนา เวียนเทียน                 
    ณ วัดใกล้บ้าน                

แบบ ผด.02 



2/3/170 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

12 จัดงานวันออกพรรษา จัดกิจกรรมเนื่องในวันออก 50,000 -ข่วง ฝ่ายส่งเสริมศาสนา             
  พรรษา ดังนี้    อนุสาวรีย ์ ศิลปะและ             
  1.กิจกรรมทางศาสนา ท าบุญ    สามกษัตริย์ วัฒนธรรม             
     ตักบาตรเทโวโรหณะ  -วัดในเขต ส านักการศึกษา             
  2.กิจกรรมฟังธรรม เจริญ    เทศบาลฯ              
     ภาวนารักษาศีล ฟังเทศน์                
     ณ วัดใกล้บ้าน                

13 ค่ายคุณธรรม จัดกิจกรรมต่างๆ ดังน้ี 300,000 วัดในเขต ฝ่ายส่งเสริมศาสนา             
 จริยธรรม -ฝึกอบรมด้านคุณธรรม   เทศบาลฯ ศิลปะและ             
    จริยธรรม โดยการบวช   วัฒนธรรม             
    สามเณรฤดูร้อน   ส านักการศึกษา             
  -ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ                
    หลักสูตรพุทธศิลป์ (การดุน                
    เครื่องเงิน)                
  โดยมีเด็ก และเยาวชนในเขต                
  เทศบาลฯ เข้าร่วมกิจกรรม                
  จ านวนประมาณ 120 คน                

14 จัดงานประเพณ ี จัดพิธีท าบุญสวดสืบชะตา 300,000 5 ประตูเมือง, ฝ่ายส่งเสริมศาสนา             
 ท าบุญเมือง เมืองเชียงใหม่ และแสดง  4 แจ่งเมือง , ศิลปะและ             
  พระธรรมเทศนา   ข่วงอนุสาวรีย ์ วัฒนธรรม             
  “สารากริวิชชาณสูตร”   สามกษัตริย ์ ส านักการศึกษา             
  ตามจุดทักษะเมืองเชียงใหม่ ท้ัง 

10 จุด พร้อมกัน 
               

 
 
 

แบบ ผด.02 



2/3/171 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

15 วันเด็กแห่งชาต ิ ด าเนินกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 800,000 สนามกีฬา ฝ่ายกิจกรรมเด็ก             
  -จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  เทศบาล และเยาวชน             
  -จัดพิธีมอบโล่ให้แก่เยาวชน  นครเชียงใหม่ ส านักการศึกษา             
     ดีเด่น โดยมีเด็กและเยาวชน                
  เข้าร่วมงาน จ านวนประมาณ 

800 คน 
               

16 วันเยาวชนแห่งชาติ ด าเนินกิจกรรมต่างๆ ดังนี ้ 100,000 สนามกีฬา ฝ่ายกิจกรรมเด็ก             
  -จัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ  เทศบาล และเยาวชน             
  -จัดพิธีมอบโล่ให้แก่เยาวชน  นครเชียงใหม่ ส านักการศึกษา             
    ดีเด่น โดยมีเด็กและเยาวชน

เข้าร่วมงาน จ านวนประมาณ 
800 คน 

               

17 ส่งเสริมกิจกรรม ด าเนินกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 200,๐๐๐ สนามกีฬา ฝ่ายกิจกรรมเด็ก             
 พัฒนาเด็กและ -จัดกิจกรรมฝึกสอนกีฬา  เทศบาล และเยาวชน             
 เยาวชนภาคฤดูร้อน   ฟุตบอล ฟุตซอล วอลเล่ยบ์อล  นครเชียงใหม่ ส านักการศึกษา             
    ว่ายน้ า เทควันโด แบดมินตัน                
    เทเบิลเทนนิส ให้กับเด็ก                
    และเยาวชนท่ีสนใจระหว่าง                
    ปิดภาคเรียน                
  -จัดอบรมให้ความรู้ด้านกีฬา                
    ฟุตบอล ฟุตซอล วอลเล่ยบ์อล                
    ว่ายน้ า เทควันโด แบดมินตัน                
    เทเบิลเทนนิส ให้กับเด็ก                
    และเยาวชนท่ีสนใจ                
  โดยมีเด็กและเยาวชนเข้าร่วม                
  กิจกรรมประมาณ 500 คน                

แบบ ผด.02 



2/3/172 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

18 ส่งเสริมกิจกรรมของ 1.จัดการแข่งขันเปตอง 100,000 สนามกีฬา ฝ่ายกิจกรรมเด็ก             
 ศูนย์เยาวชน-ประชาชน    นักเรียนในโรงเรียนภายใน  เทศบาล และเยาวชน             
 สนามกีฬาเทศบาล    เขตเทศบาลฯ  นครเชียงใหม่ ส านักการศึกษา             
 นครเชียงใหม่ 2.จัดอบรมค่ายเด็กและเยาวชน                
     ภายในเขตเทศบาลฯ                

19 คัดเลือกสภาเด็กและ
เยาวชน 

จัดการคัดเลือกสภาเด็กเด็กและ
เยาวชนในพ้ืนท่ีเขตเทศบาลนคร
เชียงใหม่ 

100,000 สนามกีฬา
เทศบาล 

นครเชียงใหม่ 

ฝ่ายกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน 

ส านักการศึกษา 

            

20 จัดการศึกษาให้แก่ 1.ส ารวจและติดตามข้อมูลเด็ก 80,000 ภายในเขต งานการศึกษานอก             
 เด็กด้อยโอกาส    ด้อยโอกาสในเขตเทศบาล  เทศบาลฯ ระบบและตาม             

 ในเขตเทศบาล    นครเชียงใหม่  หรือสถานท่ี อัธยาศัย             
 นครเชียงใหม ่ 2.จัดกิจกรรมการเรียนการ  อื่นที ่ ส านักการศึกษา             
     สอนและให้การช่วยเหลือ  เหมาะสม              
     รายบุคคล เช่น การวาดภาพ                
     ระบายสี การปั้น ฯลฯ                
  3.จัดอบรมและจัดกิจกรรม                
  ส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะ                
  ชีวิตแก่เด็กด้อยโอกาส                
  4.จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ                
     อาชีพระยะสั้น เช่น                 
     การประดิษฐ์ การถนอม                
     อาหาร การสกรีนเสื้อ ฯลฯ                

 
 
 
 

แบบ ผด.02 



2/3/173 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

21 ฝึกอบรมอาชีพ - จัดฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น 80,000 ชุมชนในเขต งานฝึกและ             
 ระยะสั้น ให้แก่เด็กและเยาวชน  เทศบาลฯ ส่งเสริมอาชีพ             

  ที่มีความสนใจ เช่น   ฝ่ายการศึกษา             
  การตัดผมชาย ฯลฯ   นอกระบบฯ             
  - จัดฝึกอบรมการสนทนา

ภาษาจีนเพื่อการค้าขายแก่
ประชาชนท่ีสนใจ 

  ส านักการศึกษา             

22 ส่งเสริมการอ่านและ
การเรียนรู ้

ด าเนินการจัดกิจกรรมเชิง
สร้างสรรค์ ดังนี ้
-การเล่านิทานมีชีวิต 
-การแข่งขันนิทรรศการการ
เรียนรู ้
-การจัดนิทรรศการภาพเขียน ฯลฯ 

70,000 สวนสาธารณะ
หนองบวก

หาด 

งานห้องสมุด 
ส านักการศึกษา 

            

23 จัดการแข่งขันกีฬา 1.เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 4,125,000 สนามกีฬา ฝ่ายกิจกรรมเด็ก             
 นักเรียนสังกัดองค์กร    นักเรียนสังกัดองค์กร  เทศบาล และเยาวชน             
 ปกครองส่วนท้องถิ่น    ปกครองส่วนท้องถิ่น  นครเชียงใหม่ ส านักการศึกษา             
     (ระดับภาคเหนือ)  หรือสถานท่ี              
  2.เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา  อื่นที ่              
     นักเรียนสังกัดองค์กร  เหมาะสม              
     ปกครองส่วนท้องถิ่น                
     (ระดับประเทศ)                
  3.จัดการแข่งขันกีฬานักเรียน                
     โรงเรียนสังกัดเทศบาลนคร                
     เชียงใหม่                

 
 

แบบ ผด.02 



2/3/174 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

24 แข่งขันกีฬาเทศบาล จัดการแข่งขันกีฬาให้แก่เด็ก 200,000 สนามกีฬา ฝ่ายกิจกรรมเด็ก             
 นครเชียงใหม่โอเพ่น เยาวชนและประชาชน  เทศบาล และเยาวชน             
  ในเขตเทศบาลฯ ดังนี้  นครเชียงใหม่ ส านักการศึกษา             
  -ฟุตซอล                 
  -ฟุตบอล                
  -เทควันโด                 
  โดยมีเด็กและเยาวชนเข้าร่วม

การแข่งขันจ านวนประมาณ
500 คน 

               

25 จ้างเหมารักษาความ
สะอาดสนามกีฬา
เทศบาลนคร
เชียงใหม่ 

จ้างเหมาบุคลากรเพื่อรักษา
ความสะอาดภายในสนามกีฬา
เทศบาลนครเชียงใหม่ จ านวน 
23 คน 

2,728,375 สนามกีฬา
เทศบาล

นคร
เชียงใหม่ 

ฝ่ายกิจกรรม 
เด็กและเยาวชน 

ส านักการศึกษา 

            

26 จ้างเหมาออกแบบ
และจัดท าสื่อ
ประชาสัมพันธ์สนาม
กีฬาเทศบาลนคร
เชียงใหม่ 

จ้างเหมาเอกชนด าเนินการ
ออกแบบและจัดท าสื่อ
ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ  
 

50,000 สนามกีฬา
เทศบาล

นคร
เชียงใหม่ 

ฝ่ายกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน 

ส านักการศึกษา 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02 



2/3/175 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

27 ปรับปรุงห้องสมุด
ประชาชนศาลาแดง 
(ห้องส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก)      

1. ทาสีผนังภายในห้องส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก พื้นที่
ประมาณ 52 ตารางเมตร 

2. พื้นปูเบาะฟองน้ าหุ้มหนัง 
PVC หนา 2 นิ้ว พื้นที่
ประมาณ 23 ตารางเมตร 

3. จัดท าที่อ่านหนังสือแบบรัง
ผึ้ง จ านวน 2 จุด 

4. จัดท าช้ันวางของ ขนาด
ประมาณ 1.25x0.5 เมตร 
จ านวน 1 จุด 

5. ติดตั้งพัดลมดูดอากาศติดฝ้า
เพดาน ขนาด 8 นิ้ว จ านวน 
6 เครื่อง 

6. ปรับปรุงระบบไฟฟ้า จ านวน 
1 ระบบ 

ตามแบบแปลนเทศบาลฯ 

91,000 ห้องสมุด
ประชาชน
ศาลาแดง 

ฝ่ายการศึกษา
นอกระบบและ
ตามอัธยาศัย 

ส านักการศึกษา 

            

28 จัดซื้อโต๊ะวาง
คอมพิวเตอร์ 
ส าหรับผู้ใช้บริการ
ห้องสมุดประชาชน
ศาลาแดง  

จัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ 
ขนาดประมาณ 80 x60x75 
เซนติเมตร จ านวน 2 ตัว   

4,000 ห้องสมุด
ประชาชน
ศาลาแดง 

ฝ่ายการศึกษา
นอกระบบและ
ตามอัธยาศัย 

ส านักการศึกษา 

            

 

 

 

 
 

แบบ ผด.02 



2/3/176 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

29 จัดซื้อโทรทัศน์ แอล 
อี ดี (LED TV) แบบ 
Smart TV ฝ่าย
การศึกษานอกระบบ
และตามอัธยาศัย 
ส านักการศึกษา 

จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED 
TV) แบบ Smart TV 
- ความละเอียดของจอภาพ 

(Resolution) 
3,840x2,160 พิกเซล 

- ขนาดจอภาพ 49 น้ิว 
- แสดงภาพด้วยหลอดภาพ 

แบบ LED Backlight 
- สามารถเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ต

ได้ (Smart TV) 
- ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 

ช่อง เพื่อการเช่ือมต่อ
สัญญาณภาพและเสียง 

- ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 
ช่อง รองรับไฟล์ ภาพ เพลง 
และภาพยนตร์ 

- มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล 
(Digital) ในตัว 

เป็นไปตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือน
ธันวาคม 2562   

19,600 ห้องสมุด
ประชาชน
ศาลาแดง 

ฝ่ายการศึกษา
นอกระบบและ
ตามอัธยาศัย 

ส านักการศึกษา 

            

รวม 29 โครงการ  21,797,975               
 

 

แบบ ผด.02 



2/3/177 
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เทศบาลนครเชียงใหม่ 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตส านึกด้านศิลปวัฒนธรรม  
แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 1 สมทบเงินเข้ากองทุน สมทบเงินเข้ากองทุนหลักประกัน 3,375,000 ส านักงาน งานวิชาการ             
 หลักประกันสุขภาพ สุขภาพท้องถิ่นเทศบาลนคร  เทศบาลฯ และแผนงาน             

 

ท้องถิ่นเทศบาลนคร
เชียงใหม่ 

เชียงใหม ่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
5๐ ของค่าบริการสาธารณสุข 
ที่ได้รับจากกองทุนหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาต ิ

  สาธารณสุข 
ส านักการ

สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

    

        

2 สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ส าหรับบุคคลซึ่งไม่
สามารถช่วยเหลือ
ตนเองได้ในสังคมใน 

1.สงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก ่ 
   ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนคร 
   เชียงใหมท่ี่ลงทะเบียนรับเบี้ย 
   ยังชีพ จ านวน 21,593 ราย 

171,765,600 ภายในเขต
เทศบาลฯ 

งานสังคมสงเคราะห์ 
กองสวัสดิการสังคม 

 

 

           

 เขตเทศบาลนคร
เชียงใหม่ 

2.สงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่ผู ้
   พิการในเขตเทศบาลนคร 
   เชียงใหมท่ี่ลงทะเบียนรับเบี้ย 
   ยังชีพ จ านวน 2,180 ราย 

20,928,000   
 

           

3 กองทุนสวัสดิการ
ชุมชนเทศบาลนคร
เชียงใหม่ 

สมทบงบประมาณแก่กองทุน
สวัสดิการชุมชนเทศบาลนคร
เชียงใหม ่

300,000 ส านักงาน 
เทศบาลฯ 

งานสังคมสงเคราะห์ 
กองสวัสดิการสังคม 

 

            

4 สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส ์

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพแกผู่้ติด
เชื้อ/ผู้ป่วยเอดสใ์นเขตเทศบาล
นครเชียงใหม่ จ านวน 146 ราย 

876000 ส านักงาน 
เทศบาลฯ 

งานสังคมสงเคราะห์ 
กองสวัสดิการสังคม 

 

 

           

รวม 4 โครงการ  197,244,600               

แบบ ผด.02 



 



  
  
  

  
ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความปลอดภยัและบรรเทาสาธารณภยัยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความปลอดภยัและบรรเทาสาธารณภยั  



2/4/1 
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เทศบาลนครเชียงใหม่ 

4.  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความปลอดภัยและบรรเทาสาธารณภัย 
      แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 จ้างเหมาบริการ จ้างเหมายามรักษาความ 349,200 ส านักงาน งานธุรการ             
 ยามรักษาความ ปลอดภัย (รปภ.) ส านักงาน  เทศบาลฯ ฝ่ายบริหารงาน             
 ปลอดภัย (รปภ.) เทศบาลนครเชียงใหม่   ทั่วไป             
 ส านักงานเทศบาล จ านวน 3 คน   ส านักปลัดเทศบาล             
 นครเชียงใหม ่                 
2 จ้างเหมาบริการ จ้างเหมายามรักษาความ 1,200,000 เครือข่าย กลุ่มงานส่งเสริม             
 ยามรักษาความ ปลอดภัย (รปภ.) จ านวน 6 คน  พิพิธภัณฑ ์ การพัฒนาเมือง             
 ปลอดภัย   กลางเวียง กองวิชาการ             
    เชียงใหม ่ และแผนงาน             

รวม 2 โครงการ  1,549,200               
 
 

แบบ ผด.02 



2/4/2 
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เทศบาลนครเชียงใหม่ 

4.  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความปลอดภัยและบรรเทาสาธารณภัย 
      แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 อบรมการรักษา 
ความสงบเรียบร้อย
และความมั่นคง 

จัดฝึกอบรมการรักษาความสงบ
เรียบร้อยและความมั่นคงให้กับ
เจ้าหน้าท่ีงานรักษาความสงบ
เรียบร้อยและความมั่นคง 
ต ารวจอาสา และประชาชน
ทั่วไป จ านวน 60 คน 

30,000 ส านักงาน
เทศบาลฯ 

งานรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

และมั่นคง 
ส านักปลัดเทศบาล 

            

2 จัดระเบียบการค้าใน
ที่สาธารณะ 

1.จัดประชุมผู้ค้าและเจ้าหน้าที ่
   ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อจัดระเบียบ 
   การค้าในที่สาธารณะ จ านวน 
   ประมาณ 400 คน 

50,000 -ส านักงาน  
 เทศบาลฯ 

งานรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

และมั่นคง 
ส านักปลัดเทศบาล 

            

  2.จัดระเบียบผู้ประกอบการค้า  
   บนทางเท้าสาธารณะบริเวณ 
   - ถนนช้างคลานย่าน 
     ไนท์บาซาร ์
   -ถนนวิชายานนท์และถนน 
    ช้างม่อยด้านหน้าตลาด 
    ต้นล าไย-วโรรส 
   -บริเวณถนนคนเดิน 
    (วันอาทิตย์) 

 -ถ.ช้างคลาน 
 ย่านไนท์ 
 บาซาร ์
-ถ.วิชายานนท์ 
-ถ.ช้างม่อย 
 ด้านหน้าตลาด  
 ต้นล าไย- 
 วโรรส 
-ถนนคนเดิน 
 (วันอาทิตย์) 

             

 
 

แบบ ผด. 02 



2/4/3 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 ฝึกอบรมสัมมนาและ
ส่งเสริมสรรถภาพ
ของเจ้าหน้าท่ีใน
หน่วยงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

จัดการฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีใน
หน่วยงานป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย จ านวนประมาณ 
119 คน 

50,000 -ห้องประชุม  
 งานป้องกัน  
 และบรรเทา  
 สาธารณภัย 
-ศูนย์ฝึก  
 ป้องกันและ 
 ระงับอัคคีภัย 
 เทศบาลฯ 

งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
ส านักปลัดเทศบาล 

            

4 ฝึกอบรมและสาธิต
การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

1.จัดการฝึกอบรมและสาธิตการ 
   ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
   แก่ บุคลากรเทศบาลนคร 
   เชียงใหม่ หน่วยงานของรัฐ  
   รัฐวิสาหกิจ เอกชน และ 
   ประชาชนท่ัวไป 

50,000 ภายในเขต
เทศบาลฯ 

งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
ส านักปลัดเทศบาล 

            

  2.ฝึกซ้อมแผนป้องกันและ 
   บรรเทาสาธารณร่วมกับ 
   หน่วยงานต่าง ๆ 

               

5 จัดซื้ออุปกรณ์ในการ
ดับเพลิงและบรรเทา
สาธารณภัย 

1.จัดซื้อเครื่องดับเพลิงเคมี 
   พร้อมอุปกรณ์ในการดับเพลิง 
   และบรรเทาสาธารณภัย  

200,000 ภายในเขต
เทศบาลฯ 

งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
ส านักปลัดเทศบาล 

            

  2.ติดตั้งอุปกรณ์ในการดับเพลิง 
   ภายในชุมชนในเขตเทศบาล 
   นครเชียงใหม่ 

               

แบบ ผด. 02 
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ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

6 จัดซื้อเรือท้องแบน 
พร้อมอุปกรณ์กู้ภัย 
งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

จัดซื้อ เรือท้องแบนพร้อม
อุปกรณ์กู้ภัย จ านวน 3 ล า ล า
ละ 1,989,500 บาท โดยเป็น
เรือท้องแบนแบบหัวตัด ท้ายตัด 
ใช้งานอเนกประสงค์มีเครื่องยนต์
ชนิด ติดท้ายขับเคลื่อนด้วย
เครื่องยนต์  ขนาดไม่น้อยกว่า 
60 แรงม้าควบคุมด้วยพวงมาลัย 
มีชุดบันไดติดเรือส าหรับ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ า มี
ระบบไฟฟ้าส่องสว่างรอบล าเรือ 
บรรทุกได้ไม่น้อยกว่า 10 คน 
พร้อมมีอุปกรณ์การกู้ภัยทางน้ า 
และมีเทรลเลอร์ส าหรับลากจูง
เรือโดยเฉพาะ  

5,968,500   ภายในเขต
เทศบาลฯ 

งานป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภัย 
ส านักปลัดเทศบาล 

            

7 จัดซื้อรถยนต ์
บรรทุกน้ า  
งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย  

จัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ า จ านวน 
2 คัน คันละ 6,000,000 บาท
โดยเป็นรถยนต์บรรทุกน้ า
ดับเพลิงชนิด 10 ล้อเครื่องยนต์
ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 6 สูบ 4 
จังหวะ มีก าลังสูงสุดไม่น้อยกว่า 
240 แรงม้า ตอนท้ายหลังเก๋ง
ติดตั้งตู้บรรทุกน้ า มีปริมาตร
ความจุไม่น้อยกว่า 10,000 
ลิตร พร้อมอุปกรณ์การดับเพลิง
ครบชุด 

12,000,000   ภายในเขต
เทศบาลฯ 

งานป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภัย 
ส านักปลัดเทศบาล 

            

แบบ ผด. 02 



2/4/5 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

8 จัดซื้อรถยนต์
ดับเพลิงอาคาร   
งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

จัดซื้อรถยนต์ดับเพลิงอาคาร 
จ านวน 1 คัน โดยเป็นรถยนต์
ดับเพลิงอาคาร ขนาด 6 ล้อ หัว
เก๋งแบบหน้าสั้น แบบ 2 ตอน ไม่
น้อยกว่า 4 ประตู  เครื่องยนต์
ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 6 สูบ 4 
จังหวะ มีก าลังสูงสุดไม่น้อยกว่า 
240 แรงม้า ขนาดความจุถังน้ า
ไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร พร้อม
ถังโฟมในตัว ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 500 ลิตร ใช้ดับไฟท่ี
ลุกไหม้จากน้ ามันและไฟท่ัวไป 
พร้อมมีอุปกรณ์ในการดับเพลิง
ครบถ้วน  

8,500,000   ภายในเขต
เทศบาลฯ 

งานป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภัย 
ส านักปลัดเทศบาล 

            

9 จัดซื้อรถยนต์กู้ภัย 
งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย   

จัดซื้อรถยนต์กู้ภัย จ านวน 1 คัน
โดยเป็นรถยนต์กู้ภัยขนาดกลาง 
ชนิด 6 ล้อ หัวเก๋งแบบหน้าสั้น 
แบบ 2 ตอน ไม่น้อยกว่า 4 
ประตู เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่
น้อยกว่า 4 สูบ 4 จังหวะ มี
ก าลังสูงสุดไม่น้อยกว่า 190 
แรงม้า ตอนท้ายหัวเก๋งติดตั้งตู้
เก็บอุปกรณ์เครื่องมือกู้ภัย และ
มีระบบเสาไฟฟ้าส่องสว่างที่
สามารถยืด-หดได้ โดยวัดความ
สูงจากพ้ืนดินถึงปลายแผงไฟ
ส่องสว่างได้ไม่น้อยกว่า 4 เมตร 

15,000,000   ภายในเขต
เทศบาลฯ 

งานป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภัย 
ส านักปลัดเทศบาล 

            

แบบ ผด. 02 



2/4/6 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  และปลายเสามีหลอดไฟส่อง
สว่าง LED ขนาด 200 วัตต์ ไม่
น้อยกว่า 4 ดวง ติดตั้งท่ีปลายเสา 
พร้อมอุปกรณ์การกู้ภัย 

               

10 จัดซื้อเครื่องช่วย
หายใจแบบอัดอากาศ   
งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

จัดซื้อเครื่องช่วยหายใจ แบบอัด
อากาศ จ านวน 5 ชุด ชุดละ 
150,000 บาท ประกอบด้วย 
-หน้ากาก  เป็ นหน้ากากหายใจ
แบบครอบเต็มใบหน้า มีท่ีรัด
ศีรษะแบบตาข่ายใยสังเคราะห์มี
ช่องมองเป็นเลนส์แบบโปร่งใส มี
ช่องเสียบวาล์วควบคุมการ
ปล่อยอากาศตามอัตราการ
หายใจแบบสวมเร็ว มีวาล์วหยุด
การจ่ายอากาศที่หน้ากาก โดย
ไม่ต้องปิดวาล์วท่ีถังอากาศ มี
วาล์วแบบสวิตซ์หมุนส าหรับเพิ่ม
อัตราการจ่ายอากาศตลอดเวลา 
-ถังอากาศ  โครงสร้างช้ันในของ
ถังอากาศขึ้นรูปด้วยวัสดุ PET 
ช้ันนอกหุ้มด้วยคาร์บอนไฟเบอร์ 
ทนแรงดันได้ไม่น้อยกว่า 300 บาร์ 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 7 ลิตร 

750,000   ภายในเขต
เทศบาลฯ 

งานป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภัย 
ส านักปลัดเทศบาล 

            

แบบ ผด. 02 
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ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  -ชุดสะพายหลัง  มีลักษณะเป็น
รูปเปลรองเต็มแผ่นหลัง มี
สายสะพายไหล่ และสายรัดเอว 
มีอุปกรณ์ลดแรงดัน มีมาตรวัด
แรงดันอากาศ มีระบบส่งเสียง
เตือนเมื่ออากาศในถังใกล้จะหมด 
- กระเป๋าบรรจุเครื่องช่วยหายใจ 

               

11 จัดซื้อชุดป้องกัน
สารเคม ี
งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

จัดซื้อชุดป้องกันสารเคมี จ านวน 
4 ชุด ชุดละ 650,000 บาท 
โดยเป็นชุดป้องกันสารเคมี 
ระดับ Aชนิดอัดแน่นด้วยอากาศ 
(Gastight) แบบใช้ซ้ าได้ ผลิต
ด้วยวัสดุโครงสร้าง 5 ช้ัน มีที่
ว่างรองรับถังอากาศ ส าหรับ
เจ้าหน้าท่ีสวมเข้าไปปฏิบัติงาน
บริเวณที่มีสารพิษและบริเวณที่
อับอากาศ สามารถป้องกัน
ร่างกายของผู้สวมใส่ให้ปลอดภัย
จากสารเคมี ประกอบด้วย ชุด
ป้องกันสารเคมี ถุงมือป้องกัน
สารเคมี รองเท้าป้องกันสารเคมี 
เครื่องช่วยหายใจชนิดอัดอากาศ
แบบสะพาย ส าหรับใช้สวมใส่
ส าหรับงานกู้ภัย  

2,600,000   ภายในเขต
เทศบาลฯ 

งานป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภัย 
ส านักปลัดเทศบาล 

            

แบบ ผด. 02 
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ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

12 จัดซื้อชุดไฟเดรส  
(ชุดผจญเพลิง)   
งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

จัดซื้อชุดไฟเดรส (ชุดผจญเพลิง)  
จ านวน 30 ชุด ชุดละ 150,000 
บาท ประกอบด้วย 
-เสื้อและกางเกง  (Coat And 
Pants) ซึ่งตัดเย็บจากผ้าทอและ
ใยสังเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพใน
การป้องกันความร้อน มีจ านวน
ช้ันผ้าไม่น้อยกว่า 3 ช้ัน ช้ันนอก
สามารถทนความร้อน ช้ันกลาง  
สามารถกันน้ า ฝุ่นละออง และไอ
ระเหยของสารเคมีได้ดี และ
ช้ันในผลิตจากผ้าที่สามารถ
ป้องกันความร้อนเข้าสู่ร่างกายได ้
-หมวกดับเพลิง (Fire Helmet) 
เป็นชนิดที่โครงสร้างหมวก ท า
จากวัสดุไฟเบอร์กลาส หรือเทอร์
โมพลาสติก หรือเทียบเท่า 
-ที่ครอบศีรษะ (Hood) ท าด้วย
ผ้า Nomex หรือ Keclar เพื่อใช้
คลุมศีรษะตลอดถึงส่วนคอ เพื่อ
ป้องกันความร้อน เปลวไฟ และ
สารเคม ี
-ถุงมือดับเพลิง (Gloves) เป็นถุง
มือหนังชนิด 5 นิ้ว ผลิตจากวัสดุ
ทนความร้อน และมีคุณสมบัติ
ป้องกันการซึมผ่านของของเหลว 

4,500,000   ภายในเขต
เทศบาลฯ 

งานป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภัย 
ส านักปลัดเทศบาล 

            

แบบ ผด. 02 



2/4/9 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  -รองเท้าดับเพลิง  (Boots) ชนิด
ท าด้วยยางชนิดพิเศษทนความ
ร้อน และสะท้อนรังสีความร้อน
ได้อย่างดี ด้านในบุด้วยวัสดุ
ป้องกันความร้อน 

               

13 จัดซื้อกล้องตรวจจับ
รังสีความร้อน      
งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

จัดซื้อกล้องตรวจจับรังสีความ
ร้อน จ านวน 2 เครื่อง เครื่องละ 
890,000 บาท โดย 
-เป็นกล้องตรวจจับรังสีความ
ร้อนเพื่อใช้ในการตรวจสอบและ
ค้นหาผู้ประสบภัยที่ติดค้างอยู่
ภายในอาคารที่สามารถมองเห็น
ในที่มืดและมองเห็นทะลุควันไฟ
ที่หนาทึบได้ 
-เป็นกล้องตรวจจับรังสีความ
ร้อนแบบมือถือ ใช้พลังงานใน
การท างานจากแบตเตอรี่ มี
จอแสดงผลที่ตัวกล้อง 
-มีหน้าจอแสดงภาพในตัว ขนาด
จอภาพไม่น้อยกว่า 3.5 นิ้ว 
-มีช่วงการวัดอุณหภูมิสูงสุดได้ไม่
น้อยกว่า 1,150 องศาเซลเซียส 
-มีอุปกรณ์ส าหรับการใช้งาน
ร่วมกันครบถ้วน 

1,780,000   ภายในเขต
เทศบาลฯ 

งานป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภัย 
ส านักปลัดเทศบาล 

            

รวม 13 โครงการ  51,478,500               
 

แบบ ผด. 02 



2/4/10 
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เทศบาลนครเชียงใหม่ 

4. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความปลอดภัยและบรรเทาสาธารณภัย 
    แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยด าเนินการ 
งาน/กอง/ส านัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 จ้างเหมาบริการ จ้างเหมาเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงาน 540,000 โรงพยาบาล งานธุรการ             
 รักษาความ รักษาความปลอดภัยของ  เทศบาล โรงพยาบาล             
 ปลอดภัยของ โรงพยาบาล จ านวน 3 คน  นครเชียงใหม่ เทศบาล             
 โรงพยาบาล    นครเชียงใหม ่             
 เทศบาลนคร    ส านัก             
 เชียงใหม่    การสาธารณสุข             
     และสิ่งแวดล้อม             

2 จ้างเหมาบริการ จ้างเหมาเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงาน 360,000 ศูนย์สุขภาพ กลุ่มงานสุขภาพ             
 รักษาความ รักษาความปลอดภัย จ านวน   ชุมชน ชุมชน             
 ปลอดภัยของ 2 คน  หนองหอย โรงพยาบาล             
 ศูนย์สุขภาพชุมชน    เทศบาล             
 หนองหอย    นครเชียงใหม ่             
     ส านัก             
     การสาธารณสุข             
     และสิ่งแวดล้อม             

รวม 2 โครงการ  900,000               
 
 
 

แบบ ผด.02 



2/4/11 
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เทศบาลนครเชียงใหม่ 

4. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความปลอดภัยและบรรเทาสาธารณภัย 
    แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 จ้างเหมาดูแลและ
บ ารุงรักษาระบบ
กล้องวงจรปิดและ
ระบบควบคุมกล้อง
ภายในศูนย์ควบคุม 
CCTV 

จ้างเหมาดูแลและบ ารุงรักษา
ระบบกล้องวงจรปิดแบบ IP  
เฟสที่ 1- 5 รวมจ านวน 433 
ตัว รวมทั้งดูแลและบ ารุงรักษา
ระบบควบคุมและบันทึกภาพ
ภายในห้องศูนย์ควบคุม CCTV 

9,798,000 ศูนย์ควบคุม 
CCTV 

ศูนย์ฝึกอบรม
และควบคุม
สัญญาณไฟ

จราจร 

ฝ่ายวิศวกรรมจราจร 
ส่วนการโยธา 
ส านักการช่าง 

            

2 จ้างเหมารักษาความ
ปลอดภัยและดูแล
ทรัพย์สินศูนย์
ฝึกอบรมและควบคุม
สัญญาณไฟจราจร 

จ้างเหมาพนักงานรักษาความ
ปลอดภัย จ านวน 1 คน 
 

180,000 ศูนย์ฝึกอบรม
และควบคุม
สัญญาณไฟ

จราจร 

ฝ่ายวิศวกรรมจราจร 
ส่วนการโยธา 
ส านักการช่าง 

            

3 จ้างเหมารักษาความ
ปลอดภัยและดูแล
ทรัพย์สินโรงผสมยาง 
แอสฟัลท์ 

จ้างเหมาพนักงานรักษาความ
ปลอดภัย จ านวน 1 คน 
 

180,000 โรงผสมยาง 
แอสฟัลท ์

ฝ่ายสาธารณูปโภค 
ส่วนการโยธา 
ส านักการช่าง 

            

แบบ ผด.02 



2/4/12 
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 จ้างเหมารักษาความ
ปลอดภัยโรงงาน
ปรับปรุงคุณภาพน้ า
เทศบาลนคร
เชียงใหม่ 

จ้างเหมาพนักงานรักษาความ
ปลอดภัย จ านวน 3 คน 

500,000 โรงงาน
ปรับปรุง

คุณภาพน้ า
เทศบาลนคร

เชียงใหม ่

งานควบคุมและ
ตรวจสอบการ
บ าบัดน้ าเสีย 
ฝ่ายจัดการ
คุณภาพน้ า 

ส่วนช่างสุขาภิบาล 
ส านักการช่าง 

            

รวม 4 โครงการ  10,658,000               
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



2/4/13 
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เทศบาลนครเชียงใหม่ 

4.  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความปลอดภัยและบรรเทาสาธารณภัย 
      แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 รักษาความปลอดภัย จ้างเหมาพนักงานรักษา 237,250 สนามกีฬา ฝ่ายกิจกรรม             
 สนามกีฬาเทศบาล ความปลอดภัยสนามกีฬา  เทศบาลนคร เด็กและเยาวชน             
 นครเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม ่  เชียงใหม่ ส านักการศึกษา             
  จ านวน 2 คน                

 รวม 1โครงการ  237,250               
 
 
 

 

แบบ ผด.02 



  
  
  
  

ยุทธศาสตร์การยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและพัฒนาองค์กรบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร  



2/5/1 
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เทศบาลนครเชียงใหม่ 

5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร 
     แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 จัดงานเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสวัน 

1.จัดนิทรรศการพระราชประวัติ     
   และพระราชกรณียกิจ 

850,000 ภายในเขต
เทศบาลฯ 

งานรัฐพิธีและ
กิจการสภา 

            

 เฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระ 

2.ประดับธงทิวเพื่อเป็นการ 
   เฉลิมพระเกียรติ 

  ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป
ส านักปลัดเทศบาล 

            

 ปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิรา 

3.จัดกิจกรรมถวายเครื่องราช 
   สักการะ 

               

 ลงกรณพระวชิรเกล้า 4.จัดกิจกรรมลงนามถวายพระพร                
 เจ้าอยู่หัว 5.จัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์                
  6.จัดกิจกรรมการแสดงเพื่อ 

   เฉลิมพระเกียรติ 
               

  ฯลฯ                
2 จัดงานเฉลิมพระเกียรติ

เนื่องในโอกาสวัน 
1.จัดนิทรรศการพระราชประวัติ     
   และพระราชกรณียกิจ 

405,000 ภายในเขต
เทศบาลฯ 

งานรัฐพิธีและ
กิจการสภา 

            

 เฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้า 

2.ประดับธงทิวเพื่อเป็นการ 
   เฉลิมพระเกียรติ 

  ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป
ส านักปลัดเทศบาล 

            

 สุทิดาพัชรสุธาพิมล
ลักษณพระบรมราชิน ี

3.จัดกิจกรรมถวายเครื่องราช 
   สักการะ 

               

  4.จัดกิจกรรมลงนามถวายพระพร                
  6.จัดกิจกรรมการแสดงเพื่อ 

   เฉลิมพระเกียรติ 
               

  ฯลฯ                

แบบ ผด.02 



2/5/2 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 จัดงานเฉลิมพระ
เกียรติเนื่องใน 
โอกาสวันเฉลิม 

1.จัดนิทรรศการเฉลิมพระ 
   เกียรติใต้ร่มพระบารมี  
   “แม่แห่งแผ่นดิน” 

800,000 ภายในเขต
เทศบาลฯ 

งานรัฐพิธีและ
กิจการสภา 

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 

            

 พระชนมพรรษา 
สมเด็จพระบรม 

2.ประดับธงทิวเพื่อเป็นการ 
   เฉลิมพระเกียรติ 

  ส านักปลัดเทศบาล             

 ราชชนนีพันปีหลวง
และวันแม่แห่งชาติ 

3.จัดกิจกรรมถวายเครื่องราช 
   สักการะ 

               

  4.จัดกิจกรรมลงนามถวายพระพร                
  6.จัดกิจกรรมการแสดงเพื่อ 

   เฉลิมพระเกียรติ 
               

  ฯลฯ                
4 จัดงานวันคล้าย 

วันสวรรคตพระบาท 
สมเด็จพระบรม     

1.จัดนิทรรศการเผยแพร ่
   พระราชประวัติและพระราช 
   กรณียกิจ 

680,000 ภายในเขต
เทศบาลฯ 

งานรัฐพิธีและ 
กิจการสภา 

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 

            

 ชนกาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช 

2.จัดกิจกรรมท าบุญตักบาตร 
   ถวายพระราชกุศล 

  ส านักปลัดเทศบาล             

 บรมนาถบพิตร 3.จัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ 
   เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 

               

  ฯลฯ                
5 จัดงานวันคล้ายวัน 

พระบรมราชสมภพ
ของพระบาทสมเด็จ 

1.จัดนิทรรศการ“พระบาทสมเด็จ  
   พระบรมชนกาธิเบศร พ่อของ 
   แผ่นดิน” 

528,700 ภายในเขต
เทศบาลฯ 

งานรัฐพิธีและ 
กิจการสภา 

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 

            

 พระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมพิล อดุลยเดช 

2.จัดกิจกรรมท าบุญตักบาตร 
   ถวายพระราชกุศล 

  ส านักปลัดเทศบาล             

 มหาราชบรมนาถ 3.จัดกิจกรรมพ่อดีเด่น                
 บพิตรวันชาติและ 

วันพ่อแห่งชาติ 
ฯลฯ                

แบบ ผด.02 



2/5/3 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

6 ส่งเสริมและบูรณา
การขับเคลื่อนระบบ
ราชการ ร่วมกับ
จังหวัดเชียงใหม ่
และรัฐบาล 

จัดกิจกรรมส่งเสริมและบูรณา
การการขับเคลื่อนนโยบาย 
และระบบราชการ 

300,000 พื้นที่ในเขต 
จังหวัด 

เชียงใหม ่

งานธุรการ 
ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
ส านักปลัดเทศบาล 

            

7 จัดนิทรรศการงาน 
ฤดูหนาว และงาน 
OTOP ของดีเมือง
เชียงใหม่ 

จัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่
ประวัติและพระราชกรณียกิจ
ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ และ
พระบรมวงศานุวงศ์ 

500,000 ด้านหลัง
ศาลากลาง

จังหวัด
เชียงใหม ่

งานธุรการ 
ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
ส านักปลัดเทศบาล 

  
 

         

8 ศูนย์ปรองดอง
สมานฉันท์เทศบาล
นครเชียงใหม ่

1.จัดประชุม/อบรม หัวหน้า 
   หน่วยงานส่วนราชการ  
   สถาบันการศึกษา ผู้น าศาสนา 
   หน่วยงานภาคเอกชน และ 
   องค์กรต่าง ๆ จ านวน 50  คน 

10,000 ภายในเขต
เทศบาลฯ 

งานธุรการ 
ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป
ส านักปลัดเทศบาล 

            

  2.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู ้
   ความเข้าใจในการสร้างความ 
   ปรองดองสมานฉันท์ตาม 
   ระเบียบฯ 

               

9 เทศบาลพบประชาชน จัดกิจกรรมตรวจเยี่ยมชุมชน
และออกหน่วยบริการแก่
ประชาชนในเขตเทศบาล 
นครเชียงใหม่ 

20,000 พื้นที่ชุมชน
ในเขต 

เทศบาลฯ 

งานธุรการ 
ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป
ส านักปลัดเทศบาล 

            

10 สัมมนาองค์กรแห่ง
การเรียนรู ้

จัดอบรม/สัมมนา แก่คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล และพนักงานจ้าง  
จ านวนประมาณ 100 คน 

50,000 ภายในเขต
เทศบาลฯ 

งานธุรการ 
ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป
ส านักปลัดเทศบาล 

            

แบบ ผด.02 



2/5/4 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

11 จ้างเหมาเอกชนดูแล จ้างเหมาเอกชนท าความ 936,000 ส านักงาน งานธุรการ 
 

           
 ความสะอาดภายใน สะอาดภายในอาคาร 1-6  เทศบาลฯ ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป             
 อาคารส านักงาน ส านักงานเทศบาลนครเชียงใหม ่   ส านักปลัดเทศบาล             
 เทศบาลนครเชียงใหม ่ จ านวน 10 คน                

12 จ้างเหมาเอกชน จ้างเหมาเอกชนดูแลและรักษา 114,000 ส านักงาน งานธุรการ 
 

           
 ดูแลและรักษาระบบ ระบบโทรศัพท์ภายในของ  เทศบาลฯ ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป             
 โทรศัพท์ภายในของ ส านักงานเทศบาลนครเชียงใหม ่   ส านักปลัดเทศบาล             
 ส านักงานเทศบาล                    
 นครเชียงใหม ่                 

13 จ้างเหมาเอกชน จ้างเหมาเอกชนดูแลระบบ 240,000 ส านักงาน งานธุรการ 
 

           
 ดูแลระบบน้ าประปา น้ าประปาและห้องสุขาภายใน  เทศบาลฯ ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป             
 และห้องสุขาภายใน อาคาร 1-6 ส านักงานเทศบาล   ส านักปลัดเทศบาล             
 อาคารส านักงาน นครเชียงใหม ่                
 เทศบาลนครเชียงใหม ่                   

14 จ้างเหมาเอกชนดูแล จ้างเหมาเอกชนดูแลรักษาระบบ 40,000 ส านักงาน งานธุรการ 
 

           
 รักษาระบบลิฟท ์ ลิฟท์อาคารส านักงานเทศบาล  เทศบาลฯ ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป             
 อาคารส านักงาน นครเชียงใหม ่   ส านักปลัดเทศบาล             
 เทศบาลนครเชียงใหม ่                   

15 จ้างเหมาเอกชนบ ารุง จ้างเหมาเอกชนดูแลระบบ 213,000 -งานทะเบียน งานทะเบียนราษฎร, 
 

           
 รักษาและซ่อมแซม คอมพิวเตอร์การบริการด้าน   ราษฎรและ งานบัตรประจ าตัว             
 แก้ไขระบบ ทะเบียนราษฎรและบัตรประจ า   งานบัตร ประชาชน             
 คอมพิวเตอร ์ ตัวประชาชน พร้อมท้ังระบบ   ประจ าตัว ฝ่ายปกครอง             
 (ON-LINE) ส าหรับ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ Hardware   ประชาชน ส านักปลัดเทศบาล             
 การบริการด้าน และระบบค าสั่งควบคุมการ  -เคาน์เตอร ์              
 งานทะเบียนราษฎร ท างาน Software   บริการ              
 และทะเบียนบัตร    ประชาชน              
 ประจ าตัวประชาชน    (GCS.)              

