-ร่าง-

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครัง้ ที่ 7/2564
เทศบาลนครเชียงใหม่
**************************
กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครเชียงใหม่

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครัง้ ที่ 7/2564
เทศบาลนครเชียงใหม่

-ก-

ยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- แผนงานเคหะและชุมชน
- แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา
รวม
2. ยุทธศาสตร์การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
- แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา
รวม
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและจิตสานึก
ด้านศิลปวัฒนธรรม
- แผนงานสาธารณสุข
- แผนงานสังคมสงเคราะห์
- แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน
รวม

ปี 2561
จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

แบบ ผ.01

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 7/2564
เทศบาลนครเชียงใหม่
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
จานวน
งบประมาณ
จานวน
งบประมาณ
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)

ปี 2565
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม 5 ปี
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

-

-

-

-

-

-
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-
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120,921,200

-

-

-

-

-

-

-

-

41

174,928,200

41
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5
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-

-

-

-

-

-
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5

15,345,000

-

-

-

-

-

-

2
-

276,000
-

7
1
2

13,437,430
105,000
90,000

9
1
2

13,713,430
105,000
90,000

-

-

-

-

-

-

2

276,000

10

13,632,430

12

13,908,430

แบบ ผ.01

-ขยุทธศาสตร์
4. ยุทธศาสตร์การ
เสริมสร้างความปลอดภัย
และบรรเทาสาธารณภัย
- แผนงานเคหะและชุมชน
รวม
5. ยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการและ
พัฒนาองค์กร
- แผนงานบริหารงานทั่วไป
- แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา
รวม
รวมทั้งหมด

ปี 2561
จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2562
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2563
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2564
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2565
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม 5 ปี
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

-

-

-

-

-

-

-

-

3
3

1,380,000
1,380,000

3
3

1,380,000
1,380,000

-

-

-

-

-

-

3
2

1,405,000
5,405,600

7
-

2,000,000
-

10
2

3,405,000
5,405,600

-

-

-

-

-

-

5
7

6,810,600
7,086,600

7
66

2,000,000
207,285,630

12
73

8,810,600
214,372,230

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครัง้ ที่ 7/2564
เทศบาลนครเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

-1รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565 ) เพิ่มเติม ครั้งที่ 7/2564
เทศบาลนครเชียงใหม่

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1.6 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

1

จัดซื้อรถ
ซ่อมบารุง
ถนนลาดยาง
ชนิดเร่งด่วน

วัตถุประสงค์
เพื่อจัดซื้อรถซ่อมบารุง
ถนนลาดยางชนิดเร่งด่วน
สาหรับซ่อมแซมถนนใน
เขตเทศบาลนครเชียงใหม่
ที่ชารุดเสียหายให้อยู่ใน
สภาพที่ดี

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดซื้อรถซ่อมบารุง
ถนนลาดยาง
ชนิดเร่งด่วน ชนิด 10 ล้อ
ขับเคลื่อน 2 เพลา
เครื่องยนต์ดีเซล มีกาลัง
สูงสุดไม่น้อยกว่า 240
แรงม้า ตอนท้ายติดตั้ง
อุปกรณ์ปฏิบัติงาน
ประกอบด้วย
-ชุดแขนบูมเคลื่อนที่ทางาน
ด้านหน้าของตัวรถและพับ
เก็บหลังห้องโดยสาร
-ชุดเทท้ายเคลื่อนที่ทางาน
ไหล่ทางและขอบทางด้าน
ซ้ายได้ 50 เซนติเมตร
-พร้อมถังบรรจุหินย่อย
ไม่น้อยกว่า 7 ลูกบาศก์เมตร
-พร้อมถังบรรจุน้ายาง
ไม่น้อยกว่า 2,000 ลิตร
จานวน 1 คัน

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วดั
2565
(KPI)
(บาท)
22,000,000 มีรถซ่อมบารุง
ถนนลาดยาง
ชนิดเร่งด่วน
(1 คัน)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ถนนได้รับการ
ซ่อมแซม
บารุงรักษาให้อยู่
ในสภาพดีและใช้
งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