แบบ ผด.02 
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ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

16 พัฒนาพนักงานเทศบาล 
เทศบาลนครเชียงใหม ่

จัดการอบรมพนักงาน 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง
ของเทศบาลนครเชียงใหม่ 
จ านวนประมาณ 125 คน 

40,000 ส านักงาน
เทศบาลฯ 

ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
ส านักปลัดเทศบาล 

            

17 ประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 

จ้างหน่วยงานหรือสถาบันที่เป็น
กลางในการจัดท าแบบส ารวจ
ความพึงพอใจผู้ใช้บริการ/ผู้
ได้รับบริการสาธารณะจาก 
เทศบาลนครเชียงใหม่ พร้อม 
วิเคราะห์และสรุปรายงานผล   

40,000 ภายในเขต
เทศบาลฯ 

ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
ส านักปลัดเทศบาล 

            

18 จ้างเหมาดูแลระบบ
แผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

จ้างเหมาเอกชนดูแลระบบ 
แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

216,000 ส านักงาน
เทศบาลฯ 

งานแผนที่ภาษี
ฝ่ายแผนท่ีภาษี
และทะเบียน

ทรัพย์สิน 
ส านักการคลัง 

            

19 ปรับปรุงข้อมูลแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินเทศบาล
นครเชียงใหม ่

จ้างเหมาบุคคลส ารวจและ
ปรับปรุงข้อมูลในโปรแกรมแผน
ที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
(Ltax 3000) จ านวน 10 คน 

1,369,300 ภายในเขต
เทศบาลฯ 

งานแผนที่ภาษี
และทะเบียน

ทรัพย์สิน 
ส านักการคลัง 

            

20 จ้างเหมาเอกชน
ด าเนินการจัดท า 
วีดีทัศน์และเผยแพร่
ผ่านสถานีโทรทัศน ์

จ้างเหมาเอกชนจัดท าวีดีทัศน์
และเผยแพร่ผ่านสถานีโทรทัศน์
ต่าง ๆ  

300,000 ภายในเขต
เทศบาลฯ 

งานบริการและ
เผยแพร่วิชาการ
ฝ่ายบริการและ
เผยแพร่วิชาการ

กองวิชาการ 
และแผนงาน 

            

แบบ ผด.02 
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ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

21 จ้างเหมาเอกชน
ด าเนินการจัดท า 
สื่อประชาสัมพันธ์ 
ในรูปแบบต่างๆ 

จ้างเหมาเอกชนจัดท าสื่อ
ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ 
อาทิ 
- จัดท าป้ายชนิดและขนาดต่างๆ 
- จัดท าสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ  
  แผ่นพับ ใบปลิว สติกเกอร์ ฯลฯ 
- จัดท าสปอตวิทยุ โทรทัศน ์
- ซื้อหรือเช่าคอลัมน์ใน 
  หนังสือพิมพ์ วารสาร  
  นิตยสาร ฯลฯ 
- จ้างรถแห่ประชาสัมพันธ์ 

ฯลฯ 

1,750,000 ภายในเขต
เทศบาลฯ 

งานบริการและ
เผยแพร่วิชาการ
ฝ่ายบริการและ
เผยแพร่วิชาการ

กองวิชาการ 
และแผนงาน 

            

22 จ้างเหมาเอกชน
ด าเนินการถ่ายทอด 
สดผ่านสถานีวิทยุ
สถานีโทรทัศน์ ทีวี
อินเตอร์เน็ต และ
จอโทรทัศน์ LED
ขนาดใหญ ่

จ้างเหมาเอกชนถ่ายทอดสดการ
จัดกิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาลฯ 
สดผ่านสถานีวิทยุสถานีโทรทัศน์ 
ทีวีอินเตอร์เน็ต และจอโทรทัศน์ 
LED ขนาดใหญ ่

400,000 ภายในเขต
เทศบาลฯ 

งานบริการและ
เผยแพร่วิชาการ
ฝ่ายบริการและ
เผยแพร่วิชาการ

กองวิชาการ 
และแผนงาน 

            

23 จ้างเหมาเอกชน
ด าเนินการจัดท า
หนังสือรายงาน
ประจ าป ี

จ้างเหมาเอกชนออกแบบและ
จัดพิมพ์หนังสือรายงานประจ าปี
เทศบาลนครเชียงใหม ่

490,000 ภายในเขต
เทศบาลฯ 

งานบริการและ
เผยแพร่วิชาการ
ฝ่ายบริการและ
เผยแพร่วิชาการ

กองวิชาการ 
และแผนงาน 

            

แบบ ผด.02 
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ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

24 จ้างเหมาออกแบบ
และจัดพิมพว์ารสาร
เทศบาลฯ (เวียงพิงค)์ 

จ้างเหมาเอกชนออกแบบและ
จัดพิมพ์วารสารเทศบาลฯ  
(เวียงพิงค)์ ฉบับรายเดือน ๆ ละ 
2,500 เล่ม จ านวน 12 เดือน  

500,000 ภายในเขต
เทศบาลฯ 

งานบริการและ
เผยแพร่วิชาการ
ฝ่ายบริการและ
เผยแพร่วิชาการ

กองวิชาการ 
และแผนงาน 

            

25 ประชาสัมพันธ์
กิจการของเทศบาลฯ
ผ่านสถานีวิทย ุ

จ้างเหมาประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
ต่างๆ ผ่านรายการสถานีวิทย ุ

120,000 ภายในเขต
เทศบาลฯ 

งานประชาสัมพันธ์
ฝ่ายบริการและ
เผยแพร่วิชาการ

กองวิชาการ 
และแผนงาน 

            

26 จัดท านิทรรศการ
เทิดพระเกียรติและ
นิทรรศการ
ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมต่างๆ ของ
เทศบาลฯ 

จ้างเหมาจัดท านิทรรศการ
เทิดพระเกียรติและนิทรรศการ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ 
ของเทศบาลฯ 

50,000 ภายในเขต
เทศบาลฯ 

งานประชาสัมพันธ์
ฝ่ายบริการและ
เผยแพร่วิชาการ

กองวิชาการ 
และแผนงาน 

            

27 แถลงข่าวสื่อมวลชน จัดแถลงข่าวการจัดกิจกรรม
ต่างๆ ของเทศบาลฯ โดยเชิญ
สื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ ทั้ง
ภายในท้องถิ่นและส่วนกลาง 
รวมทั้งผู้น าชุมชนใน 4 แขวง 
คณะผู้บริหารสมาชิกสภา
เทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน
ของเทศบาลฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
เข้าร่วม 

50,000 ภายในเขต
เทศบาลฯ 

งานประชาสัมพันธ์
ฝ่ายบริการและ
เผยแพร่วิชาการ

กองวิชาการ 
และแผนงาน 

            

 

แบบ ผด.02 



2/5/8 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

28 จัดท าเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีของเทศบาล
นครเชียงใหม่ 

1.จัดประชุมช้ีแจงรับนโยบาย 
2.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
3.จัดท าร่างเทศบัญญัต ิ
   งบประมาณรายจ่ายประจ าป ี
   งบประมาณ พ.ศ. 2565 

110,000 ส านักงาน
เทศบาลฯ 

งานจัดท า
งบประมาณ 
ฝ่ายแผนงาน 

และงบประมาณ
กองวิชาการ 

            

  4.น าร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 
   รายจ่ายประจ าปีเสนอขอรับ 
   ความเห็นชอบจากสภาเทศบาลฯ 

  และแผนงาน             

  5.น าร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 
   รายจ่ายประจ าปีที่ได้รับความ 
   เห็นชอบจากสภาเทศบาล 
   เสนอผู้ว่าราชการจังหวัด 
   เพื่อให้ความเห็นชอบ 

               

  6.นายกเทศมนตรีประกาศใช้ 
   เทศบัญญัติงบประมาณ 
   รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 

               

  7.จัดท าเอกสารเทศบัญญัต ิ 
   งบประมาณรายจ่ายประจ าป ี
   พ.ศ.2565 จ านวน 250 เล่ม 

               

29 เผยแพร่สรุป
แผนงาน/โครงการที่
ใช้จ่ายตาม
งบประมาณรายจ่าย 

1.จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ใน  
   การเผยแพร่สรุปแผนงาน/ 
   โครงการที่ใช้จ่ายตาม 
   งบประมาณรายจ่ายประจ าป ี

42,000 ภายในเขต
เทศบาลฯ 

งานจัดท า
งบประมาณ 
ฝ่ายแผนงาน 

และงบประมาณ 

            

 ประจ าปี 2.ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สรุป 
   แผนงาน/โครงการที่ใช้จ่าย 
   ประจ าป ี

  กองวิชาการ 
และแผนงาน 

            

 

แบบ ผด.02 



2/5/9 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

30 จัดท าแผนชุมชน 1.จัดสัมมนาการจัดท าและ 
   ทบทวนแผนชุมชนแก่ผู้น า 
   ชุมชนในเขตเทศบาลฯ 

150,000 -รร.ในเขต   
 เทศบาลฯ 

งานวิเคราะห์
นโยบายและแผน

ฝ่ายแผนงาน 

            

  2.สนับสนุนการจัดท าประชาคม 
   แผนชุมชนในเขตเทศบาลฯ 

 -ชุมชนในเขต  
 เทศบาลฯ 

และงบประมาณ
กองวิชาการ 

            

  3.จัดสัมมนาเพื่อสรุปผลการ 
   จัดท าและทบทวนแผนชุมชน 

 -รร.ในเขต   
 เทศบาลฯ 

และแผนงาน             

  4.จัดประชุมบูรณาการแผน 
   ชุมชนในเขตเทศบาลฯ 

 -ส านักงาน 
 เทศบาลฯ 

             

  5.จัดท าเอกสารแผนชุมชน  -ส านักงาน 
 เทศบาลฯ 

             

  6.ติดตามความก้าวหน้า  
   โครงการแผนชุมชนจาก 
   หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

 -ส านักงาน 
 เทศบาลฯ 

             

31 จัดท าแผนการ
ด าเนินงานประจ าป ี

1.รวบรวมแผนการด าเนินการ 
   จากหน่วยงานภายในเทศบาลฯ  
   และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ม ี
   โครงการในเขตพื้นที่เทศบาลฯ 
   เพื่อจัดท าร่างแผนการ 
   ด าเนินงานประจ าป ี
   งบประมาณ พ.ศ. 2564 

90,000 ส านักงาน 
เทศบาลฯ 

งานวิเคราะห์
นโยบายและแผน

ฝ่ายแผนงาน 
และงบประมาณ

กองวิชาการ 
และแผนงาน 

            

  2.น าร่างแผนการด าเนินงาน  
   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  
   2564เสนอต่อคณะกรรมการ 
   สนับสนุนการจัดท าแผน 
   พัฒนาเทศบาลฯ เพื่อ 
   พิจารณาการจัดท าร่างแผนฯ    

               

แบบ ผด.02 



2/5/10 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  3.น าร่างแผนการด าเนินงาน  
   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  
   2564 เสนอต่อคณะกรรมการ 
   พัฒนาเทศบาลฯ เพื่อให้ 
   ความเห็นชอบร่างแผนฯ 

               

  4.น าเสนอผู้บริหารเทศบาล 
   ประกาศใช้แผนการ 
   ด าเนินงานประจ าป ี
   พ.ศ. 2564 

               

  5.จัดท าเอกสารแผนการ 
   ด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. 
   2564 

               

  6.จัดท าแผนการด าเนินงาน 
   ประจ าปี พ.ศ.2564  
   ฉบับเพิ่มเติม  

               

32 จัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561-2565)  

1.เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น    
   (พ.ศ. 2561- 2565) 
   ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

100,000 ส านักงาน 
เทศบาลฯ 

งานวิเคราะห์
นโยบายและแผน

ฝ่ายแผนงาน 

            

 ฉบับเพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลง 

2.เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 
   (พ.ศ. 2561- 2565) 
   ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

  และงบประมาณ
กองวิชาการ 
และแผนงาน 

            

  3.แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น 
   (พ.ศ. 2561- 2565) 
   ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

               

 
 
 

แบบ ผด.02 



2/5/11 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

33 จัดท าและทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

1.จัดประชุมคณะกรรมการ 
   พัฒนาท้องถิ่นและประชาคม 
   ท้องถิ่นเพื่อรับทราบปัญหา  
   ความต้องการ และประเด็น 
   การพัฒนา 

200,000 -รร.ในเขต   
 เทศบาลฯ 

งานวิเคราะห ์
นโยบายและแผน

ฝ่ายแผนงาน 
และงบประมาณ

กองวิชาการ 

            

  2.รวบรวมข้อมูลจากการประชุม 
   และจากหน่วยงานต่าง ๆ มา 
   เป็นแนวทางในการทบทวน 
   แผนพัฒนาท้องถิ่นและจัดท า 
   ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  
   2566-2570) 

 -ส านักงาน 
 เทศบาลฯ 

และแผนงาน             

  3.น าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  
   (พ.ศ. 2566-2570) เสนอ 
   ต่อคณะกรรมการสนับสนุน 
   การจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลฯ  
   เพื่อพิจารณาการจัดท าร่างแผนฯ    

 -ส านักงาน 
 เทศบาลฯ 

             

  4.น าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  
   (พ.ศ. 2566-2570) เสนอ 
   ต่อคณะกรรมการแผนพัฒนา 
   เทศบาลฯ เพื่อพิจารณาให ้
   ความเห็นชอบการจัดท าร่าง 
   แผนฯ    

 -ส านักงาน 
 เทศบาลฯ 

             

  5.น าเสนอผู้บริหารเทศบาล 
   ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  
   (พ.ศ. 2566-2570) โดยจะ  
   ประกาศใช้แผนฯ ในเดือน 
   ตุลาคม 2564 

 -ส านักงาน 
 เทศบาลฯ 

             

แบบ ผด.02 



2/5/12 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

34 ติดตามและประเมิน 
ผลการด าเนินงาน
ตามแผนพัฒนา
เทศบาลประจ าป ี

1.ด าเนินการกรอกข้อมูลใน 
   ระบบสารสนเทศเพื่อการ 
   วางแผนและประเมินผลของ 
   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   (e-Plan) 

50,000 ส านักงาน 
เทศบาลฯ 

งานวิจัยและ
ประเมินผล 
ฝ่ายแผนงาน 

และงบประมาณ
กองวิชาการ 

            

  2.ด าเนินการติดตามประเมินผล 
   การด าเนินงานตาม 
   แผนพัฒนาเทศบาลฯ 

  และแผนงาน             

  3.ด าเนินการส ารวจและประเมิน  
   ผลความคิดเห็นของประชาชน 
   ต่อการด าเนินงานของ 
   เทศบาลฯ 

               

  4.จัดท ารายงานการติดตามและ 
   ประเมินผลแผนพัฒนาฯ 

               

  5.ประชุมคณะกรรมการติดตาม 
   และประเมินผลแผนฯ 

               

  6.น าเสนอผู้บริหารเพื่อเสนอต่อ 
   สภาเทศบาลฯ คณะกรรมการ 
   พัฒนาเทศบาลและประกาศ 
   เผยแพร ่

               

35 ประเมินประสิทธิภาพ 
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

1.แจ้งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
   จัดส่งข้อมูลเพื่อเตรียมความ 
   พร้อมตามเกณฑ์ตัวชี้วัดปีที ่
   ผ่านมา 

10,000 ส านักงาน 
เทศบาลฯ 

งานวิจัยและ
ประเมินผล 
ฝ่ายแผนงาน 

และงบประมาณ 

            

  2.รวบรวมข้อมูล   กองวิชาการ             
  3.จัดประชุมช้ีแจงตัวช้ีวัดตาม 

   เกณฑ์ฯ ปีปัจจุบัน 
  และแผนงาน             

แบบ ผด.02 



2/5/13 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  4.จัดท าแฟ้มเอกสารตาม  
   ตัวช้ีวัด 

               

  5.เสนอข้อมูลต่อคณะท างาน 
   ประเมินประสิทธิภาพของ 
   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   ตรวจพิจารณา 

               

36 ประสานและ
สนับสนุนการถ่าย
โอนภารกิจและการ
กระจายอ านาจสู่
ท้องถิ่น 

1.จัดประชุมร่วมระหว่างส่วน 
   ราชการและหน่วยงานภายใน 
   เทศบาลฯ เพื่อช้ีแจงภารกิจท่ี 
   จะรับถ่ายโอนและเป็นการ 
   เตรียมความพร้อมให้กับ 
   หน่วยงานกรณีมีภารกิจใหม่ 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

ส านักงาน 
เทศบาลฯ 

งานวิจัยและ
ประเมินผล 
ฝ่ายแผนงาน 

และงบประมาณ
กองวิชาการ 
และแผนงาน 

            

  2.ประชุมติดตามผลการ 
   ด าเนินการตามภารกิจถ่ายโอน 

               

  3.ประเมินการจัดมาตรฐาน 
   บริการสาธารณะโดยตนเอง 
   ของเทศบาลฯ 

               

37 จ้างเหมาดูแลพร้อม
การประกันระบบ
อุปกรณ์รักษาความ
ปลอดภัย จัดเก็บ/
บันทึกและวิเคราะห์
ข้อมูลการจราจร
คอมพิวเตอร ์

จ้างเหมาเอกชนดูแลพร้อมการ
รับประกันระบบอุปกรณ์รักษา
ความปลอดภัยจัดเก็บ/บันทึก 
และวิเคราะห์ข้อมูลการจราจร
คอมพิวเตอร์ตาม พ.ร.บ. ว่าด้วย
การกระท าผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 

250,000 ส านักงาน 
เทศบาลฯ 

งานเทคโนโลย ี
และสารสนเทศ 
ฝ่ายแผนงาน 

และงบประมาณ
กองวิชาการ 
และแผนงาน 

            

แบบ ผด.02 



2/5/14 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

38 จ้างเหมาบ ารุงรักษา
ระบบเว็บไซต์
(Website) เทศบาล
นครเชียงใหม ่

จ้างเหมาเอกชนบ ารุงรักษา
ระบบเว็บไซต์ (Website) 
เทศบาลนครเชียงใหม ่

40,000 ส านักงาน 
เทศบาลฯ 

งานเทคโนโลย ี
และสารสนเทศ 
ฝ่ายแผนงาน 

และงบประมาณ
กองวิชาการ 
และแผนงาน 

            

39 อบรมให้ความรู ้
ปลุกจิตส านึก 
ต่อต้านการทุจริต 

อบรมให้ความรู้ปลุกจิตส านึก
ต่อต้านการทุจริต แก ่พนักงาน
และพนักงานจ้างของเทศบาลฯ 
จ านวนประมาณ 50 คน 

19,300 ส านักงาน
เทศบาลฯ 

กลุ่มงานนิติการ
กองวิชาการ 
และแผนงาน 

            