งานบารุงรักษา
ทางและสะพาน
ฝ่ายสาธารณูปโภค
ส่วนการโยธา
สานักการช่าง

แบบ ผ.02

-2ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

2

ปรับปรุงทางเดิน
เท้าถนนบารุงบุรี
(บริเวณด้านหน้า
สวนสาธารณะ
หนองบวกหาด)

-เพื่อปรับปรุงทางเท้าให้ได้
มาตรฐาน
-เพื่ออานวยความสะดวก
และความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินให้แก่
ประชาชนในการสัญจร
ไป-มา

3

ปรับปรุงภูมิทัศน์
สวนล้านนา ร.9

-เพื่อปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์
ภายในสวนล้านนา ร.9
ให้มีความสวยงาม
-เพื่อให้ประชาชนมี
สถานที่ในการจัดกิจกรรม
นันทนาการ
-เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
ได้ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ด้วยการออก
กาลังกายและมีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ปรับปรุงผิวทางเท้า โดยการ
เปลี่ยนผิวทางเท้าจาก
กระเบื้องเป็นคอนกรีตพิมพ์
ลาย ความกว้างประมาณ
1.80-3.00 เมตร ความยาว
ประมาณ 282.00 เมตร
หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า
702.35 ตารางเมตร
-ปรับปรุงทางเข้าสวนล้านนา
ร.9 จัดทารั้วหน้าหน้า
-ปรับปรุงถนนและทางเท้า
ภายในสวนล้านนา ร.9 พื้นที่
ประมาณ 18,000 ตารางเมตร
-ปรับปรุงสระน้า น้าพุ พรรณไม้
และระบบสปริงเกอร์
-ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ติดตั้ง
เสาไฟฟ้าพร้อมโคมไฟ
จานวน 30 จุด
-ขุดเจาะน้าบาดาลพร้อม
อุปกรณ์ จานวน 2 จุด
-ติดตั้งชุดสนามเด็กเล่น
กลางแจ้ง จานวน 3 ชุด
-ติดตั้งชุดออกกาลังกาย
กลางแจ้ง จานวน 10 จุด
ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-

-

-

2564
(บาท)
-

-

2565
(บาท)
850,000

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละ 80
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจต่อ
การดาเนิน
โครงการ

ประชาชนและ
นักท่องเที่ยวได้รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรไป-มา

งานบารุงรักษา
ทางและสะพาน
ฝ่ายสาธารณูปโภค
ส่วนการโยธา
สานักการช่าง

30,000,000 ร้อยละ 80
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจต่อ
การดาเนิน
โครงการ

สวนล้านนา ร.9 ฝ่ายสวนสาธารณะ
ได้รับการปรับปรุง ส่วนการโยธา
ให้สวยงาม
สานักการช่าง
เหมาะสม
สาหรับเป็น
สถานที่พักผ่อน
และออกกาลังกาย
ของประชาชน