40 อบรมตาม 
พระราชบัญญัต ิ
ข้อมูลข่าวสาร 
ของทางราชการ 
พ.ศ. 2540 

อบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ.
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
พ.ศ. 2540 แก่ พนักงานและ
พนักงานจ้างของเทศบาลฯ
จ านวนประมาณ 50 คน 

19,300 ส านักงาน
เทศบาลฯ 

กลุ่มงานนิติการ
กองวิชาการ 
และแผนงาน 

            

41 อบรมตาม พ.ร.บ.  
วิธีปฏิบัติราชการ 
ทางปกครอง พ.ศ. 
2539 และแก้ไข
เพิ่มเติม 

อบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ.  
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ. 2539 และแก้ไขเพิ่มเติม 
แก่ พนักงานและพนักงานจ้าง
ของเทศบาลฯ จ านวนประมาณ 
50 คน 

13,000 ส านักงาน
เทศบาลฯ 

กลุ่มงานนิติการ
กองวิชาการ 
และแผนงาน 

            

42 จ้างเหมาเอกชนท า
ความสะอาด
ส านักงาน  
แขวงนครพิงค์ 

จ้างเหมาพนักงานท าความ
สะอาด จ านวน 1 คน 

147,600 ส านักงาน
แขวงนครพิงค์ 

งานธุรการ 
แขวงนครพิงค์ 

            

 
 

แบบ ผด.02 



2/5/15 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

43 จ้างเหมาเอกชนท า
ความสะอาด
ส านักงาน  
แขวงกาวิละ 

จ้างเหมาพนักงานท าความ
สะอาด จ านวน  1 คน 

147,600 ส านักงาน
แขวงกาวิละ 

งานธุรการ 
แขวงกาวิละ 

            

44 จ้างเหมาเอกชนท า
ความสะอาด
ส านักงาน  
แขวงเม็งราย 

จ้างเหมาพนักงานท าความ
สะอาด จ านวน  1 คน 

147,600 ส านักงาน
แขวงเม็งราย 

งานธุรการ 
แขวงเม็งราย 

            

45 จ้างเหมาเอกชนท า
ความสะอาด
ส านักงาน  
แขวงศรีวิชัย 

จ้างเหมาพนักงานท าความ
สะอาด จ านวน 1 คน 

147,600 ส านักงาน
แขวงศรีวิชัย 

งานธุรการ 
แขวงศรีวิชัย 

            

46 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
เพื่อให้บริการ
ประชาชน 
แขวงเม็งราย 

-จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบ 
แยกส่วน ขนาด 36,000 บีทียู 
จ านวน 3 เครื่อง เครื่องละ 
47,000 บาท  

141,000 ใช้ภายใน
ส านักงาน 

แขวงเม็งราย 

งานธุรการ 
แขวงเม็งราย 

            

  -จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกส่วน แบบตั้งพ้ืนหรือแบบ
แขวน ขนาด 44,000 บีทียู 
จ านวน 2 เครื่อง เครื่องละ 
53,300 บาท 

106,600               

  -จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกส่วน แบบตั้งพ้ืนหรือแบบ
แขวน ขนาด 13,000 บีทียู 
จ านวน 2 เครื่อง เครื่องละ 
23,000 บาท 

46,000                 

 

แบบ ผด.02 



2/5/16 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

47 ปรับปรุงห้องท างาน
ของฝ่ายบริการและ
เผยแพร่วิชาการ 

ต่อเติมห้องจัดเก็บเอกสารและ
ต่อเติมห้องจัดเก็บสื่อประชาสัมพันธ์ 
โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1.ติดตั้งผนังยิปซัมบอร์ด พื้นที ่
   ประมาณ 56 ตารางเมตร 
2.ทาสีผนังภายใน พ้ืนท่ี 
   ประมาณ 112 ตารางเมตร 
3.ติดตั้งประตูบานเปิดเดี่ยว  
   จ านวน 3 ชุด 
4.ติดตั้งบานประตูอลูมิเนียม  
   บานสวิงคู่พร้อมช่องแสง 
   กระจกติดตาย จ านวน 1 ชุด 
5.ติดตั้งหน้าต่าง จ านวน 2 ชุด 
6.ติดตั้งผนังก้ันพาร์ทิช่ัน ขนาด  
   1.00x1.80 เมตร จ านวน 15 ชุด 
7.ติดตั้งเฟอร์นิเจอร์บิ้วอินและ 
   ตกแต่ง จ านวน 10 ชุด 
8.ติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณ  
   (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง  
   แบบท่ี 1 จ านวน 1 เครื่อง 
9.ติดตั้งพัดลมดูดอากาศ ขนาด  
   8 นิ้ว ติดกระจก จ านวน 1 ตัว 
10.ปรับปรุงระบบไฟฟ้า  
     จ านวน 1 ระบบ 
ตามแบบแปลนที่เทศบาลฯก าหนด 

454,700 ฝ่ายบริการ
และเผยแพร่

วิชาการ 
 

ฝ่ายบริการและ
เผยแพร่วิชาการ

กองวิชาการ 
และแผนงาน 

            

รวม 47 โครงการ  13,444,300               
 

แบบ ผด.02 



2/5/17 
บัญชีจ านวนโครงการ กิจกรรมและงบประมาณที่ไม่ได้ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เทศบาลนครเชียงใหม่ 

5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร 
     แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้ง 

1.จัดท าก าหนดหน่วยเลือกตั้ง 
2.จัดท าบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ 
   เลือกตั้ง 
3.จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ในการ 
   เลือกตั้ง 
4.จัดท าหนังสือแจ้งเจ้าบ้านให ้
   ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 
5.จัดอบรมคณะกรรมการ 
   ประจ าหน่วยเลือกตั้ง 

ฯลฯ 

4,500,000 ภายในเขต
เทศบาลฯ 

 

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป
ส านักปลัดเทศบาล 

            

2 วันเทศบาล  
(24 เมษายน) 

1.จัดพิธีทางศาสนา 
2.จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ 
   พนักงานเทศบาล พนักงานครู  
   และพนักงานจ้างดีเด่น 
3.จัดกิจกรรม 5 ภายใน 
   ส านักงานเทศบาลนคร 
   เชียงใหม่ 

35,100 ส านักงาน
เทศบาลฯ 

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป
ส านักปลัดเทศบาล 

            

3 แสดงมุทิตาจิตแก่ผู้
เกษียณอายุราชการ 

จัดกิจกรรมแสดงมุทิตาจิต แก่ 
พนักงานเทศบาล พนักงานครู
เทศบาล และลูกจ้างประจ าที่
เกษียณอายุราชการ จ านวน 39 
คน 

30,000 ส านักงาน
เทศบาลฯ 

ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
ส านักปลัดเทศบาล 

            

แบบ ผด.02 



2/5/18 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 ปรับปรุงระบบระบาย
น้ าพร้อมปรับปรุง 
ภูมิทัศน์ภายใน
ส านักงานเทศบาล
นครเชียงใหม่ 
(ด้านหลังอาคาร 1) 

ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. 
ขนาดปากรางกว้าง 0.25 ม. 
ความยาวไม่น้อยกว่า 84.00 ม. 
และซ่อมแซมผิวด้านข้าง พร้อม
จัดภูมิทัศน์บริเวณด้านหน้าโรง
อาหารเทศบาลนครเชียงใหม่ 
ตามแบบแปลนที่เทศบาล
ก าหนด 

450,000 ด้านหลัง
อาคาร 1 
ส านักงาน
เทศบาลฯ 

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป
ส านักปลัดเทศบาล 

            

5 ส่งเสริมความสัมพันธ์
เมืองในต่างประเทศท่ี
มีความตกลงกับ 
เทศบาลนคร
เชียงใหม่ 

ประสาน ต้อนรับ และอ านวย
ความสะดวกแก่บุคคลส าคัญ/
คณะต่างประเทศท่ีเดินทางมา
เยือนเทศบาลนครเชียงใหม่  
รวมถึงท่ีเข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหาร
เทศบาลนครเชียงใหม่ 

50,000 ส านักงาน
เทศบาลฯ 

งานวิเทศสัมพันธ์ 
กองวิชาการ 
และแผนงาน 

            

6 ควบคุมภายในและ
บริหารจัดการ 
ความเสี่ยงเทศบาล
นครเชียงใหม่ 

1.จัดท ารายงานควบคุมภายใน 
2.จัดท าแผนการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง 
3.จัดท ารายงานผลแผนการ
บริหารจัดการความเสี่ยง 

40,000 ส านักงาน
เทศบาลฯ 

งานวิเคราะห์
นโยบายและแผน 

ฝ่ายแผนงาน 
และงบประมาณ 

กองวิชาการ 
และแผนงาน 

            

รวม 6 โครงการ   5,105,100              
 
 
 

แบบ ผด.02 



2/5/19 
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เทศบาลนครเชียงใหม่ 

5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร 
     แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ส่งเสริมประชาธิปไตย                 
 ในโรงเรียน                 
 (สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน                 
 การบริหารสถานศึกษา)                 
 -ส่งเสริมประชาธิปไตย 

 โรงเรียนเทศบาล 
 วัดศรีปิงเมือง 
 

จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย 
ในโรงเรียน ได้แก่ การเลือกตั้ง
ประธานนักเรียน กิจกรรมของ
สภานักเรียน ฯลฯ 

10,000 
 

โรงเรียน
เทศบาลวัด
ศรีปิงเมือง 

โรงเรียนเทศบาล
วัดศรีปิงเมือง 

ส านักการศึกษา 

            

 -ส่งเสริมประชาธิปไตย 
 โรงเรียนเทศบาล 
 วัดเชียงยืน 

จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย 
ในโรงเรียน ได้แก ่การท างานของ 
สภานักเรียนและการเลือกตั้ง 
สภานักเรียน โดยมผีู้เข้าร่วม
โครงการเป็นนักเรียน โรงเรียน
เทศบาลวัดเชียงยืน ระดับชัน้ 
อนุบาล 1 ถึงประถมศึกษาปีท่ี 
6 จ านวน 347 คน 

3,000 โรงเรียน
เทศบาลวัด
เชียงยืน 

โรงเรียนเทศบาล
วัดเชียงยืน 

ส านักการศึกษา 
 

            

 

แบบ ผด.02 



2/5/20 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 -ส่งเสริมประชาธิปไตย 
 โรงเรียนเทศบาล 
 วัดพวกช้าง 

จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย 
ในโรงเรียน ได้แก ่การท างานของ 
สภานักเรียนและการเลือกตั้ง 
สภาน ักเรียน โดยมผีู้เข้ารว่ม
โครงการเป็นน ักเรียน โรงเรียน
เทศบาลวัดพวกช้าง ระด ับช้ัน 
อนุบาล 1 ถึงประถมศ ึกษาป ีที ่
6 จำนวน 165 คน 

4,000 โรงเรียน
เทศบาลวัด
พวกช้าง 

โรงเรียนเทศบาล
วัดพวกช้าง 

ส านักการศึกษา 

            

 -ส่งเสริมประชาธิปไตย 
 โรงเรียนเทศบาล 
 ดอกเงิน 

จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย 
ในโรงเรียน ได้แก ่การท างานของ 
สภานักเรียนและการเลือกตั้ง 
สภาน ักเรียน โดยมผีู้เข้ารว่ม
โครงการเป็นน ักเรียน โรงเรียน
เทศบาลดอกเงิน ระด ับช้ัน 
อนุบาล 1 ถึงประถมศ ึกษาป ีที ่
6 จ านวน 178 คน 

5,000 โรงเรียน
เทศบาล
ดอกเงิน 

โรงเรียนเทศบาล
ดอกเงิน 

ส านักการศึกษา 

            

2 จ้างเหมาดูแลและ จ้างเหมาก าจัดปลวกใน 500,000 ส านักงาน งานโรงเรียนและ             
 ก าจัดปลวกใน สถานศึกษาสังกัดเทศบาล  เทศบาลฯ กิจการนักเรียน             
 สถานศึกษาสังกัด นครเชียงใหม่ทั้ง 11 แห่งและ    ฝ่ายกิจการ             
 เทศบาลนคร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล   โรงเรียน             
 เชียงใหม่ นครเชียงใหม ่   ส านักการศึกษา             

รวม 2 โครงการ  522,000               
 
 
 

แบบ ผด.02 



2/5/21 
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เทศบาลนครเชียงใหม่ 

5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร   
    แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 จ้างเหมาบริการ
ทางด้านการแพทย์
และสาธารณสุข 

จ้างบุคลากรทางการแพทย์ส าหรับ
ให้บริการทางด้านการแพทย์
และสาธารณสุขของโรงพยาบาล
เทศบาลนครเชียงใหม่ จ านวน 
4 คน 
 

1,202,000 โรงพยาบาล 
เทศบาลนคร

เชียงใหม ่
 

โรงพยาบาล
เทศบาลนคร

เชียงใหม ่
ส านักการ

สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

            

2 จ้างเหมาบ ารุง จ้างเหมาบ ารุงรักษา 18,000 โรงพยาบาล งานธุรการ             
 รักษาลิฟท์ของ ลิฟท์ของของโรงพยาบาล  เทศบาลนคร โรงพยาบาลเทศบาล             
 โรงพยาบาล เทศบาลนครเชียงใหม ่  เชียงใหม ่ นครเชียงใหม่             
 เทศบาลนคร    ส านักการ             
 เชียงใหม่    สาธารณสุข             
     และสิ่งแวดล้อม             
3 จ้างเหมาบริการท า

ความสะอาด
โรงพยาบาลเทศบาล
นครเชียงใหม ่

จ้างเหมาพนักงานท าความ
สะอาดโรงพยาบาลเทศบาล 
นครเชียงใหม่ จ านวน 4 คน 
 

549,600 โรงพยาบาล 
เทศบาลนคร

เชียงใหม ่
 

งานธุรการ
โรงพยาบาลเทศบาล

นครเชียงใหม ่
ส านักการ

สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

 

           

 

 

 

 

แบบ ผด.02 



2/5/22 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 จ้างเหมาบริการท า
ความสะอาดศูนย์
สุขภาพชุมชน 
หนองหอย 

จ้างเหมาพนักงานท าความ
สะอาดอาคารศูนย์สุขภาพ 
ชุมชนหนองหอย จ านวน 1 คน 
 

138,000 ศูนย์สุขภาพ
ชุมชน 

หนองหอย 

กลุ่มงานสุขภาพ
ชุมชน 

โรงพยาบาล
เทศบาลนคร

เชียงใหม่ 
ส านักการ

สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

 

           

5 จ้างเหมาบริการท า
ความสะอาด
ศูนย์บริการแพทย ์
แผนไทย 1 

จ้างเหมาพนักงานท าความ
สะอาดอาคารศูนย์บริการ 
แพทย์แผนไทย 1 จ านวน 1 คน 
 

138,000 ศูนย์บริการ
แพทย์แผน

ไทย 1 

ศูนย์บริการแพทย์
แผนไทย 1
โรงพยาบาล
เทศบาลนคร

เชียงใหม่ 
ส านักการ

สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

 

           

6 จ้างเหมาบริการท า
ความสะอาดศูนย์
สุขภาพชุมชนศรีวิชัย 

จ้างเหมาพนักงานท าความ
สะอาดอาคารศูนย์สุขภาพ
ชุมชนศรีวิชัย จ านวน 1 คน 
 

138,000 ศูนย์สุขภาพ
ชุมชน 
ศรีวิชัย 

กลุ่มงานสุขภาพ
ชุมชน 

โรงพยาบาล
เทศบาลฯ 
ส านักการ

สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

 

           

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02 



2/5/23 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7 จ้างเหมาดูแลรักษา  จ้างเหมาเอกชนดูแลรักษา 100,000 โรงพยาบาล โรงพยาบาล             
 อุปกรณ์ป้องกัน อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย  เทศบาลนคร เทศบาล             
 เครือข่ายของ ของโรงพยาบาลเทศบาล  เชียงใหม ่ นครเชียงใหม ่             
 โรงพยาบาล นครเชียงใหม ่   ส านักการ             
 เทศบาลนคร    สาธารณสุขและ             
 เชียงใหม่    สิ่งแวดล้อม             
8 จ้างเหมาดูแล จ้างเหมาเอกชนดูแลเครื่องอ่าน 125,000 โรงพยาบาล งานพยาธิวิทยา             

 เครื่องอ่านและ และแปลงสัญญาณภาพเอ็กซเรย ์  เทศบาลนคร และรังสีวิทยา             
 แปลงสัญญาณภาพ ระบบดิจิตอล(CR)พร้อมชุด  เชียงใหม ่ กลุ่มงานบริการ             
 เอ็กซเรย์ระบบ อุปกรณ์และรับส่งข้อมูลภาพ    การแพทย์             
 ดิจิตอล(CR)  ทางการแพทย์ (PACS)   โรงพยาบาล             
 พร้อมชุดอุปกรณ์    เทศบาล             
 และรับส่งข้อมูลภาพ     นครเชียงใหม ่             
 ทาง การแพทย์    ส านักการ             
 (PACS)    สาธารณสุข             
     และสิ่งแวดล้อม             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



2/5/24 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

9 จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ส าหรับ
งานประมวลผล  
แบบท่ี 1 ฝ่ายบริการ
สาธารณสุขฯ  
ส านักการ 
สาธารณสุขฯ  

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับ
งานประมวลผลแบบท่ี 1 (จอ
แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า  19 
นิ้ว) จ านวน 1 ชุด โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง 
(CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก 
(6 core) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อย
กว่า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่
ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย 
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) 

มีหน่วยความจ าแบบ Cache 
Memory รวมในระดับ 
(Level) เดียวกันขนาดไม่น้อย
กว่า 9 MB 

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดง
ภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใด
อย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี ้

1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพ
แยกจากแผงวงจรหลักท่ีมี
หน่วยความจ า ขนาดไม่น้อยกว่า 
2 GB หรือ 

22,000 ฝ่ายบริการ
สาธารณสุขฯ  

ฝ่ายบริการ
สาธารณสุขฯ 
ส านักการ

สาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 

 

   

 

        

 

 

แบบ ผด.02 



2/5/25 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 

 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อ
แสดงภาพติดตั้งอยู่ภายใน 
หน่วยประมวลผลกลาง แบบ 
Graphics Processing Unit 
ที่สามารถใช้หน่วยความจ า
หลักในการแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 2 GB หรือ 

   3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อ
แสดงภาพที่มีความสามารถใน
การใช้หน่วยความจ าหลักใน
การแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 2 GB 

- มีหน่วยความจ าหลัก ( RAM) 
ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาด
ไม่น้อยกว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด 
SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 1  TB หรือชนิด 
Solid State Drive ขนาดความ
จุไม่น้อยกว่า 250  GB จ านวน 
1 หน่วย 
- มีDVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 
1 หน่วย 

   

            

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02 



2/5/26 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 

 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย 
(Network Interface) แบบ 
10/100/1000  Base-T หรือ
ดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อ ( Interface) 
แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่
น้อยกว่า 3 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 

   

            

10 จัดซื้อเครื่องพิมพ์
แบบฉีดหมึก ชนิด
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer)  
ฝ่ายบริการ
สาธารณสุขฯ  
ส านักการ 
สาธารณสุขฯ  

จัดซื้อ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ ( Ink 
Tank Printer) จ านวน 1 เครื่อง 
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ 
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ ( Ink 
Tank Printer) จากโรงงาน
ผู้ผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่
น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่าง

ขาวด าส าหรับกระดาษขนาด 
A4 ไม่น้อยกว่า 19 หน้าต่อ
นาที(ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อ
นาที 

4,300 ฝ่ายบริการ
สาธารณสุขฯ  

ฝ่ายบริการ
สาธารณสุขฯ 
ส านักการ

สาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 

 

   

 

        

 

 

แบบ ผด.02 



2/5/27 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 

 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสี
ส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่
น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที
(ppm) หรือ  

5 ภาพต่อนาที (ipm) 
- มีช่องเชื่อมต่อ ( Interface) 
แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 

50 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, 
Legal และ Custom 

   

            

11 จัดซื้อเครื่องซักผ้า
พร้อมอบผ้าได้ ขนาด 
8 กิโลกรัม  
งานสัตวแพทย์  
ส านักการสาธารณสุข 

จัดซื้อ เครื่องซักผ้าพร้อมอบผ้า
ได้  จ านวน 1 เครื่อง โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
-ขนาดความจุ ซัก 8 กก.  
อบ 5 กก. 
-รอบปั่นหมาดสูงสุด 1,200
รอบ/นาที 
- มีเทคโนโลยี Eco Inverter 
เพิ่มประสิทธิภาพการซักและ
ประหยัดพลังงาน 
- ตัวถังผลิตจากวัสดุสเตนเลส 
- รับประกันมอเตอร์ 10 ปี
อะไหล่ 2 ปี 

30,000 ศูนย์บริการ
สัตว์เลี้ยง
เทศบาล

นคร
เชียงใหม่ 

งานสัตวแพทย ์
ฝ่ายบริการ
สิ่งแวดล้อม 
ส านักการ

สาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 

   

 

         

 