แบบ ผ.02

-3ที่

โครงการ

4

จัดซื้อโคมไฟฟ้า
ถนนชนิดหลอด
โซเดี่ยมและติดตั้ง
บริเวณถนน
ราชภาคินัย

วัตถุประสงค์

-เพื่อปรับปรุงระบบ
แสงสว่างให้ได้มาตรฐาน
-เพื่อเป็นการอานวยความ
สะดวกและความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินให้แก่
ประชาชนและนักท่องเที่ยว
5 จัดซื้อโคมไฟฟ้า
-เพื่อปรับปรุงระบบ
ถนน ชนิดหลอด แสงสว่างให้ได้มาตรฐาน
โซเดี่ยมและติดตั้ง -เพื่อเป็นการอานวยความ
บริเวณถนนหมื่น สะดวกและความปลอดภัยใน
ด้ามพร้าคต
ชีวติ และทรัพย์สินให้แก่
ประชาชนและนักท่องเที่ยว
6 จัดซื้อโคมไฟฟ้า
-เพื่อปรับปรุงระบบ
ถนน ชนิดหลอด แสงสว่างให้ได้มาตรฐาน
โซเดี่ยมและติดตั้ง -เพื่อเป็นการอานวยความ
บริเวณถนน
สะดวกและความปลอดภัยใน
วังสิงห์คา
ชีวิตและทรัพย์สินให้แก่
ประชาชนและนักท่องเที่ยว
7 จัดซื้อโคมไฟฟ้า
-เพื่อปรับปรุงระบบ
ถนน ชนิดหลอด แสงสว่างให้ได้มาตรฐาน
โซเดี่ยมและติดตั้ง -เพื่อเป็นการอานวยความ
บริเวณถนน
สะดวกและความปลอดภัยใน
โชตนา ซอย 22 ชีวิตและทรัพย์สินให้แก่
ประชาชนและนักท่องเที่ยว
รวม
7 โครงการ
-

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

จัดซื้อโคมไฟฟ้าถนนชนิด
หลอดโซเดี่ยม
ขนาด 150 วัตต์
ติดตั้งบริเวณ
ถนนหมื่นด้ามพร้าคต
จานวน 36 ชุด
จัดซื้อโคมไฟฟ้าถนนชนิด
หลอดโซเดี่ยม
ขนาด 150 วัตต์
ติดตั้งบริเวณถนนวังสิงห์คา
จานวน 40 ชุด

-

-

-

-

-

-

-

-

จัดซื้อโคมไฟฟ้าถนนชนิด
หลอดโซเดี่ยม ขนาด 150
วัตต์ ติดตั้งบริเวณ
ถนนโชตนา ซอย 22
จานวน 53 ชุด

-

-

-

-

-

-

-

-

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดซื้อโคมไฟฟ้าถนนชนิด
หลอดโซเดี่ยม
ขนาด 150 วัตต์
ติดตั้งบริเวณถนนราชภาคินัย
จานวน 49 ชุด

-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
318,500

ตัวชี้วดั
(KPI)

ร้อยละ 80
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจต่อ
การดาเนิน
โครงการ
234,000 ร้อยละ 80
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจต่อ
การดาเนิน
โครงการ
260,000 ร้อยละ 80
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจต่อ
การดาเนิน
โครงการ
344,500 ร้อยละ 80
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจต่อ
การดาเนิน
โครงการ
54,007,000
-

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนและ
นักท่องเที่ยวได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

งานสถานที่และ
ไฟฟ้าสาธารณะ
ฝ่ายสาธารณูปโภค
ส่วนการโยธา
สานักการช่าง

ประชาชนและ
นักท่องเที่ยวได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

งานสถานที่และ
ไฟฟ้าสาธารณะ
ฝ่ายสาธารณูปโภค
ส่วนการโยธา
สานักการช่าง

ประชาชนและ
นักท่องเที่ยวได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

งานสถานที่และ
ไฟฟ้าสาธารณะ
ฝ่ายสาธารณูปโภค
ส่วนการโยธา
สานักการช่าง

ประชาชนและ
นักท่องเที่ยวได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

งานสถานที่และ
ไฟฟ้าสาธารณะ
ฝ่ายสาธารณูปโภค
ส่วนการโยธา
สานักการช่าง

-

-

-4-

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565 ) เพิ่มเติม ครั้งที่ 7/2564
เทศบาลนครเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

1

ปรับปรุงถนน
พร้อมระบบ
ระบายน้า
ถนนหลิง่ กอก

วัตถุประสงค์
-เพื่อแก้ไขผิวจราจรที่ไม่ได้
มาตรฐาน
-เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้าท่วมขัง
-เพื่อป้องกันน้าเสียจาก
อาคารไหลลงสู่แหล่งน้า
สาธารณะ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ปู แ อสฟั ล ท์ ติ ก คอนกรี ต ทั บ
ผิ ว จราจรเดิ ม ความหนา
เฉลี่ ย 0.05 เมตร ความ
กว้างประมาณ 2.55-5.25
เมตร ความยาวประมาณ
600.00 เมตร หรือ มีพื้ น ที่
ด า เ นิ น ก า ร ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า
2,200 ตารางเมตร พร้ อ ม
ป รั บ ป รุ ง ร า ง ร ะ บ า ย น้ า
ค.ส.ล. ขนาดปากรางกว้ า ง
0.50 ม. ความยาวรวมไม่
น้ อ ยกว่ า 720.00 เมตร
ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วดั
2565
(KPI)
(บาท)
4,658,400 ร้อยละ 80
ของประชาชน
ในพื้นที่มี
ความพึง
พอใจต่อ
การดาเนิน
โครงการ

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-ทาให้ถนนได้
ส่วนออกแบบ
มาตรฐาน
และก่อสร้าง
-ทาให้การระบาย สานักการช่าง
น้ามีประสิทธิภาพ
เพิ่มมากขึ้น
-ทาให้ปัญหาน้า
ท่วมขังลดลง

แบบ ผ.02

-5ที่

โครงการ

2

ปรับปรุงถนน
พร้อมระบบ
ระบายน้า
ถนนโชตนา
ซอย 22
(ข้างสุสาน
แม่หยวก)

3

ปรับปรุงถนน
พร้อมระบบ
ระบายน้า
ถนนหลัง
วัดแสนฝาง

วัตถุประสงค์
-เพื่อแก้ไขผิวจราจรที่ไม่ได้
มาตรฐาน
-เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้าท่วมขัง
-เพื่อป้องกันน้าเสียจาก
อาคารไหลลงสู่แหล่งน้า
สาธารณะ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ปรับปรุง ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ความหนาเฉลี่ย 0.20
เมตร กว้างประมาณ 2.205.20 เมตร ความยาว
ประมาณ 185.00 เมตร
หรือมีพื้นที่ดาเนินการไม่น้อย
กว่ า 570.00 ตารางเมตร
และปรั บ ปรุ ง รางระบายน้ า
ค.ส.ล. ขนาดปากรางกว้ า ง
0.25 เมตร ความยาวรวมไม่
น้ อ ยกว่ า 370.00 เมตร
ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ
-เพื่อแก้ไขผิวจราจรที่ไม่ได้ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
มาตรฐาน
เหล็ก ความหนาเฉลี่ย 0.20
-เพื่อป้องกันและแก้ไข
เมตร กว้างประมาณ 2.40ปัญหาน้าท่วมขัง
9.40 เมตร ความยาว
-เพื่อป้องกันน้าเสียจาก
ประมาณ 263.00 เมตร
อาคารไหลลงสู่แหล่งน้า
หรือมีพื้นที่ดาเนินการไม่น้อย
สาธารณะ
กว่า 1,450.00 ตารางเมตร
และปรั บ ปรุ ง รางระบายน้ า
ค.ส.ล.ขนาดปากรางกว้ า ง
0.25 เมตร ความยาวรวมไม่
น้ อ ยกว่ า 530.00 เมตร
ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

-

-

-

-

ตัวชี้วดั
2565
(KPI)
(บาท)
2,126,400 ร้อยละ 80
ของประชาชน
ในพื้นที่มี
ความพึง
พอใจต่อ
การดาเนิน
โครงการ

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-ทาให้ถนนได้
ส่วนออกแบบ
มาตรฐาน
และก่อสร้าง
-ทาให้การระบาย สานักการช่าง
น้ามีประสิทธิภาพ
เพิ่มมากขึ้น
-ทาให้ปัญหาน้า
ท่วมขังลดลง

3,723,600 ร้อยละ 80
ของประชาชน
ในพื้นที่มี
ความพึง
พอใจต่อ
การดาเนิน
โครงการ

-ทาให้ถนนได้
ส่วนออกแบบ
มาตรฐาน
และก่อสร้าง
-ทาให้การระบาย สานักการช่าง
น้ามีประสิทธิภาพ
เพิ่มมากขึ้น
-ทาให้ปัญหาน้า
ท่วมขังลดลง