แบบ ผด.02 



2/5/28 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

12 จัดซื้อชุดรับแขก 
ไม้สักส าหรับใช้ใน
สุสานแขวงกาวิละ 

จัดซื้อชุดรับแขกไม้สัก จ านวน 5 
ชุด  ชุดละ 60,000 บาท 
ประกอบด้วย 

300,000 -สุสาน 
 สันกู่เหล็ก  
-สุสานหนอง  

งานสุขาภิบาล 
และสิ่งแวดล้อม 

แขวงกาวิละ 
      

 
     

  -โซฟาตัวยาว กว้างประมาณ  
 60 ซม. ยาวประมาณ 190 ซม.  
 สูงประมาณ 42 ซม. จ านวน 1 ตัว 

 ประทีป  
-สุสาน 
 บ้านเด่น  

             

  -เก้าอี ้กว้างประมาณ 60 ซม.  
 ยาวประมาณ 72 ซม. สูง 
 ประมาณ 42 ซม. จ านวน 4 ตัว 

 -สุสาน 
 เสาหิน 

             

  -โต๊ะเคียง กว้างประมาณ 48  
 ซม. ยาวประมาณ 48 ซม. สูง 
 ประมาณ 42 ซม. จ านวน 1 ตัว 

               

  -โต๊ะกลาง กว้างประมาณ 62  
 ซม. ยาวประมาณ 120 ซม.   
 สูงประมาณ 42 ซม. จ านวน 2 ตัว 

               

13 จัดซื้อเครื่องเสียง
พร้อมติดตั้งส าหรับใช้
ในสุสานแขวงกาวิละ 

จัดซื้อเครื่องเสียง  พร้อมติดตั้ง  
จ านวน 5 ชุด ชุดละ 62,720 
บาท ประกอบด้วย 

313,600 -สุสาน 
 สันกู่เหล็ก  
-สุสานหนอง  

งานสุขาภิบาล 
และสิ่งแวดล้อม 

แขวงกาวิละ 
      

 
     

  1.ตู้ล าโพงติดผนัง ขนาด 8 นิ้ว  
   จ านวน 2 คู่ 

 ประทีป  
-สุสาน  

 
            

  2.ล าโพงฮอร์น 30 วัตต์  
   จ านวน 2 ชุด  

  บ้านเด่น 
-สุสาน 

 
            

  3.เพาเวอร์มิกเซอร์ (400 w +  
   400 w) จ านวน 1 เครื่อง 

  เสาหิน  
            

  4.ไมโครโฟนแบบไร้สาย  
   จ านวน 1 ชุด  

   
            

แบบ ผด.02 



2/5/29 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  5.ชุดปลั๊กราง AC Outlet  
   จ านวน 1 ชุด 

   
            

  6.อุปกรณ์ย่อย (สายล าโพง, ขา 
   ตั้งไมโครโฟน, ขายึดล าโพง)     
   จ านวน 1 ชุด 

   
            

  7. ค่าติดตั้ง จ านวน 1 งาน                
  รวม 13 โครงการ  3,078,500               

 

แบบ ผด.02 



2/5/30 
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เทศบาลนครเชียงใหม่ 

5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร   
    แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 จ้างเหมารักษาความ
สะอาดและ บ ารุง 
รักษาทรัพย์สินศูนย์ 
ควบคุมสัญญาณ 
ไฟจราจร 

จ้างเหมาพนักงานท าความ
สะอาด จ านวน 1 คน 

120,000 ศูนย์ควบคุม
สัญญาณ 
ไฟจราจร 

ฝ่ายวิศวกรรมจราจร 
ส่วนการโยธา 
ส านักการช่าง 

            

2 จัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า
และ/ติดตั้งในงาน
ประเพณ ีรัฐพิธี และ
งานประดับไฟฟ้าตาม
สถานท่ีต่างๆ 

จัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในงาน
ประเพณ ีรัฐพิธี และงานประดับ
ไฟฟ้า  
 

500,000 ภายในเขต
เทศบาลฯ 

งานสถานที่และ
ไฟฟ้าสาธารณะ 

ฝ่ายสาธารณูปโภค 
ส่วนการโยธา 
ส านักการช่าง 

            

3 ปรับปรุงห้องประชุม
ศาลาอเนกประสงค์
สวนสุขภาพบ้านเด่น 

-ปูพ้ืนด้วยไวนิลคลิ๊กล็อครอง 
 ฉนวนโฟมทับพ้ืนไม้เดิม พ้ืนท่ี  
 ประมาณ 438 ตร.ม. 
-ติดตั้งผนังยิปซั่มบอร์ดลดเสียง 
 สะท้อน Echobloc ขนาด  
 1.20 x 2.40 หนา 12 มม.  
 โครงคร่าว c-64 ภายในบุแผ่น 
 ดูดซับเสียงพ้ืนท่ีประมาณ 158  
 ตร.ม. 

884,000   ห้องประชุม
ศาลา

อเนกประสงค์
สวนสุขภาพ

บ้านเด่น 

ฝ่ายสวนสาธารณะ 
ส่วนการโยธา 
ส านักการช่าง 

            

แบบ ผด.02 



2/5/31 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  -ติดตั้งผนังยิปซั่มบอร์ดลดเสียง  
 สะท้อน Echobloc ขนาด  
 1.20 x 2.40 หนา 12 มม.  
 โครงเหล็ก  c-1 .1/2” x 3” 
 หนา 2.0 มม. ภายในบุแผ่นดูด 
 ซับเสียง พื้นที่ประมาณ 17 ตร.ม. 
-ติดตั้งผนังยิปซั่มบอร์ดบุ 2 ด้าน  
 บุผนังด้วยลามิเนทลายไม้ พ้ืนท่ี 
 ประมาณ 60 ตร.ม. 
-ติดตั้งผนังยิปซั่มบอร์ดบุ 1 ด้าน  
 พ้ืนท่ีประมาณ 17 ตร.ม. 
-ติดตั้งบานประตู UPVC, วงกบ 
 ไม้ทาสี พร้อมอุปกรณ์ จ านวน  
 1 ชุด 
-ติดตั้งชุดล็อกบานประตูกระจก 
 กับพ้ืน จ านวน 2 ชุด 
-ติดตั้งฉากกั้นห้อง PVC ขนาด 
 กว้างประมาณ 3.70 ม. สูง 
 ประมาณ 2.50 ม. จ านวน 1 ชุด 
-ติดตั้งผ้าม่านทึบแสงจีบรางยู 
 เชือกดึง ขนาดประมาณ 3.70  
 x 4.80 ม. จ านวน 3 ชุด 
-ติดตั้งผ้าม่านทึบแสงจีบรางยู 
 เชือกดึง ขนาดประมาณ 3.70  
 x 3.60 ม. จ านวน 4 ชุด 

               

แบบ ผด.02 



2/5/32 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  -ติดตั้งผ้าม่านทึบแสงจีบรางยู 
 เชือกดึง ขนาดประมาณ 3.30  
 x 3.30 ม. จ านวน 3 ชุด 
-ติดตั้งผ้าม่านทึบแสงจีบรางยู 
 เชือกดึง ขนาดประมาณ 3.80  
 x 4.25 ม. จ านวน 1 ชุด 
-ติดตั้งผ้าม่านทึบแสงจีบรางยู 
 เชือกดึง ขนาดประมาณ 3.80  
 x 2.00 ม. จ านวน 1 ชุด 
-ติดตั้งผ้าม่านทึบแสงจีบรางยู 
 เชือกดึง ขนาดประมาณ 3.70  
 x 1.90 ม. จ านวน 1ชุด 
ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ  
ก าหนด 

               

รวม 3 โครงการ  1,504,000               
 

แบบ ผด.02 



2/5/33 
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เทศบาลนครเชียงใหม่ 

5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร 
    แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 งานแลกเปลี่ยน จัดงานแลกเปลี่ยน 100,000 ลานอนุสาวรีย์ งานพัฒนาและ             
 วัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น วัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น  สามกษัตริย ์ ส่งเสริมการ             
 (เทศกาลร าวงบงโอโดริ) (เทศกาลร าวงบงโอโดริ)  และบริเวณ ท่องเที่ยว             
    ลานด้านหน้า ส านักปลัดเทศบาล             
    พิพิธภัณฑ ์              
    พื้นถิ่นล้านนา              

2 จ้างเหมาบริการ จ้างเหมาพนักงานท าความ 147,600 ส านักงาน งานพัฒนาและ             
 ท าความสะอาด สะอาดภายในอาคารส านักงาน  การท่องเที่ยว ส่งเสริมการ             
 ภายในอาคาร การท่องเที่ยวเทศบาลนคร     เทศบาลนคร ท่องเที่ยว             
 ส านักงานการ เชียงใหม ่จ านวน 1 คน  เชียงใหม ่ ส านักปลัดเทศบาล             
 ท่องเที่ยวเทศบาล                 
 นครเชียงใหม่                 

รวม 2 โครงการ  247,600               
 

แบบ ผด.02 



2/5/34 
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เทศบาลนครเชียงใหม่ 

5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร 
    แผนงานการพาณิชย์ 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 จัดซื้อเก้าอ้ีพักคอย 
จ านวน 3 ชุด 

จัดซื้อเก้าอ้ีพักคอย แบบเหล็กบุ
นวม 4 ที่น่ังมีพนักพิง ขาเหล็ก
ชุบ ขนาดประมาณ 
231x68x76 เซนติเมตร 
จ านวน 3 ชุด 

15,000 สถานธนานุบาล 
เทศบาลนคร
เชียงใหม่ 1 

สถานธนานุบาล
เทศบาลนคร
เชียงใหม่ 1 

            

2 จัดซื้อเครื่องอ่าน
ลายนิ้วมือแบบ
ความเร็วสูง จ านวน 
1 เครื่อง 

จัดซื้อเครื่องอ่านลายนิ้วมือแบบ
ความเร็วสูง จ านวน 1 เครื่อง 
โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
- สามารถท างานร่วมกับโปรแกรม
ระบบงานสถานธนานุบาลเดิมได้
อย่างต่อเนื่องไม่ติดขัด 
- มีเซ็นเซอร์ลายนิ้วมือเป็นแบบ
ออปติคอล 

 - มีความละเอียดไม่น้อยกว่า 
500 DPI/256 GRAY 

 - มีพื้นท่ีการสแกนไม่น้อยกว่า 
15x18 mm 

 - มีขนาดภาพไม่น้อยกว่า 
280x360 PIXEL 

 - มีการเชื่อมต่อเป็นแบบ USB 
1.1/2.0 

18,730 สถานธนานุบาล 
เทศบาลนคร
เชียงใหม่ 1 

สถานธนานุบาล
เทศบาลนคร
เชียงใหม่ 1 

            

แบบ ผด.02 



2/5/35 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 จัดซื้อเครื่องอ่าน
บัตรประชาชนแบบ 
SMART CARD และ
โปรแกรมส่วน
เชื่อมโยงร่วมกับ 
SOFTWARE 
ระบบงานสถานธนา
นุบาล  

จัดซื้อเครื่องอ่านบัตรประชาชน
แบบ SMART CARD จ านวน 1 
เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน
ดังนี ้
1.เครื่องอ่านบัตรประชาชนแบบ 
SMART CARD 
- สามารถอ่านและเขียนข้อมูล
ในบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card) ตามมาตรฐาน 
ISO/IEC 7816 ได้  
- มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่
น้อยกว่า 4.8 MHz  
- สามารถใช้งานผ่านช่อง
เชื่อมต่อ ( Interface) แบบ USB 
ได้  
- สามารถใช้กับบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card) ที่
ใช้แรงดันไฟฟ้าขนาด 5 Volts,  
3 Volts และ 1.8 Volts ได้
เป็นอย่างน้อย 

12,840 สถานธนานุบาล 
เทศบาลนคร
เชียงใหม่ 1 

สถานธนานุบาล
เทศบาลนคร
เชียงใหม่ 1 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02 



2/5/36 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  2.โปรแกรมส่วนเช่ือมโยง
ร่วมกับ SORTWARE ระบบ
สถานธนานุบาล จ านวน 1 ชุด 
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี ้
- สามารถบันทึกช่ือ-นามสกุล 
และที่อยู่จากบัตรประชาชน 
แบบ SMART CARD ภายใน 3 
วินาที โดยไม่ต้องป้อนข้อมูล
ดังกล่าวอีก 
- สามารถแสดงรูปภาพใบหน้าท่ี
จอภาพ จากบัตรประชาชน 
แบบ SMART CARD ภายใน 9 
วินาที 
สามารถท างานร่วมกับโปรแกรม
ระบบงานสถานธนานุบาลเดิมได้
อย่างต่อเนื่องไม่ติดขัด 

               

รวม 3 โครงการ  46,570               
 

แบบ ผด.02 



  
  
  
  

2.32.3 บญัชีจ ำนวนครุภณัฑ์ บญัชีจ ำนวนครุภณัฑ์  
ส ำหรับที่ไม่ไดด้ ำเนินกำรตำมโครงกำรกำรพัฒนำท้องถ่ิน ส ำหรับที่ไม่ไดด้ ำเนินกำรตำมโครงกำรกำรพัฒนำท้องถ่ิน   

  



3/1         แบบ ผด. 02/1 
บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เทศบาลนครเชียงใหม่ 

ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 
     แผนงานการบริหารงานทั่วไป 

ที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 เครื่องฟอกอากาศ 

จ านวน 11 เครื่อง 
(ฝ่ายการเจ้าหน้าที ่
จ านวน 4 เครื่อง 
และฝ่ายแผนงาน 
และงบประมาณ
จ านวน 7 เครื่อง) 

-เครื่องฟอกอากาศชนิดตั้งพื้น 
-ใช้ส าหรับพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 60 ตร.ม. 
-มีเซ็นเซอร์ตรวจจับฝุ่น กลิ่น 
 อุณหภูมิความชื้น แสงสว่าง 
 ภายในห้อง พร้อมไฟแสดง 
 สภาวะความสะอาดของอากาศ 
-สามารถตรวจจับอนุภาคขนาด 
 เล็ก 2.5 ไมครอน PM 2.5 
-สามารถตรวจจับและยับยั้งเช้ือ 
 ไวรัส เช้ือรา เช้ือแบคทีเรีย 
-แผ่นกรองดักจับฝุ่นละอองต่าง  ๆ 
 ที่มีขนาดเล็ก 0.3 ไมครอนหรือ 
 เล็กกว่า ประสิทธิภาพการฟอก 
 อากาศได้ไม่น้อยกว่า 99.00% 
-เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการ 
 ตรวจสอบคุณภาพและรับรอง 
 ตามมาตรฐานสากลหรือ 
 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
-เป็นเครื่องใหม่ ไม่เคยผ่านการ 
 ใช้งานมาก่อน 
-รับประกันอย่างน้อย 1 ปี ม ี
 บริการหลังการขาย 

150,000 
 
 

262,500     

ฝ่ายการ
เจ้าหน้าท่ี 

 
กองวิชาการ 
และแผนงาน 

 
 
 

ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 
ส านักปลัดเทศบาล 

 
ฝ่ายแผนงาน 

และงบประมาณ 
กองวิชาการ 
และแผนงาน 

            



3/2 

ที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
2 เครื่องปรับอากาศ 

แบบแยกส่วน แบบตั้ง
พื้นหรือแบบแขวน 
ขนาด 12,000 บีทียู 
จ านวน 1 

-ขนาดไม่ต่ ากว่า 12,000 บีทียู 
-ราคาที่ก าหนดเป็นราคาที่รวม 
 ค่าติดตั้ง 
-ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน 
 ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและ 
 ฉลากไฟฟ้าเบอร์ 5 
-ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศท่ี 
 ประกอบส าเร็จรูปท้ังชุด ทั้ง 
 หน่วยส่งความเย็น และหน่วย 
 ระบายความร้อนจากโรงงาน 
 เดียวกัน 
-มีความหน่วงเวลาการท างาน 
 ของคอมเพรสเซอร์ 

17,000   กองวิชาการ 
และแผนงาน 

งานธุรการ  
กองวิชาการ 
และแผนงาน 

            

3 พัดลมไอเย็น 
จ านวน 1 เครื่อง 

-ความจุถังน้ าไม่น้อยกว่า  
 24 ลิตร  
-ใช้งานต่อเนื่องไม่น้อยกว่า  
 6 ช่ัวโมง 
-สามารถปรับความเร็วลมได้ 
-ครอบคลุมพื้นท่ีไม่น้อยกว่า  
 24 ตารางเมตร 

15,000   ฝ่ายบริการ
และเผยแพร่

วิชาการ 

ฝ่ายบริการและ
เผยแพร่วิชาการ 

กองวิชาการ 
และแผนงาน 

            

4 เครื่องถ่ายเอกสาร 
ระบบดิจิตอล  
(ขาว - ด า และสี) 
จ านวน 1 เครื่อง 

-ความเร็วข้ันต่ า 20 แผ่นต่อนาที 
-เป็นระบบมัลติฟังก์ช่ัน 
-เป็นระบบกระดาษธรรมดา  
 ชนิดหมึกผง ย่อ - ขยายได ้

120,000   ฝ่ายแผนงาน 
และงบประมาณ 

ฝ่ายแผนงาน 
และงบประมาณ 

กองวิชาการ 
และแผนงาน 

            

 

 

 

แบบ ผด.02/1 



3/3 

ที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
5 โต๊ะประชุม  

จ านวน 1 ตัว  
 

ขนาดประมาณ 300 x 90 x 
75 เซนติเมตร หน้าโต๊ะท า
ด้วยไม้ ขาโต๊ะ ท าด้วยเหล็ก 

18,000   กองวิชาการ 
และแผนงาน 

งานธุรการ  
กองวิชาการ 
และแผนงาน 

            

6 เก้าอี้ประชุม  
จ านวน 10 ตัว 

ขนาดประมาณ 36 x 36 x 45 
เซนติเมตร ท่ีนั่งและพนักพิงท า
ด้วยไม ้ขาเก้าอี้ท าด้วยเหล็ก 

22,000   กองวิชาการ 
และแผนงาน 

งานธุรการ  
กองวิชาการ 
และแผนงาน 

            

รวม 6  604,500               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02/1 



3/4 
ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 

แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 โต๊ะท างานเหล็ก

พร้อมกระจก  
จ านวน 6 ตัว 

โต๊ะท างานเหล็กพร้อมกระจก 
ขนาด 5 ฟุต  

55,800 งานรักษา
ความสงบ
เรียบร้อย
และความ

มั่นคง 

งานรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

และความมั่นคง 
ส านักปลัดเทศบาล 

            

2 เก้าอี้ส านักงาน 
จ านวน 6 ตัว  

เก้าอี้ส านักงาน มีพนักพิง ท่ีพัก
แขน ล้อเลื่อน ปรับสูงต่ าได้ 

10,200   งานรักษา
ความสงบ
เรียบร้อย
และความ

มั่นคง 

งานรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

และความมั่นคง 
ส านักปลัดเทศบาล 

            

รวม 2  66,000               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02/1 



3/5 
ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 

      แผนงานการศึกษา 

ที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 ตู้แฟ้ม 40 ช่อง 

จ านวน 2 ตู ้
- ขนาดประมาณ 92.0 x 31.6 
x 183 เซนติเมตร 
- มีล้อเลื่อน 

10,800 ฝ่ายการเงิน
และบัญชี  

 

ฝ่ายการเงินและ
บัญชี  

ส านักการศึกษา 

            

2 ตู้เหล็กแบบบาน
เลื่อน จ านวน 1 ตู้ 

- ขนาดประมาณ 91.4 x 45.7 
x 182.9 เซนติเมตร 
- ครึ่งล่างเป็นบานเลื่อนทึบ 
ครึ่งบนเป็นบานเลื่อนกระจก 
ภายในมีชั้น ปรับสูงต่ าได้ 

6,000   ฝ่ายการเงิน
และบัญชี  

 

ฝ่ายการเงินและ
บัญชี  

ส านักการศึกษา 

            

3 โต๊ะท างานเหล็ก 
พร้อมกระจกขนาด 
5 ฟุต จ านวน 1 ตัว 

โต๊ะท างานเหล็ก พร้อมกระจก
ขนาด 5 ฟุต 

9,300 ฝ่ายการเงิน
และบัญชี  

 

ฝ่ายการเงินและ
บัญชี  

ส านักการศึกษา 

            

4 โต๊ะท างานเหล็ก 
ขนาด 3.5 ฟุต 
จ านวน 1 ตัว 

โต๊ะท างานเหล็ก ขนาด 3.5 ฟุต  4,500 ฝ่ายการเงิน
และบัญชี  

 

ฝ่ายการเงินและ
บัญชี  

ส านักการศึกษา 

            

รวม 4  30,600               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02/1 



3/6 

ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 

      แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 เครื่องค านวน 12 

หลักชนิดกระดาษ
บันทึก จ านวน 2 
เครื่อง 

เครื่องค านวนชนิดกระดาษ
บันทึก แสดงตัวเลข 12 หลัก 
- จอแสดงผลแบบ Digital 

ขนาดใหญ่ คมชัด 
-  พิมพ์ด้วยความเร็ว 3.5 

บรรทัด/นาที 
-  สามารถค านวณ Mark 

up/Mark down 
-  สามารถค านวณภาษีอัตโนมัติ 

(TAX+TAX-) 
-  มีหน่วยความจ าอิสระ 1 หน่วย 
-  มีแป้นลบเลขถอยหลัง 
- สามารถค านวณต้นทุน ราคา

ขาย ก าไร (Cost, Sell, 
Margin) 

-  พิมพ์ 2 สี ด า/แดง 

5,700 งานธุรการ 
ฝ่าย

บริหารงาน
ทั่วไป 

 

งานธุรการ 
ฝ่ายบริหารงาน

ทั่วไป 
ส านักการ

สาธารณสุขฯ 

            

2 เก้าอี้ท างาน จ านวน 
2 ตัว 
(งานธุรการ  
ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
จ านวน 1 ตัว, 
งานสนับสนุนสุขภาพ
ภาคประชาชน  
จ านวน 1 ตัว) 

เก้าอี้ท างาน แบบหุ้มด้วยหนัง มี
พนักพิง มีท่ีพักแขน มีล้อเลื่อน 
ปรับสูง – ต่ าได้ ขนาดประมาณ 
58x65x90 ซม.  