แบบ ผ.02

-6ที่

โครงการ

4

ปรับปรุงถนน
พร้อมระบบ
ระบายน้า
ถนนป่าตันงาม

วัตถุประสงค์
- เพื่อแก้ไขผิวจราจรที่
ไม่ได้มาตรฐาน
- เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้าท่วมขัง
- เพื่อป้องกันน้าเสียจาก
อาคารไหลลงสู่แหล่งน้า
สาธารณะ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ปูแอสฟัลท์ติก คนกรีต ทับผิ ว
จราจรเดิ ม ความหนาเฉลี่ ย
0 . 0 5 ม . ค ว า ม ก ว้ า ง
ประมาณ 4.65-7.75 ม.
ความยาวประมาณ 635 ม.
หรือมีพื้นที่ดาเนินการไม่น้อย
กว่ า 3.600 ตร.ม. พร้ อ ม
ปรับปรุงรางระบายน้าค.ส.ล.
ขนาดปากรางกว้าง 0.50 ม.
ความยาวรวมไม่ น้ อ ยกว่ า
615 ม. ตามแบบแปลนของ
เทศบาลฯ

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วดั
2565
(KPI)
(บาท)
5,200,000 ร้อยละ 80
ของประชาชน
ในพื้นที่มี
ความพึง
พอใจต่อ
การดาเนิน
โครงการ

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- ทาให้ถนนได้
ส่วนออกแบบและ
มาตรฐาน
ก่อสร้าง
- ทาให้การระบาย สานักการช่าง
น้ามีประสิทธิภาพ
เพิ่มมากขึ้น
- ลดปัญหาน้า
ท่วมขัง

แบบ ผ.02

-7ที่

โครงการ

5

ปรับปรุงถนน
พร้อมระบบ
ระบายน้า
ถนนมูลเมือง
ซอย 5

- เพื่อแก้ไขผิวจราจรที่
ไม่ได้มาตรฐาน
- เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้าท่วมขัง
- เพื่อป้องกันน้าเสียจาก
อาคารไหลลงสู่แหล่งน้า
สาธารณะ

6

ปรับปรุงถนน
พร้อมระบบ
ระบายน้า
ถนนมหาโชค

- เพื่อแก้ไขผิวจราจรที่
ไม่ได้มาตรฐาน
- เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้าท่วมขัง
- เพื่อป้องกันน้าเสียจาก
อาคารไหลลงสู่แหล่งน้า
สาธารณะ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ความ
หนาเฉลี่ ย 0.20 ม. กว้ า ง
ประมาณ 2.95-6.15 ม.
ความยาวประมาณ 320 ม.
หรือมีพื้นที่ดาเนินการไม่น้อย
กว่ า 1,260 ตร.ม. และ
ปรั บ ปรุ ง รางระบายน้ า ค.
ส.ล. ขนาดปากรางกว้ า ง
0.25 ม. ความยาวรวมไม่
น้ อ ย ก ว่ า 320 ม. แ ละ
ปรับปรุงรางระบายน้าค.ส.ล.
ขนาดปากรางกว้าง 0.50 ม.
ความยาวรวมไม่ น้ อ ยกว่ า
320 ม. ตามแบบแปลนของ
เทศบาลฯ
ปู แ อสฟั ล ท์ ติ ก คอนกรี ต ทั บ
ผิ ว จราจรเดิ ม ความหนา
เฉลี่ย 0.05 ม. ความกว้ า ง
ประมาณ 3.60-6.65 ม.
ความยาวประมาณ 608 ม.
หรือมีพื้นที่ดาเนินการไม่น้อย
กว่ า 2,850 ตร.ม. พร้ อ ม
ปรับปรุงรางระบายน้าค.ส.ล.
ขนาดปากรางกว้าง 0.50 ม.
ความยาวรวมไม่ น้ อ ยกว่ า
1,060 ม. ตามแบบแปลน
ของเทศบาลฯ

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

-

-

-

-

ตัวชี้วดั
2565
(KPI)
(บาท)
3,930,000 ร้อยละ 80
ของประชาชน
ในพื้นที่มี
ความพึง
พอใจต่อ
การดาเนิน
โครงการ

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- ทาให้ถนนได้
ส่วนออกแบบและ
มาตรฐาน
ก่อสร้าง
- ทาให้การระบาย สานักการช่าง
น้ามีประสิทธิภาพ
เพิ่มมากขึ้น
- ลดปัญหาน้า
ท่วมขัง

6,300,000 ร้อยละ 80
ของประชาชน
ในพื้นที่มี
ความพึง
พอใจต่อ
การดาเนิน
โครงการ

- ทาให้ถนนได้
ส่วนออกแบบและ
มาตรฐาน
ก่อสร้าง
- ทาให้การระบาย สานักการช่าง
น้ามีประสิทธิภาพ
เพิ่มมากขึ้น
- ลดปัญหาน้า
ท่วมขัง

แบบ ผ.02

-8ที่

โครงการ

7

ปรับปรุงถนน
พร้อมระบบ
ระบายน้า
ถนนมูลเมือง
ซอย 7 ก

- เพื่อแก้ไขผิวจราจรที่
ไม่ได้มาตรฐาน
- เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้าท่วมขัง
- เพื่อป้องกันน้าเสียจาก
อาคารไหลลงสู่แหล่งน้า
สาธารณะ

8

ปรับปรุงถนน
พร้อมระบบ
ระบายน้า
ถนนป่าตัน
ซอย 15

- เพื่อแก้ไขผิวจราจรที่
ไม่ได้มาตรฐาน
- เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้าท่วมขัง
- เพื่อป้องกันน้าเสียจาก
อาคารไหลลงสู่แหล่งน้า
สาธารณะ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ความ
หนาเฉลี่ ย 0.20 ม. กว้ า ง
ประมาณ 2.20-2.80 ม.
ความยาวประมาณ 109 ม.
หรือมีพื้นที่ดาเนินการไม่น้อย
กว่ า 255 ตร.ม. และ
ปรับปรุงรางระบายน้าค.ส.ล.
ขนาดปากรางกว้าง 0.25 ม.
ความยาวรวมไม่ น้ อ ยกว่ า
218 ม. ตามแบบแปลนของ
เทศบาลฯ
ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ความ
หนาเฉลี่ ย 0.20 ม. กว้ า ง
ประมาณ 6.00 ม. ความ
ยาวประมาณ 370 ม. หรือ
มีพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า
2,220 ตร.ม. และปรับปรุง
รางระบายน้ า ค.ส.ล.ขนาด
ปากราง กว้ า ง 0.25 ม.
ความยาวรวมไม่ น้ อ ยกว่ า
745 ม. ตามแบบแปลนของ
เทศบาลฯ

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

-

-

-

-

ตัวชี้วดั
2565
(KPI)
(บาท)
1,180,000 ร้อยละ 80
ของประชาชน
ในพื้นที่มี
ความพึง
พอใจต่อ
การดาเนิน
โครงการ

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- ทาให้ถนนได้
ส่วนออกแบบและ
มาตรฐาน
ก่อสร้าง
- ทาให้การระบาย สานักการช่าง
น้ามีประสิทธิภาพ
เพิ่มมากขึ้น
- ลดปัญหาน้า
ท่วมขัง

4,950,000 ร้อยละ 80
ของประชาชน
ในพื้นที่มี
ความพึง
พอใจต่อ
การดาเนิน
โครงการ

- ทาให้ถนนได้
ส่วนออกแบบและ
มาตรฐาน
ก่อสร้าง
- ทาให้การระบาย สานักการช่าง
น้ามีประสิทธิภาพ
เพิ่มมากขึ้น
- ลดปัญหาน้า
ท่วมขัง