3,400 -งานธุรการ  
ฝ่าย
บริหารงาน
ทั่วไป 
-งาน
สนับสนุน
สุขภาพภาค
ประชาชน 

-งานธุรการ  
ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป 
-งานสนับสนุน
สุขภาพภาค
ประชาชน  

ส านักการ
สาธารณสุขฯ 

            

 

แบบ ผด.02/1 



3/7 

ที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
3 โต๊ะคอมพิวเตอร์ 

จ านวน 1 ตัว 
โต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาดประมาณ 
120x60x75 ซม. ผลิตจากไม้
ปาร์ติเกิลบอร์ด เคลือบผิวเมลา
มีน พร้อมรางเลื่อนคีย์บอร์ด 
จ านวน 1 ตัว 

2,800 งาน
สนับสนุน

สุขภาพภาค
ประชาชน 

 

งานสนับสนุน
สุขภาพภาค
ประชาชน 
ส านักการ

สาธารณสุขฯ 

            

4 ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 
จ านวน 4 ตู้  

- มีมือจับชนิดบิด  
- มีแผ่นช้ันปรับระดับ 3 ช้ิน  
- คุณสมบัติตามมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
(มอก.) 

22,000 งาน
สนับสนุน

สุขภาพภาค
ประชาชน 

 

งานสนับสนุน
สุขภาพภาค
ประชาชน 
ส านักการ

สาธารณสุขฯ 

            

รวม 4  33,900               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02/1 



3/8 
ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 

      แผนงานสังคมสงเคราะห ์  

ที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 เก้าอี้ท างาน แบบหุ้ม

ด้วยหนัง มีล้อเลื่อน 
พนักพิงและที่พักแขน
จ านวน 2 ตัว  

เก้าอี้ท างาน แบบหุ้มด้วยหนัง  
มีล้อเลื่อน พนักพิงและที่พักแขน
ขนาดประมาณ 58 x65x90
เซนติเมตร  

4,000   กองสวัสดิการ
สังคม 

งานธุรการ  
กองสวัสดิการสังคม 

            

2 เก้าอี้ท างาน แบบหุ้ม
ด้วยหนัง มีล้อเลื่อน 
พนักพิงสูงและที่พักแขน 
จ านวน 1 ตัว 

เก้าอี้ท างาน แบบหุ้มด้วยหนัง  
มีล้อเลื่อน พนักพิงสูงและ 
ที่พักแขน ขนาดประมาณ 
65x74x118 เซนติเมตร 

3,800   กองสวัสดิการ
สังคม 

งานธุรการ  
กองสวัสดิการสังคม 

            

3 เครื่องปรับอากาศ 
แบบแยกส่วน  
แบบติดผนัง ขนาด 
12,000 บีทียู 
จ านวน 1 เครื่อง 

-ขนาดไม่ต่ ากว่า 12,000 บีทียู  
-ราคาที่ก าหนดเป็นราคาที่รวม  
 ค่าติดตั้ง 
-ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน  
 ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และ   
 ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 
-ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศท่ี  
 ประกอบส าเร็จรูปทั้งชุด ทั้ง  
 หน่วยส่งความเย็นและหน่วย  
 ระบายความร้อนจากโรงงาน  
 เดียวกัน 
-มีความหน่วงเวลาการท างาน  
 ของคอมเพรสเซอร์  

17,000   กองสวัสดิการ
สังคม 

งานธุรการ  
กองสวัสดิการสังคม 

            

รวม 3  24,800               
 

 

 

แบบ ผด.02/1 



3/9 
ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 

      แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 

ที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 เครื่องถ่ายเอกสาร

ดิจิตอล (ขาว-ด า) 
จ านวน 1 เครื่อง 

-ขนาดความเร็วขั้นต่ า 20 แผ่น 
 ต่อนาท ี
-เป็นระบบมัลติฟังก์ช่ัน 
-เป็นระบบกระดาษธรรมดา  
 ชนิดหมึกผง ย่อ-ขยายได้ 

90,000   งาน
สวัสดิการ

สังคม 

งานสวัสดิการ
สังคม  

แขวงเม็งราย 

            

2 เครื่องพิมพ์ส าเนา
ระบบดิจิตอล 
ความละเอียด  
300 x 400 จุด 
ต่อตารางนิ้ว  
จ านวน 1 เครื่อง 

-ความละเอียดขั้นต่ า 300 x  
 400 จุดต่อตารางนิ้ว 
-สามารถย่อ-ขยายได ้
-พื้นที่การพิมพ์ใหญ่สุดขนาด 
 กระดาษ B4  

130,000   งาน 
พัฒนาเมือง 

งานพัฒนาเมือง 
ฝ่ายพัฒนาชุมชน 

กองสวัสดิการสังคม 

            

รวม 2  220,000               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02/1 



3/10 
ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 
       แผนงานการพาณิชย์ 

ที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 เก้าอี้ท างาน จ านวน 

10 ตัว 
เก้าอี้ท างาน แบบพนักพิงต่ า มีที่
พักแขน มีล้อเลื่อน ปรับสูงต่ าได้ 

24,000 สถานธนานุ
บาลเทศบาล

นคร
เชียงใหม่ 1 

สถานธนานุบาล
เทศบาลนคร
เชียงใหม่ 1 

            

2 เครื่องช่ังดิจิตอล 
จ านวน 1 เครื่อง 

- ช่ังน้ าหนักได้สูงสุด ไม่ต่ ากว่า 
3,000 กรัม 
- แสดงผลละเอียด 0.01 กรัม 
- จอแสดงผลตัวเลข 
- ช่ังได้ในหน่วย กรัม ( g), 
มิลลิกรัม (mg), ออนซ์ (oz) และ
กะรัต (ct) 
- ใช้หม้อแปลง (ADAPTER) 

21,900 สถานธนานุ
บาลเทศบาล

นคร
เชียงใหม่ 2 

สถานธนานุบาล
เทศบาลนคร
เชียงใหม่ 2 

            

3 โต๊ะท างานเหล็ก
พร้อมกระจก ขนาด 
5 ฟุต จ านวน 1 ตัว 

โต๊ะท างานเหล็กพร้อมกระจก
ขนาด 5 ฟุต 

9,300 สถานธนานุ
บาลเทศบาล

นคร
เชียงใหม่ 3 

สถานธนานุบาล
เทศบาลนคร
เชียงใหม่ 3 

            

4 โต๊ะท างานเหล็ก
พร้อมกระจก ขนาด 
4 ฟุต จ านวน 3 ตัว  

โต๊ะท างานเหล็กพร้อมกระจก
ขนาด 4 ฟุต 

18,000 สถานธนานุ
บาลเทศบาล

นคร
เชียงใหม่ 3 

สถานธนานุบาล
เทศบาลนคร
เชียงใหม่ 3 

            

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02/1 



3/11 

ที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
5 เก้าอี้ท างานแบบ

พนักพิงสูง จ านวน 
1 ตัว 

เก้าอี้ท างานแบบพนักพิงสูง  
มีที่พักแขน มีล้อเลื่อน  
ปรับสูงต่ าได ้

5,000 สถานธนานุ
บาลเทศบาล

นคร
เชียงใหม่ 3 

สถานธนานุบาล
เทศบาลนคร
เชียงใหม่ 3 

            

6 เก้าอี้ท างานแบบ
พนักพิงต่ า จ านวน 7 
ตัว 

เก้าอี้ท างานแบบพนักพิงต่ า  
มีที่พักแขน มีล้อเลื่อน  
ปรับสูงต่ าได้ 

16,800 สถานธนานุ
บาลเทศบาล

นคร
เชียงใหม่ 3 

สถานธนานุบาล
เทศบาลนคร
เชียงใหม่ 3 

            

รวม 6  95,000               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02/1 



3/12 
ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง 
     แผนงานบริหารทั่วไป 

ที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 เครื่องเติมลมยาง 

จ านวน 1 เครื่อง 
-ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า 
-รอบมอเตอร์ไม่น้อยกว่า  
 1,400 RPM 
-แรงดันลมไม่น้อยกว่า 115 PSI 
-ความจุถังลมไม่น้อยกว่า 30  
 ลิตร 
-พร้อมอุปกรณ์ 

14,000    ส านักงาน
แขวงเม็งราย 

งานธุรการ 
แขวงเม็งราย 

            

รวม 1  14,000                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02/1 



3/13 
ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
     แผนงานบริหารทั่วไป 

ที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 ไฟฉุกเฉิน 

(Emergency Light) 
จ านวน 30 เครื่อง 

-ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) 
 ชนิดหลอด LED พร้อมติดตั้ง 
-โคมไฟฟ้าฉุกเฉินชนิดแบตเตอรี่ 
-ใช้โคมไฟส่องสว่าง ชนิด LED  
 2x9 วัตต์ 
-สามารถส ารองไฟฟ้าไม่น้อย 
 กว่า 5 ชม. 
-มีแบตเตอรี่ชนิดแห้ง ขนาดไม่ 
 น้อยกว่า 12V. 7AH. 
-มีสวิตซ์ส าหรับกดทดสอบการ 
 ท างานเมื่อกระแสไฟฟ้าดับ 
-สามารถใช้แรงดันไฟฟ้า 220  
 Vac 
-ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม  
 มอก. 1102-2538 
-ได้รับมาตรฐาน ISO-9200 

94,500    ส านักงาน
เทศบาลฯ 

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป
ส านักปลัดเทศบาล 

            

รวม 1  94,500                  
 
 

 
 
 
 
 

แบบ ผด.02/1 



3/14 
ประเภทครุภัณฑโ์ฆษณาและการเผยแพร ่
      แผนงานบริหารทั่วไป 

ที่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 กล้องถ่ายภาพและ

บันทึกภาพ 
จ านวน 1 กล้อง 

-มีเซนเซอร์รับภาพ ความ 
 ละเอียดไม่น้อยกว่า 24 ล้าน 
 พิกเซล 
-หน้าจอสัมผัส ขนาดไม่น้อยกว่า  
 3 นิ้ว 
-ความเร็วชัตเตอร์ไม่น้อยกว่า  
 30-1/32,000 วินาที 
-ความไวแสง ISO ไม่น้อยกว่า  
 100-51,200 
-สามารถถ่ายวิดีโอได้ 
-มีช่องเสียบไมโครโฟน 
-สามารถส่งภาพผ่าน Wifi,  
 Bluetooth เข้ามือถือทันทีโดย 
 ไม่ต้องเลือก 

30,000    งานคลัง งานคลัง 
แขวงเม็งราย 

            

รวม 1  30,000                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02/1 



3/15 
ประเภทครุภัณฑโ์ฆษณาและการเผยแพร ่
      แผนงานการศึกษา 

ที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 โทรทัศน์ แอล อี ดี 

(LED) แบบ Smart 
TV ระดับความ
ละเอียดจอภาพ 
3840 x 2160 พิก
เซล ขนาด 55 นิ้ว 
จ านวน 1 เครื่อง 

- ความละเอียดจอภาพ 
(Resolution) 3840 x 2160 
พิกเซล 
- ขนาดจอภาพ 55 นิ้ว 
- แสดงภาพด้วยหลอดภาพ 
แบบ LED Backlight 
- สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
ได้ (Smart TV) 
- ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า  
2 ช่อง เพื่อการเช่ือมต่อ
สัญญาณภาพและเสียง 
- ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า  
1 ช่อง รองรับไฟล์ภาพ เพลง 
และภาพยนตร ์
- มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล 
(Digital) ในตัว 

25,300 งานธุรการ  
 

งานธุรการ  
ส านักการศึกษา 

            

 รวม 1  25,300               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02/1 



3/16 
ประเภทครุภัณฑโ์ฆษณาและการเผยแพร ่
      แผนงานสาธารณสุข  

ที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 กล้องถ่ายภาพระบบ

ดิจิตอล ความ
ละเอียด 16 ล้าน
พิกเซล จ านวน 1 
กล้อง 

- เป็นกล้องคอมแพค 
(Compact Digital 
Camera) 

-  ความละเอียดที่เซ็นเซอร์ภาพ 
(Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 
16 ล้านพิกเซล 

- มีระบบแฟลชในตัว  
-  สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึก

ข้อมูลได้อย่างสะดวกเมื่อ
ข้อมูลเต็มหรือเมื่อต้องการ
เปลี่ยน 

- สามารถโอนถ่ายข้อมูลจาก
กล้องไปยังเครื่อง
คอมพิวเตอร์ได ้

- มีกระเป๋ากล้อง  

17,900 ฝ่ายบริการ
สาธารณสุข  
และภายใน
เขตเทศบาล

นคร
เชียงใหม ่

ฝ่ายบริการ
สาธารณสุข  
ส านักการ

สาธารณสุขฯ 

            

รวม 1  17,900               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02/1 



3/17 
ประเภทครุภัณฑโ์ฆษณาและการเผยแพร ่

       แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 กล้องถ่ายภาพและ

บันทึกภาพ 
จ านวน 1 กล้อง 

-มีเซนเซอร์รับภาพ ความ 
 ละเอียดไม่น้อยกว่า 24 ล้าน 
 พิกเซล 
-หน้าจอสัมผัส ขนาดไม่น้อยกว่า  
 3 นิ้ว 
-ความเร็วชัตเตอร์ไม่น้อยกว่า  
 30-1/32,000 วินาที 
-ความไวแสง ISO ไม่น้อยกว่า  
 100-51,200 
-สามารถถ่ายวิดีโอได้ 
-มีช่องเสียบไมโครโฟน 
-สามารถส่งภาพผ่าน Wifi,  
 Bluetooth เข้ามือถือทันทีโดย 
 ไม่ต้องเลือก 

30,000    งานรักษา
ความสะอาด 

งานรักษา 
ความสะอาด 
แขวงเม็งราย 

            

รวม 1  30,000                  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02/1 
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ประเภทครุภัณฑโ์ฆษณาและการเผยแพร ่
      แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ที่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 กล้องถ่ายภาพนิ่ง

ระบบดิจิตอล 
(DSLR) พร้อมชุด 
Lens 
จ านวน 1 กล้อง 

-ความละเอียด 24.2 ล้านพิเซล 
-มีระบบแฟลชในตัว 
-สามารถถ่ายภาพน่ิง และ 
 ภาพเคลื่อนไหวได้ 
-สื่อบันทึกข้อมูลชนิด SD,  
 SDHC, SDXC หรือ Micro  
 ขนาดความจุ 16 GB. และ 
 สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึก 
 ได้สะดวกเมื่อข้อมูลเต็ม หรือ 
 เมื่อต้องการเปลี่ยน 
-มีช่องเชื่อมต่ออุปกรณ์ สามารถ 
 ถ่ายโอนข้อมูลจากกล้องไปยัง 
 เครื่องคอมพิวเตอร์ได้ชนิด USB  
 หรือแบบไร้สาย (Wifi) 
-จอมองภาพ LED 3.0 นิ้ว 

29,900    งานสวัสดิภาพ
เด็กและ
เยาวชน 

 

งานสวัสดิภาพเด็ก
และเยาวชน 

กองสวัสดิการสังคม 

            

รวม 1  29,900                  
 
 
 
 
 
 
 
 



3/19 
ประเภทครุภัณฑค์อมพิวเตอร ์

แผนงานการบริหารงานทั่วไป 

ที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 เครื่องคอมพิวเตอร์

ส าหรับงานส านักงาน 
(จอแสดงภาพขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) 
จ านวน 6 ชุด 
(ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป จ านวน 4 ชุด 
และงานบัตร
ประจ าตัวประชาชน  
จ านวน 2 ชุด) 

-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)  
 ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core)  
 มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา 
 พื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.1 GHz  
 หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
-หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) 
 มีหน่วยความจ าแบบ Cache  
 Memory รวมในระดับ (Level)  
 เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB 
-มีหน่วยความจ าหลัก (RAM)  
 ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาด 
 ไม่น้อยกว่า 4 GB  
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด 
 SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุ 
 ไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด  
 Solid State Drive ขนาดความจ ุ 
 ไม่น้อยกว่า 250 GB จ านวน  
 1 หน่วย 
-มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน  
1 หน่วย 
 

68,000 
 
 

34,000    

-ฝ่ายบริหาร  
 งานท่ัวไป 
 
-งานบัตร 
 ประจ าตัว 
 ประชาชน 

-ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป 
ส านักปลัดเทศบาล 
-งานบัตรประจ าตัว
ประชาชน 
ส านักปลัดเทศบาล 

            

แบบ ผด.02/1 
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ที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
  -มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย  

 (Network Interface) แบบ  
 10/100/1000 Base-T หรือ 
 ดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface)  
 แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าไม่ 
 น้อยกว่า 3 ช่อง 
-มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
-มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อย 
 กว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 

               

2 เครื่องคอมพิวเตอร์
ส าหรับงาน
ประมวลผลแบบท่ี 1 
(จอแสดงภาพขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) 
จ านวน 9 ชุด 
(งานธุรการ จ านวน 3 ชุด, 
งานวิเทศสัมพันธ์ 
จ านวน 1 ชุด,  
ฝ่ายแผนงานและ
งบประมาณ จ านวน 
3 ชุด และกลุ่มงาน
นิติการ จ านวน 2 ชุด) 

-มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU)  
 ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก(6 core)  
 โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา  
 พื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz  
 และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณ 
 นาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความ  
 สามารถในการประมวลผลสูง  
 จ านวน 1 หน่วย  
-หน่วยประมวลผลกลาง (CPU)  
 มีหน่วยความจ าแบบ Cache  
 Memory รวมในระดับ (Level)  
 เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 9 MB  
-มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ  
 โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง 
 หนึ่งหรือดีกว่าดังนี้  
  

66,000 
 
 

22,000 
 
 

66,000 
 
 
 

44,000 

-งานธุรการ 
 
 
-งานวิเทศ 
 สัมพันธ ์
 
-ฝ่ายแผนงาน 
 และงบประมาณ 
 
 
-กลุ่มงาน 
 นิติการ 

-งานธุรการ 
 กองวิชาการ 
 และแผนงาน 
-งานวิเทศสัมพันธ์ 
 กองวิชาการ 
 และแผนงาน 
-ฝ่ายแผนงาน 
 และงบประมาณ 
 กองวิชาการ 
 และแผนงาน 
-กลุ่มงานนิติการ 
 กองวิชาการ 
 และแผนงาน 
 

            

แบบ ผด.02/1 
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ที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
  1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพ 

    แยกจากแผงวงจรหลักท่ีม ี
    หน่วยความจ า ขนาดไม่น้อย 
    กว่า 2 GB หรือ  
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดง 
    ภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วย 
    ประมวลผลกลาง แบบ  
    Graphics Processing Unit  
    ที่สามารถใช้หน่วยความจ า 
    หลักในการแสดงภาพขนาด 
    ไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ  
 3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อ 
    แสดงภาพที่มีความสามารถ 
    ในการใช้หน่วยความจ าหลัก 
    ในการแสดงภาพ ขนาดไม่ 
    น้อยกว่า 2 GB  
-มีหน่วยความจ าหลัก (RAM)  
 ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาด 
 ไม่น้อยกว่า 4 GB  
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด  
 SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุ 
 ไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด  
 Solid State Drive ขนาด 
 ความจุไม่น้อยกว่า 250 GB  
 จ านวน 1 หน่วย  
-มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน  
 1 หน่วย 

               

แบบ ผด.02/1 
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ที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
   -มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย  

 (Network Interface) แบบ  
 10/100/1000 Base-T หรือ 
 ดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface)  
 แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่ 
 น้อยกว่า 3 ช่อง  
-มีแป้นพิมพ์และเมาส์  
-มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อย 
 กว่า 19 น้ิว จ านวน 1 หน่วย 

               

3 เครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก ส าหรับงาน
ประมวลผล 
จ านวน 1 เครื่อง 

-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)  
 ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core)   
 จ านวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะ 
 อย่างใดอย่างหนึ่งหรือดีกว่าดังนี ้
 1) ในกรณีที่มีหน่วยความจ าแบบ  
     Cache Memory รวมในระดับ  
     (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า  
    4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณ  
    นาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า  
    2.3 GHz และมีหน่วย 
    ประมวลผลด้านกราฟิก  
    (Graphics Processing Unit)  
    ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรือ 
 2) ในกรณีที่มีหน่วยความจ า  
    แบบ Cache Memory รวมใน 
    ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาด 
    ไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความ 