แบบ ผ.02

-9เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

9

ปรับปรุงถนน
พร้อมระบบ
ระบายน้า ค.ส.ล.
ถนนศรีมงคล
ซอย 9

- เพื่อแก้ไขผิวจราจรที่
ไม่ได้มาตรฐาน
- เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้าท่วมขัง
- เพื่อป้องกันน้าเสียจาก
อาคารไหลลงสู่แหล่งน้า
สาธารณะ

ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ความ
หนาเฉลี่ ย 0.20 ม. กว้ า ง
ประมาณ 6.00 ม. ความ
ยาวประมาณ 275 ม. หรือ
มีพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า
1,650 ตร.ม. และปรับปรุง
รางระบายน้า ค.ส.ล.ขนาด
ปากรางกว้ า ง 0.25 ม.
ความยาวรวมไม่ น้ อ ยกว่ า
550 ม. ตามแบบแปลนของ
เทศบาลฯ

10

ปรับปรุงถนน
พร้อมระบบ
ระบายน้า
ถนนหมื่นด้าม
พร้าคต
ซอย 4 ก

- เพื่อแก้ไขผิวจราจรที่
ไม่ได้มาตรฐาน
- เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้าท่วมขัง
- เพื่อป้องกันน้าเสียจาก
อาคารไหลลงสู่แหล่งน้า
สาธารณะ

ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ความ
หนาเฉลี่ ย 0.20 ม. กว้ า ง
ประมาณ 5.00-6.50 ม.
ความยาวประมาณ 135 ม.
หรือมีพื้นที่ดาเนินการไม่น้อย
กว่ า 730 ตร.ม. พร้ อ ม
ปรั บ ปรุ ง รางระบายน้ า ค.
ส.ล. ขนาดปากรางกว้ า ง
0.50 ม. ความยาวรวม
ไม่ น้ อ ยกว่ า 285 ม. ตาม
แบบแปลนของเทศบาลฯ

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

-

-

-

-

ตัวชี้วดั
2565
(KPI)
(บาท)
3,700,000 ร้อยละ 80
ของประชาชน
ในพื้นที่มี
ความพึง
พอใจต่อ
การดาเนิน
โครงการ

2,125,600 ร้อยละ 80
ของประชาชน
ในพื้นที่มี
ความพึง
พอใจต่อ
การดาเนิน
โครงการ

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- ทาให้ถนนได้
มาตรฐาน
- ทาให้การ
ระบายน้ามี
ประสิทธิภาพเพิ่ม
มากขึ้น
- ลดปัญหาน้า
ท่วมขัง

ส่วนออกแบบและ
ก่อสร้าง
สานักการช่าง

- ทาให้ถนนได้
มาตรฐาน
- ทาให้การ
ระบายน้ามี
ประสิทธิภาพเพิ่ม
มากขึ้น
- ลดปัญหาน้า
ท่วมขัง

ส่วนออกแบบและ
ก่อสร้าง
สานักการช่าง

แบบ ผ.02

-10ที่

โครงการ

11

ปรับปรุงถนน
พร้อมระบบ
ระบายน้า
ถนนหัสดิเสวี
ซอย 6

-เพื่อแก้ไขผิวจราจรที่
ไม่ได้มาตรฐาน
-เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้าท่วมขัง
-เพื่อป้องกันน้าเสียจาก
อาคารไหลลงสู่แหล่งน้า
สาธารณะ

12

ปรับปรุงถนน
พร้อมระบบ
ระบายน้า
ถนนช้างเผือก
ซอย 4
(แยกตลาด
เอราวัณเก่า)