22,000 งานทะเบียน งานทะเบียน 
แขวงเม็งราย 

            

แบบ ผด.02/1 
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ที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
      เร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่ 

    น้อยกว่า 1.8 GHz และม ี
    เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกา 
    ได้ในกรณีที่ต้องใช้ความ  
    สามารถในการประมวลผลสูง 
-มีหน่วยความจ าหลัก (RAM)  
 ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาด 
 ไม่น้อยกว่า 8 GB 
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด  
 SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุ 
 ไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด  
 Solid State Drive ขนาด 
 ความจุไม่น้อยกว่า 250 GB  
 จ านวน 1 หน่วย 
-มีจอภาพที่รองรับความละเอียด 
 ไม่น้อยกว่า 1,366 x 768  
 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า  
 12 นิ้ว 
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface)  
 แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่ 
 น้อยกว่า 3 ช่อง 
-มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ  
 VGA จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย  
 (Network Interface) แบบ  
 10/100/1000 Base-T หรือ 
 ดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

               

แบบ ผด.02/1 
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ที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
  -สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า  

 Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n,  
 ac) และ Bluetooth 

               

4 เครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบ
ฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์ (Ink 
Tank Printer) 
จ านวน 4 เครื่อง 

-เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น  
 Printer, Copier และ Scanner 
 และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน 
-เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink  
Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่ 
 น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
-มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด า  
 ส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อย 
 กว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm)  
 หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm) 
-มีความเร็วในการพิมพ์ส ี 
 ส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อย 
 กว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm)  
 หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm) 
-สามารถสแกนเอกสาร ขนาด  
 A4 (ขาวด า-ส)ี ได้ 
-มีความละเอียดในการสแกน 
 สูงสุดไม่น้อยกว่า1,200x600dpi  
 หรือ 600x1,200 dpi 
-มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ  
 (Auto Document Feed) 

30,000 ฝ่ายบริหาร 
งานท่ัวไป 

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป
ส านักปลัดเทศบาล 

            

แบบ ผด.02/1 
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ที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
  -สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ 

 ทั้งสีและขาวด า 
-สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่ 
 น้อยกว่า 99 ส าเนา 
-สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง  
 400 เปอร์เซ็นต์ 
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface)  
 แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า  
 จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย  
 (Network Interface) แบบ  
 10/100 Base-T หรือดีกว่า  
 จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ 
 สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้ 
 สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b,  
 g, n) ได้ 
-มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่ 
 น้อยกว่า 100 แผ่น 
-สามารถใช้ได้กับ A4, Letter,  
 Legal และ Custom 

               

แบบ ผด.02/1 
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ที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
5 เครื่องพิมพ์ 

Multifunction 
เลเซอร์หรือ LED ส ี
จ านวน 1 เครื่อง 

-เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถ 
 เป็น Printer, Copier และ  
 Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน 
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่ 
 น้อยกว่า 600x600 dpi 
-มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด า  
 ส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อย 
 กว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)  
-มีความเร็วในการพิมพ์ส ี 
 ส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อย 
 กว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)  
-มีหน่วยความจ า (Memory)  
 ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB 
-สามารถสแกนเอกสาร ขนาด  
 A4 (ขาวด า และ ส)ี ได้ 
-มีความละเอียดในการสแกน 
 สูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi  
-มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ  
 (Auto Document Feed) 
-สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ 
 ทั้งสีและขาวด า 
-สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่ 
 น้อยกว่า 99 ส าเนา 
-สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง  
 400 เปอร์เซ็นต์ 

15,000 งานบัตร
ประจ าตัว
ประชาชน 

งานบัตรประจ าตัว
ประชาชน 

ส านักปลัดเทศบาล 

            

แบบ ผด.02/1 
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ที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
  -มีช่องเชื่อมต่อ (Interface)  

 แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า  
 จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย 
 (Network Interface) แบบ 10/100  
 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่ 
 น้อยกว่า 1 ช่อง หรือสามารถใช้  
 งานผ่านเครือข่ายไร้สาย  Wi-Fi  
 (IEEE 802.11b, g, n) ได้ 
-มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่ 
 น้อยกว่า  150 แผ่น 
-สามารถใช้ได้กับ A4, Letter,  
 Legal และ Custom 

               

6 ตู้ส าหรับจัดเก็บ
เครื่องคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ แบบท่ี 2 
(ขนาด 42U)  
จ านวน 1 ตู้ 

-เป็นตู้ Rack ปิด ขนาด 19 นิ้ว 
 42U โดยมีความกว้างไม่น้อย 
 กว่า 60 เซนติเมตร ความลึก 
 ไม่น้อยกว่า 110 เซนติเมตร 
 และความสูงไม่น้อยกว่า 200  
 เซนติเมตร 
-ผลิตจากเหล็กแผ่นเคลือบ 
 สังกะสีแบบชุบด้วยไฟฟ้า 
 (Electro-galvanized steel  
 sheet) 
-มีช่องเสียบไฟฟ้า จ านวนไม่ 
 น้อยกว่า 12 ช่อง 
-มีพัดลมส าหรับระบายความ 
 ร้อน ไม่น้อยกว่า 2 ตัว 

22,000 งาน
เทคโนโลยี

และสารสนเทศ 
 

งานเทคโนโลยี
และสารสนเทศ 
ฝ่ายแผนงาน 

และงบประมาณ 
กองวิชาการ 
และแผนงาน 

            

แบบ ผด.02/1 
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ที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
7 อุปกรณ์กระจาย

สัญญาณ (L3 Switch) 
ขนาด 24 ช่อง แบบท่ี 2  
จ านวน 2 เครื่อง 

-มีลักษณะการท างานไม่น้อย 
 กว่า Layer 3 ของ OSI  
 Model 
-สามารถค้นหาเส้นทางเครือข่าย 
 โดยใช้โปรโตคอล (Routing  
 Protocol) RIPv2, OSPF ได้ 
 เป็นอย่างน้อย 
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย  
 (Network Interface) แบบ  
 10/100/1000 Base-T หรือ 
 ดีกว่าจ านวนไม่น้อยกว่า 24 ช่อง 
-มีช่องส าหรับรองรับการ 
 เชื่อมต่อระบบเครือข่าย  
 (Network Interface) แบบ  
 1/10 Gbps (SFP/SFP+)  
 จ านวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง 
-มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของ 
 การท างานช่องเชื่อมต่อระบบ 
 เครือข่ายทุกช่อง 
-รองรับ Mac Address ได้ไม่ 
 น้อยกว่า 16,000 Mac  
 Address 
-สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ 
 ผ่านทางโปรแกรม Web  
 Browser ได้ 

240,000   งาน
เทคโนโลยี

และสารสนเทศ 
 

งานเทคโนโลยี
และสารสนเทศ 
ฝ่ายแผนงาน 

และงบประมาณ 
กองวิชาการ 
และแผนงาน 

            

แบบ ผด.02/1 
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ที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
  -สามารถส่งข้อมูล Log File ใน 

 รูปแบบ Syslog ได้เป็นอย่างน้อย 
-สามารถใช้งานตามมาตรฐาน  
 IPv6 ได้ 

               

8 เครื่องส ารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA  
จ านวน 14 เครื่อง 
(งานบัตรประจ าตัว
ประชาชน จ านวน 2 
เครื่อง, งานธุรการ 
จ านวน 4 เครื่อง,  
งานวิเทศสัมพันธ์ 
จ านวน 1 เครื่อง, 
กลุ่มงานนิติการ 
จ านวน 2 เครื่อง 
และฝ่ายบริการและ
เผยแพร่ จ านวน 5 
เครื่อง) 
 
 

-มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อย 
 กว่า 800 VA (480 Watts) 
-สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อย 
 กว่า 15 นาที 

5,000 
 
 

10,000 
 
 

2,500 
 
 

5,000 
 
 

12,500 

-งานบัตร 
 ประจ าตัว 
 ประชาชน 
-งานธุรการ 
 
 
-งานวิเทศ 
 สัมพันธ ์
 
-กลุ่มงาน 
 นิติการ 
 
-ฝ่ายบริการ  
 และเผยแพร่ 

-งานบัตรประจ าตัว 
 ประชาชน 
 ส านักปลัดเทศบาล 
-งานธุรการ 
 กองวิชาการ 
 และแผนงาน 
-งานวิเทศสัมพันธ์ 
 กองวิชาการ 
 และแผนงาน 
-กลุ่มงานนิติการ 
 กองวิชาการ 
 และแผนงาน 
-ฝ่ายบริการ  
 และเผยแพร ่
 กองวิชาการ 
 และแผนงาน 

            

9 เครื่องส ารองไฟฟ้า 
ขนาด 1 kVA  
จ านวน 4 เครื่อง 

-ก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า  
 1 kVA (600 Watts) 
-สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อย 
 กว่า 15 นาที 

23,200 ฝ่ายบริหาร 
งานท่ัวไป 

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป
ส านักปลัดเทศบาล 

            

รวม 9  687,200               
 

แบบ ผด.02/1 
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ประเภทครุภัณฑค์อมพิวเตอร ์
     แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 เครื่องคอมพิวเตอร ์

All In One ส าหรับ
งานส านักงาน 
จ านวน 1 ชุด 

-มีหน่วยประมวลผลกลาง  
 (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกน  
หลัก (2 core) โดย มีความเร็ว  
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อย
กว่า 2.2 GHz จ านวน 1 หน่วย 
-หน่วยประมวลผลกลาง ( CPU)  
 มีหน่วยความจ าแบบ Cache  
 Memory รวมในระดับ (Level)  
 เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB 
-มีหน่วยความจ าหลัก ( RAM)  
 ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มี  
 ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA  
 หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 
1 TB หรือ ชนิด Solid State 
Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  
250 GB จ านวน 1 หน่วย 

-มี DVD-RW หรือดีกว่าแบบ 
 ติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก  
 (External) จ านวน 1 หน่วย  
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย  
 ( Network Interface) แบบ 
10/100/1000Base-T หรือ
ดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

17,000    งานธุรการ งานธุรการ 
กองสวัสดิการสังคม 

            

แบบ ผด.02/1 
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ที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
  -มีช่องเชื่อมต่อ ( Interface)  

 แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า  
 ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  
-มีแป้นพิมพ์และเมาส์  
-มีจอแสดงภาพในตัว และมี  
 ขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว  
 ความละเอียดแบบ FHD  
 (1920x1080) 
-สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE  
 802.11b, g, n, ac) และ  
 Bluetooth 

               

2 เครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก ส าหรับงาน
ประมวลผล 
จ านวน 1 เครื่อง 

-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)  
 ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core)   
 จ านวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะ 
 อย่างใดอย่างหนึ่งหรือดีกว่าดังนี ้
 1) ในกรณีที่มีหน่วยความจ าแบบ  
     Cache Memory รวมในระดับ  
     (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า  
    4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณ  
    นาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า  
    2.3 GHz และมีหน่วย 
    ประมวลผลด้านกราฟิก  
    (Graphics Processing Unit)  
    ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรือ 

22,000 งานสังคม
สงเคราะห์ 

งานสังคม
สงเคราะห ์

กองสวัสดิการสังคม 

            

แบบ ผด.02/1 
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ที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
  2) ในกรณีที่มีหน่วยความจ า  

    แบบ Cache Memory รวมใน 
    ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาด 
    ไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความ 
-มีหน่วยความจ าหลัก (RAM)  
 ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาด 
 ไม่น้อยกว่า 8 GB 
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด  
 SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุ 
 ไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด  
 Solid State Drive ขนาด 
 ความจุไม่น้อยกว่า 250 GB  
 จ านวน 1 หน่วย 
-มีจอภาพที่รองรับความละเอียด 
 ไม่น้อยกว่า 1,366 x 768  
 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า  
 12 นิ้ว 
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface)  
 แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่ 
 น้อยกว่า 3 ช่อง 
-มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ  
 VGA จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย  
 (Network Interface) แบบ  
 10/100/1000 Base-T หรือ 
 ดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

               

แบบ ผด.02/1 
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ที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
  -สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า  

 Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n,  
 ac) และ Bluetooth 

               

3 เครื่องส ารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA  
จ านวน 5 เครื่อง 
(งานธุรการ 
จ านวน 1 เครื่อง, 
งานสังคมสงเคราะห ์
จ านวน 2 เครื่อง 
และงานสวัสดิภาพ
เด็กและเยาวชน  
จ านวน 2 เครื่อง) 

-มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อย 
 กว่า 800 VA (480 Watts) 
-สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อย 
 กว่า 15 นาที 

2,500 
 

5,000 
 

5,000 

-งานธุรการ 
 
-งานสังคม
สงเคราะห ์
-งานสวัสดิ
ภาพเด็ก
และเยาวชน 
 

-งานธุรการ 
กองสวัสดิการสังคม 
-งานสังคมสงเคราะห์ 
กองสวัสดิการสังคม 
-งานสวัสดิภาพ
เด็กและเยาวชน  
กองสวัสดิการสังคม 

            

รวม 3  51,500               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02/1 
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ประเภทครุภัณฑค์อมพิวเตอร ์
      แผนงานการศึกษา 

ที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 เครื่องคอมพิวเตอร์ 

ส าหรับงาน
ประมวลผล  
แบบท่ี 1 *  
(จอแสดงภาพขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 
จ านวน 3 ชุด (ฝ่าย
การเงินและบัญชี 
จ านวน 2 ชุด  
ฝ่ายแผนงานและ
โครงการ จ านวน 1 
ชุด) 
 

- มีหน่วยประมวลผลกลาง 
(CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกน
หลัก (6 core) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่
น้อยกว่า 3.0 GHz และมี
เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณ
นาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้
ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง จ านวน 1 
หน่วย 

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) 
มีหน่วยความจ าแบบ Cache 
Memory รวมในระดับ 
(Level) เดียวกันขนาดไม่น้อย
กว่า 9 MB 

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดง
ภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใด
อย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี ้

1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพ
แยกจากแผงวงจรหลักท่ีมี
หน่วยความจ า ขนาดไม่
น้อยกว่า 2 GB หรือ 

66,000 -ฝ่ายการเงิน
และบัญช ี
-ฝ่าย
แผนงาน
และ
โครงการ 

 

-ฝ่ายการเงินและ
บัญชี  
-ฝ่ายแผนงานและ
โครงการ  

ส านักการศึกษา 
 
 

            

 

 

แบบ ผด.02/1 แบบ ผด.02/1 
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ที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
  2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อ

แสดงภาพติดตั้งอยู่ภายใน
หน่วยประมวลผลกลาง 
แบบ Graphics 
Processing Unit ที่
สามารถใช้หน่วยความจ า
หลักในการแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
หรือ 

3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อ
แสดงภาพที่มี
ความสามารถในการใช้
หน่วยความจ าหลักในการ
แสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 2 GB 

- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) 
ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาด
ไม่น้อยกว่า 4 GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด 

SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความ
จุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด 
Solid State Drive ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 250 GB 
จ านวน 1 หน่วย  

               

 

 

แบบ ผด.02/1 
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ที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
  - มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 

1 หน่วย  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย 

(Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) 
แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่
น้อยกว่า 3 ช่อง  
- มีแป้นพิมพ์และเมาส ์ 
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อย

กว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 

               

2 เครื่องพิมพ์ 
Multifunction 
แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer) 
จ านวน 1 เครื่อง 

- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถ
เป็น Printer, Copier , 
Scanner และ Fax ภายใน
เครื่องเดียวกัน  
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) จากโรงงานผู้ผลิต  
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่
น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi  
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด า

ส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อย
กว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)  

- มีความเร็วในการพิมพ์ส ี 

7,500 ฝ่าย
แผนงาน

และ
โครงการ 

 

ฝ่ายแผนงานและ
โครงการ  

ส านักการศึกษา 

            

แบบ ผด.02/1 
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ที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
  ส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 

15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 
5 ภาพต่อนาที (ipm)  

- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด 
A4 (ขาวด า-ส)ี ได ้ 
- มีความละเอียดในการสแกน
สูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200 x 
600 หรือ 600 x 1,200 dpi  
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัต ิ
(Auto Document Feed)  
- สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้
ทั้งสีและขาวด า  
- สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่
น้อยกว่า 99 ส าเนา  
- สามารถย่อและขยายได้  25 
ถึง 400 เปอร์เซ็นต์  
- มีช่องเชื่อมต่อ  (Interface) 
แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า  
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  

               

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02/1 
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ที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
  - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย  

(Network Interface) แบบ 
10/100 Base-T หรือดีกว่า 
จ านวนไม่น้อยกว่า  1 ช่อง 
หรือ  สามารถใช้งานผ่าน  
เครือข่ายไร้สาย  Wi-Fi (IEEE 
802.11b, g, n) ได้  

- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า  
100 แผ่น  
- สามารถใช้ได้กับ  A4, Letter, 
Legal และ Custom  

               

3 เครื่องส ารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA 
จ านวน 3 เครื่อง 
(ฝ่ายการเงินและ
บัญชี จ านวน 2 
เครื่อง ,ฝ่ายแผนงาน
และโครงการ 
จ านวน 1 เครื่อง) 
 

- มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อย
กว่า 800 VA (480 Watts) 
- สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อย
กว่า 15 นาที 
เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 
ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 
รายการที่ 62 

7,500 -ฝ่ายการเงิน
และบัญช ี
-ฝ่าย
แผนงาน
และ
โครงการ 

 

-ฝ่ายการเงินและ
บัญช ี
-ฝ่ายแผนงานและ
โครงการ 
ส านักการศึกษา 
 

            

รวม 3  81,000               
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02/1 
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ประเภทครุภัณฑค์อมพิวเตอร ์

แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 เครื่องคอมพิวเตอร์ 

ส าหรับงานส านักงาน 
(จอแสดงภาพขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 
จ านวน 1 ชุด 

- มีหน่วยประมวลผลกลาง 
(CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน
หลัก (4  core) มีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่
น้อยกว่า 3.1  GHz หรือดีกว่า 
จ านวน 1 หน่วย 

- หน่วยประมวลผลกลาง ( CPU) 
มีหน่วยความจ าแบบ Cache 
Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB 

- มีหน่วยความจ าหลัก ( RAM) 
ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มี
ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA 
หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State 
Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 
250 GB จ านวน 1 หน่วย 

- มีDVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 
1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย 

(Network Interface) แบบ 
10/100/1000  Base-T 
หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 
1 ช่อง 

17,000 งานวิชาการ
และ

แผนงาน 

งานวิชาการและ
แผนงาน

สาธารณสุข 
ส านักการ

สาธารณสุขฯ 

            

แบบ ผด.02/1 
แบบ ผด.02/1 
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ที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
  - มีช่องเชื่อมต่อ ( Interface) 

แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่
น้อยกว่า 3 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อย

กว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 

               

2 เครื่องคอมพิวเตอร์ 
All in one ส าหรับ
งานประมวลผล 
จ านวน 1 ชุด 

- มีหน่วยประมวลผลกลาง 
(CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก 
(4 core) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อย
กว่า 1.6 GHz และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่
ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย 
- หน่วยประมวลผลกลาง ( CPU) 
มีหน่วยความจ าแบบ Cache 
Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 6  
MB 
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดง
ภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใด
อย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี ้
1) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดง

ภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก
ที่มีความสามารถในการใช้ 

23,000 งาน
สนับสนุน

สุขภาพภาค
ประชาชน 

 

งานสนับสนุน
สุขภาพภาค
ประชาชน 
ส านักการ

สาธารณสุขฯ 
 

            

 
 

แบบ ผด.02/1 
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ที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
  หน่วยความจ าแยกจาก

หน่วยความจ าหลักขนาด
ไม่น้อยกว่า 2 GB 

2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อ
แสดงภาพที่มี
ความสามารถในการใช้
หน่วยความจ าหลักในการ
แสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 2 GB 

- มีหน่วยความจ าหลัก ( RAM) 
ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาด
ไม่น้อยกว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA 

หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid 
State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 250  GB จ านวน 1 
หน่วย 

- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบ
ติดตั้งภายใน ( Internal) หรือ
ภายนอก (External) จ านวน 1 
หน่วย 

               

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02/1 
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ที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
  - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย 

(Network Interface) แบบ 
10/100/1000  Base-T 
หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 
1 ช่อง 

- มีช่องเชื่อมต่อ ( Interface) 
แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่
น้อยกว่า 3 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอแสดงภาพในตัว และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความ
ละเอียดแบบ FHD 
(1920x1080) 
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 
802.11b, g, n, ac) และ 
Bluetooth 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02/1 



3/43 

ที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
3 เครื่องคอมพิวเตอร์

โน้ตบุ๊ก ส าหรับงาน
ส านักงาน จ านวน 1 
เครื่อง 

- มีหน่วยประมวลผลกลาง 
(CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกน
หลัก (2  core) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกา 

พื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.0  GHz 
และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณ
นาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้
ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง จ านวน 1 
หน่วย 

- หน่วยประมวลผลกลาง ( CPU) 
มีหน่วยความจ าแบบ Cache 
Memory รวมในระดับ 
(Level) เดียวกันขนาดไม่น้อย
กว่า 4 MB 

- มีหน่วยความจ าหลัก ( RAM) 
ชนิด DDR4 หรือดีกว่า 
ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA 
หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid 
State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 250  GB จ านวน 1 
หน่วย 

- มีจอภาพที่รองรับความ
ละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366  
x 768 Pixel และมีขนาดไม่ 

16,000 ฝ่ายบริการ
สาธารณสุข 
และภายใน
เขตเทศบาล

นคร
เชียงใหม ่

ฝ่ายบริการ
สาธารณสุข 
ส านักการ

สาธารณสุขฯ 
 

            

แบบ ผด.02/1 



3/44 

ที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
  น้อยกว่า 12 นิ้ว 

- มีช่องเชื่อมต่อ ( Interface) 
แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่
น้อยกว่า 3 ช่อง 

- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI 
หรือ VGA จ านวนไม่น้อยกว่า 
1 ช่อง 

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย 
(Network Interface) แบบ 
10/100/1000  Base-T 
หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 
1 ช่อง 

- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 
Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, 
n, ac) และ Bluetooth 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02/1 
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ที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
4 เครื่องพิมพ์ 

Multifunction 
แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer) 
จ านวน 2 เครื่อง 
(งานวิชาการและ
แผนงานสาธารณสุข 
จ านวน 1 เครื่อง,
งานสนับสนุน
สุขภาพภาค
ประชาชน จ านวน  
1 เครื่อง) 
 

- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถ
เป็น Printer, Copier , 
Scanner และ Fax ภายใน
เครื่องเดียวกัน 
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink 
Tank Printer) จากโรงงาน
ผู้ผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่
น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด า

ส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อย
กว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm) 

- มีความเร็วในการพิมพ์สี
ส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อย
กว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm) 

- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด 
A4 (ขาวด า-ส)ี ได ้
- มีความละเอียดในการสแกน
สูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200 x 
600 หรือ 600 x 1,200 dpi 
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ
(Auto Document Feed) 
- สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้
ทั้งสีและขาวด า 

15,000 -งาน
วิชาการและ
แผนงาน
สาธารณสุข  
-งาน
สนับสนุน
สุขภาพภาค
ประชาชน  

 

-งานวิชาการและ
แผนงาน
สาธารณสุข  
-งานสนับสนุน
สุขภาพภาค
ประชาชน  

ส านักการ
สาธารณสุขและ 

สิ่งแวดล้อม 
 

            

แบบ ผด.02/1 
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ที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
  - สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่

น้อยกว่า 99 ส าเนา 
- สามารถย่อและขยายได้ 25 
ถึง 400 เปอร์เซ็นต ์
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) 
แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย 

(Network Interface) แบบ 
10/100 Base-T หรือดีกว่า 
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
หรือ สามารถใช้งานผ่าน 
เครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 
802.11b, g, n) ได ้

- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 
100 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, 
Legal และ Custom 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02/1 
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ที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
5 เครื่องส ารองไฟฟ้า 

ขนาด 800 VA  
จ านวน 6  เครื่อง  
(งานธุรการ ฝ่าย
บริหารงานท่ัวไป 
จ านวน 4 เครื่อง, 
งานวิชาการและ
แผนงานสาธารณสุข 
จ านวน 1 เครื่อง,
งานสนับสนุน
สุขภาพภาค
ประชาชน จ านวน 1 
เครื่อง) 

- มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อย
กว่า 800 VA (480 Watts) 

- สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่
น้อยกว่า 15 นาที 

เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 
ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 
รายการที่ 62 

15,000 -งานธุรการ 
ฝ่าย
บริหารงาน
ทั่วไป 
-งาน
วิชาการและ
แผนงาน
สาธารณสุข 
-งาน
สนับสนุน
สุขภาพภาค
ประชาชน 

 

-งานธุรการ 
ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป 
-งานวิชาการและ
แผนงานสาธารณสุข 
-งานสนับสนุน
สุขภาพภาค
ประชาชน 

ส านักการ
สาธารณสุขและ 

สิ่งแวดล้อม 
 

            

6 เครื่องพิมพ์ 
Multifunction 
แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer) 
จ านวน 1 เครื่อง 

- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถ
เป็น Printer, Copier , 
Scanner และ Fax ภายใน
เครื่องเดียวกัน 
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink 
Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่
น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด า

ส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อย
กว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm) 

7,500 งานสัตว
แพทย ์

งานสัตวแพทย์ 
ฝ่ายบริการ
สิ่งแวดล้อม 
ส านักการ

สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

 

            

แบบ ผด.02/1 
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ที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
  - มีความเร็วในการพิมพ์สี

ส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อย
กว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 5 ภาพ    ต่อนาที (ipm) 

- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด 
A4 (ขาวด า-ส)ี ได ้
- มีความละเอียดในการสแกน
สูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200 x 
600 หรือ 600 x 1,200 dpi 
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ
(Auto Document Feed) 
- สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้
ทั้งสีและขาวด า 
- สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่
น้อยกว่า 99 ส าเนา 
- สามารถย่อและขยายได้ 25 
ถึง 400 เปอร์เซ็นต ์
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) 
แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02/1 
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ที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
  - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย 

(Network Interface) แบบ 
10/100 Base-T หรือดีกว่า 
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ 
สามารถใช้งานผ่าน เครือข่าย
ไร้สาย Wi-Fi (IEEE 
802.11b, g, n) ได ้

- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 
100 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, 
Legal และ Custom 
 

               

รวม 6  93,500               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02/1 



3/50 
ประเภทครุภัณฑค์อมพิวเตอร ์

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 เครื่องคอมพิวเตอร์ 

ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี 1 
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว) จ านวน 1 
ชุด 

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) 
ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 
core) โดยมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 
GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่ม
สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้อง
ใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย 

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มี
หน่วยความจ าแบบ Cache 
Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 9 MB 

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดง
ภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่าง
ใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี ้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพ

แยกจากแผงวงจรหลักท่ีมี
หน่วยความจ า ขนาดไม่น้อย
กว่า 2 GB หรือ 

2) มีหน่วย ประมวลผลเพื่อ
แสดงภาพติดตั้งอยู่ภายใน
หน่วยประมวลผลกลาง แบบ 
Graphics Processing Unit 
ที่สามารถใช้หน่วยความจ า
หลักในการแสดงภาพ 

22,000 ห้องสมุด
ประชาชน
ศาลาแดง 

ฝ่ายการศึกษานอก
ระบบและตาม

อัธยาศัย 
ส านักการศึกษา 

            

แบบ ผด.02/1 
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ที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
  ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 

3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อ
แสดงภาพที่มีความสามารถ
ในการใช้หน่วยความจ า
หลักในการ แสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB  

- มีหน่วยความจ าหลัก ( RAM) 
ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มี
ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด 
SATA หรือ ดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ
ชนิด Solid State Drive 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 
250 GB จ านวน 1 หน่วย 

- มี DVD-RW หรือดีกว่า 
จ านวน 1 หน่วย 

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย 
(Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

- มีช่องเชื่อมต่อ ( Interface) 
แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่
น้อยกว่า 3 ช่อง 

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์  
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อย

กว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 

               

แบบ ผด.02/1 



3/52 

ที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
2 เครื่องส ารองไฟฟ้า 

ขนาด 800 VA 
จ านวน 1 เครื่อง 

- มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อย
กว่า 800 VA (480 Watts) 

- สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่
น้อยกว่า 15 นาที 

2,500 ห้องสมุด
ประชาชน
ศาลาแดง 

ฝ่ายการศึกษานอก
ระบบและตาม

อัธยาศัย 
ส านักการศึกษา 

            

รวม 2  24,500               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02/1 



3/53 
ประเภทครุภัณฑค์อมพิวเตอร ์

แผนงานการพาณิชย์ 

ที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 อุปกรณ์ต่อพ่วง

เครื่องพิมพ์ระบบ
เครือข่าย PRINT 
SERVER 1 PORT
จ านวน 2 เครื่อง 

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ 
Parallel จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย 
(Network Interface) แบบ 
10/100 Base-T จ านวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง 
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์
ผ่านทางโปรแกรม Web Browser ได ้

7,000 สถานธนานุ
บาลเทศบาล

นคร
เชียงใหม่ 1 

สถานธนานุบาล
เทศบาลนคร
เชียงใหม่ 1 

            

2 เครื่องคอมพิวเตอร์ 
ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี 
1 * (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 
นิ้ว) จ านวน 1 ชุด 

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) 
ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก ( 6 
core) โดยมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกา พื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 
GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่ม
สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่
ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย  
- หน่วยประมวลผลกลาง ( CPU) 
มีหน่วยความจ าแบบ Cache 
Memory รวมในระดับ ( Level) 
เดียวกัน  ขนาดไม่น้อยกว่า 9 
MB  
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดง
ภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใด
อย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี ้ 
 

22,000 สถานธนานุ
บาลเทศบาล

นคร
เชียงใหม่ 3 

สถานธนานุบาล
เทศบาลนคร
เชียงใหม่ 3 

            

แบบ ผด.02/1 แบบ ผด.02/1 



3/54 

ที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
  1)  เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยก 

จากแผงวงจรหลักท่ีมีหน่วยความจ า 
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ  
2)  มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดง
ภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics  
Processing Unit ที่สามารถใช้
หน่วยความจ าหลักในการแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
หรือ  
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดง
ภาพที่มีความสามารถในการใช้
หน่วยความจ าหลักในการแสดง
ภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
- มีหน่วยความจ าหลัก ( RAM) 
ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาด
ไม่น้อยกว่า 4 GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด 
SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด 
Solid State Drive ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 250 GB จ านวน 1 
หน่วย  

               

 

 

 

 

แบบ ผด.02/1 



3/55 

ที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
  - มีDVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 

หน่วย  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย 
(Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่า จ านวน  ไม่น้อยกว่า 1 
ช่อง  
- มีช่องเชื่อมต่อ ( Interface) แบบ 
USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 
3 ช่อง  
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์  
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 

               

3 เครื่องส ารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA 
จ านวน 1 เครื่อง 

- มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อย
กว่า 800 VA (480 Watts)  
- สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อย
กว่า 15 นาที 

2,500 สถานธนานุ
บาลเทศบาล

นคร
เชียงใหม่ 3 

สถานธนานุบาล
เทศบาลนคร
เชียงใหม่ 3 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02/1 



3/56 

ที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
4 เครื่องพิมพ์ Dot 

Matrix Printer 
แบบแคร่สั้น จ านวน 
2 เครื่อง 

-มีจ านวนหัวพิมพ์ไม่น้อยกว่า 
 24 เข็ม  
-มีความกว้างในการพิมพ์ไม่น้อย
กว่า 80 คอลัมน์ (Colum)   
มีความเร็วขณะพิมพ์ร่างความเร็ว
สูง ขนาด 10 ตัวอักษรต่อนิ้ว ได้
ไม่น้อยกว่า 400 ตัวอักษร  
ต่อวินาที  
-มีความละเอียดในการพิมพ์แบบ 
Enhanced Graphics ไม่น้อยกว่า 
360x360 dpi  
-มีหน่วยความจ าแบบ Input 
Buffer ไม่น้อยกว่า 128 KB  
มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ 
Parallel หรือ USB 1.1 หรือ
ดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

44,000 สถานธนานุ
บาลเทศบาล

นคร
เชียงใหม่ 4 

สถานธนานุบาล
เทศบาลนคร
เชียงใหม่ 4 

            

รวม 4  75,500               
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02/1 



3/57 
ประเภทครุภัณฑค์อมพิวเตอร ์
     แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 เครื่องคอมพิวเตอร์

ส าหรับงาน
ประมวลผลแบบท่ี 1 
(จอแสดงภาพขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) 
จ านวน 2 ชุด 
(งานช่าง จ านวน 1 
ชุด และงานรักษา
ความสะอาด จ านวน 
1 ชุด) 
 

-มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU)  
 ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก(6 core)  
 โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา  
 พื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz  
 และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณ 
 นาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความ  
 สามารถในการประมวลผลสูง  
 จ านวน 1 หน่วย  
-หน่วยประมวลผลกลาง (CPU)  
 มีหน่วยความจ าแบบ Cache  
 Memory รวมในระดับ (Level)  
 เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 9 MB  
-มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ  
 โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง 
 หนึ่งหรือดีกว่าดังนี้  
 1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพ 
    แยกจากแผงวงจรหลักท่ีม ี
    หน่วยความจ า ขนาดไม่น้อย 
    กว่า 2 GB หรือ  

22,000 
 

22,000 

-งานช่าง 
 
-งานรักษา
ความสะอาด 
 

-งานช่าง 
แขวงเม็งราย 
-งานรักษา 
ความสะอาด 
แขวงเม็งราย 

            

แบบ ผด.02/1 



3/58 

ที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
   2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดง 

    ภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วย 
    ประมวลผลกลาง แบบ  
    Graphics Processing Unit  
    ที่สามารถใช้หน่วยความจ า 
    หลักในการแสดงภาพขนาด 
    ไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ  
 3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อ 
    แสดงภาพที่มีความสามารถ 
    ในการใช้หน่วยความจ าหลัก 
    ในการแสดงภาพ ขนาดไม่ 
    น้อยกว่า 2 GB  
-มีหน่วยความจ าหลัก (RAM)  
 ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาด 
 ไม่น้อยกว่า 4 GB  
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด  
 SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุ 
 ไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด  
 Solid State Drive ขนาด 
 ความจุไม่น้อยกว่า 250 GB  
 จ านวน 1 หน่วย  
-มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน  
 1 หน่วย  
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย  
 (Network Interface) แบบ  
 10/100/1000 Base-T หรือ 
 ดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

               

แบบ ผด.02/1 



3/59 

ที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
  -มีช่องเชื่อมต่อ (Interface)  

 แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่ 
 น้อยกว่า 3 ช่อง  
-มีแป้นพิมพ์และเมาส์  
-มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19 น้ิว จ านวน 1 หน่วย 

               

รวม 1  44,000               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02/1 



3/60 
ประเภทครุภัณฑค์อมพิวเตอร ์
       แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 เครื่องคอมพิวเตอร ์

All In One ส าหรับ
งานประมวลผล 
จ านวน 2 ชุด 

-มีหน่วยประมวลผลกลาง  
 (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกน  
 หลัก (2 core) โดย มีความเร็ว 
 สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อย
กว่า 2.2 GHz จ านวน 1 หน่วย 
-หน่วยประมวลผลกลาง ( CPU)  
 มีหน่วยความจ าแบบ Cache  
 Memory รวมในระดับ (Level)  
 เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB 
-มีหน่วยความจ าหลัก (RAM)  
 ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มี 
 ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA  
 หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State 
Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 
250 GB จ านวน 1 หน่วย 

-มี DVD-RW หรือดีกว่าแบบติดตั้ง
ภายใน ( Internal) หรือภายนอก  
(External) จ านวน 1 หน่วย  
-มีช่องเชื่อมต่อ ระบบเครือข่าย  
 (Network Interface) แบบ  
 10/100/1000Base-T หรือ 
 ดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

46,000    งานพัฒนา
ชุมชน 

งานพัฒนาชุมชน 
ฝ่ายพัฒนาชุมชน 
กองสวัสดิการสังคม 

            

แบบ ผด.02/1 



3/61 

ที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
  -มีช่องเชื่อมต่อ ( Interface)  

 แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า  
 ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  
-มีแป้นพิมพ์และเมาส์  
-มีจอแสดงภาพในตัว และมี  
 ขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว  
 ความละเอียดแบบ FHD  
 (1920x1080) 
-สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE  
 802.11b, g, n, ac) และ  
 Bluetooth 

               

2 เครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก ส าหรับงาน
ประมวลผล 
จ านวน 1 เครื่อง 

-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)  
 ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core)   
 จ านวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะ 
 อย่างใดอย่างหนึ่งหรือดีกว่าดังนี ้
 1) ในกรณีที่มีหน่วยความจ าแบบ  
     Cache Memory รวมในระดับ  
     (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า  
    4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณ  
    นาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า  
    2.3 GHz และมีหน่วย 
    ประมวลผลด้านกราฟิก  
    (Graphics Processing Unit)  
    ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรือ 

22,000 งาน
สวัสดิการ

สังคม 
 

งานสวัสดิการ
สังคม 

แขวงเม็งราย 

            

แบบ ผด.02/1 
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ที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
  2) ในกรณีที่มีหน่วยความจ า  

    แบบ Cache Memory รวมใน 
    ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาด 
    ไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความ 
-มีหน่วยความจ าหลัก (RAM)  
 ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาด 
 ไม่น้อยกว่า 8 GB 
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด  
 SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุ 
 ไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด  
 Solid State Drive ขนาด 
 ความจุไม่น้อยกว่า 250 GB  
 จ านวน 1 หน่วย 
-มีจอภาพที่รองรับความละเอียด 
 ไม่น้อยกว่า 1,366 x 768  
 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า  
 12 นิ้ว 
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface)  
 แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่ 
 น้อยกว่า 3 ช่อง 
-มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ  
 VGA จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย  
 (Network Interface) แบบ  
 10/100/1000 Base-T หรือ 
 ดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

               

แบบ ผด.02/1 
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ที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
  -สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า  

 Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n,  
 ac) และ Bluetooth 

               

3 เครื่องพิมพ์ 
Multifunction 
เลเซอร์ หรือ  
LED ขาวด า 
จ านวน 2 เครื่อง 

-เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถ 
 เป็น Printer, Copier, Scanner  
 และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน 
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่ 
 น้อยกว่า 600x600 dpi 
-มีความเร็วในการพิมพ์ส าหรับ 
 กระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 28  
 หน้าต่อนาที (ppm) 
-มีหน่วยความจ า (Memory)  
 ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB 
-สามารถสแกนเอกสาร ขนาด  
 A4 ได้ 
-มีความละเอียดในการสแกน 
 สูงสุด ไม่น้อยกว่า  
 1,200x1,200 dpi 
-มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ  
 (Auto Document Feed) 
-สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ 
-สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่ 
 น้อยกว่า 99 ส าเนา 
-สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง  
 400 เปอร์เซ็นต์ 

10,000 
 
 

10,000 

-งานพัฒนา 
 ชุมชน 
 
-งานพัฒนา 
 เมือง 
 

-งานพัฒนาชุมชน 
ฝ่ายพัฒนาชุมชน 
กองสวัสดิการสังคม 
-งานพัฒนาเมือง 
ฝ่ายพัฒนาชุมชน 
กองสวัสดิการสังคม 

            

แบบ ผด.02/1 
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ที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
  -มีช่องเชื่อมต่อ (Interface)  

 แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า  
 จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย  
 (Network Interface) แบบ  
 10/100 Base-T หรือดีกว่า  
 จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
-มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า  
 250 แผ่น 
-สามารถใช้ได้กับ A4, Letter,  
 Legal และ Custom 

               

4 สแกนเนอร์ส าหรับ
งานเก็บเอกสารระดับ
ศูนย์บริการ แบบท่ี 1 
จ านวน 1 เครื่อง 

-เป็นสแกนเนอร์ชนิดป้อน 
 กระดาษขนาด A4 อัตโนมัติ  
 (Auto Document Feeder)  
 ได้ไม่น้อยกว่า30 แผ่น 
-สามารถสแกนเอกสารได้ 2  
 หน้าแบบอัตโนมัติ 
-มีความละเอียดในการสแกน 
 สูงสุด ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
-มีความเร็วในการสแกนกระดาษ 
 ขนาด A4 ได้ไม่น้อยกว่า 20 ppm 
-สามารถสแกนเอกสารได้ไม่ 
 น้อยกว่ากระดาษขนาด A4 
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface)  
 แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า  
 จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

17,000 งานพัฒนา
เมือง 

งานพัฒนาเมือง 
ฝ่ายพัฒนาชุมชน 
กองสวัสดิการสังคม 

            

แบบ ผด.02/1 
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ที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
5 เครื่องส ารองไฟฟ้า 

ขนาด 800 VA  
จ านวน 2 เครื่อง 
 

-มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อย 
 กว่า 800 VA (480 Watts) 
-สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อย 
 กว่า 15 นาที 

5,000 
 

งานพัฒนา
ชุมชน 

งานพัฒนาชุมชน 
ฝ่ายพัฒนาชุมชน 
กองสวัสดิการสังคม 

            

6 ชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการ
ส าหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์และ
เครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการ
ใช้งาน ประเภทติดตั้ง
มาจากโรงงาน 
(OEM) ที่มีลิขสิทธ์ิ
ถูกต้องตามกฎหมาย 
จ านวน 2 ชุด 

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบ
สิทธิการใช้งาน ประเภทติดตั้ง
มาจากโรงงาน (OEM) ที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 
 

7,600 งานพัฒนา
ชุมชน 

งานพัฒนาชุมชน 
ฝ่ายพัฒนาชุมชน 
กองสวัสดิการสังคม 

            

รวม 6  117,600               
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบ ผด.02/1 