-เพื่อแก้ไขผิวจราจรที่
ไม่ได้มาตรฐาน
-เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้าท่วมขัง
-เพื่อป้องกันน้าเสียจาก
อาคารไหลลงสู่แหล่งน้า
สาธารณะ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กความหนาเฉลี่ย 0.20
เมตร กว้างประมาณ 4.806.00 ม. ความยาวประมาณ
200.00 ม. หรื อ มี พื้ น ที่
ด า เ นิ น ก า ร ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า
1,020.00 ตารางเมตร
และปรั บ ปรุ ง รางระบายน้ า
ค.ส.ล.ขนาดปากรางกว้ า ง
0.50 เมตร ความยาวรวมไม่
น้ อ ยกว่ า 400.00 เมตร
ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ
ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กความหนาเฉลี่ย 0.20
เมตร กว้างประมาณ 3.005. 6 0 เ ม ต ร ค ว า ม ย า ว
ประมาณ 210.00 เมตร
หรือมีพื้นที่ดาเนินการไม่น้อย
กว่ า 810.00 ตารางเมตร
และปรั บ ปรุ ง รางระบายน้ า
ค.ส.ล.ขนาดปากรางกว้ า ง
0.25 เมตร ความยาวรวมไม่
น้ อ ยกว่ า 430.00 เมตร
ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

-

-

-

-

ตัวชี้วดั
2565
(KPI)
(บาท)
3,141,600 ร้อยละ 80
ของประชาชน
ในพื้นที่มี
ความพึง
พอใจต่อ
การดาเนิน
โครงการ

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-ทาให้ถนนได้
ส่วนออกแบบ
มาตรฐาน
และก่อสร้าง
-ทาให้การระบาย สานักการช่าง
น้ามีประสิทธิภาพ
เพิ่มมากขึ้น
-ทาให้ปัญหาน้า
ท่วมขังลดลง

2,672,400 ร้อยละ 80
ของประชาชน
ในพื้นที่มี
ความพึง
พอใจต่อ
การดาเนิน
โครงการ

-ทาให้ถนนได้
ส่วนออกแบบ
มาตรฐาน
และก่อสร้าง
-ทาให้การระบาย สานักการช่าง
น้ามีประสิทธิภาพ
เพิ่มมากขึ้น
-ทาให้ปัญหาน้า
ท่วมขังลดลง

แบบ ผ.02

-11ที่

โครงการ

13

ปรับปรุงถนน
พร้อมระบบ
ระบายน้า
ถนนกระดังงา

-เพื่อแก้ไขผิวจราจรที่ไม่ได้
มาตรฐาน
-เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้าท่วมขัง
-เพื่อป้องกันน้าเสียจาก
อาคารไหลลงสู่แหล่งน้า
สาธารณะ

14

ปรับปรุงถนน
พร้อมระบบ
ระบายน้า
ถนนอารักษ์
ซอย 8

- เพื่อแก้ไขผิวจราจรที่
ไม่ได้มาตรฐาน
- เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้าท่วมขัง
- เพื่อป้องกันน้าเสียจาก
อาคารไหลลงสู่แหล่งน้า
สาธารณะ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ความหนาเฉลี่ย 0.20
เมตร กว้างประมาณ 4.006.40 เมตร ความยาว
ประมาณ 205.00 เมตร
หรือมีพื้นที่ดาเนินการไม่น้อย
กว่า 1,350.00 ตารางเมตร
และปรับปรุงรางระบายน้า
ค.ส.ล. ขนาดปากรางกว้าง
0.50 เมตร ความยาวรวมไม่
น้อยกว่า 415.00 เมตร
ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ
ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ความ
หนาเฉลี่ ย 0.20 ม. กว้ า ง
ประมาณ 3.10-6.00 ม.
ความยาวประมาณ 95 ม.
หรือมีพื้นที่ดาเนินการไม่น้อย
กว่ า 350 ตร.ม. และ
ปรั บ ปรุ ง รางระบายน้ า ค.
ส.ล. ขนาดปากรางกว้ า ง
0.25 ม. ความยาวรวมไม่
น้อยกว่า 204 ม. ตามแบบ
แปลนของเทศบาลฯ

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-

-

-

2564
(บาท)
-

-

ตัวชี้วดั
2565
(KPI)
(บาท)
3,565,200 ร้อยละ 80
ของประชาชน
ในพื้นที่มี
ความพึง
พอใจต่อ
การดาเนิน
โครงการ

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- ทาให้ถนนได้
ส่วนออกแบบ
มาตรฐาน
และก่อสร้าง
- ทาให้การระบาย สานักการช่าง
น้ามีประสิทธิภาพ
เพิ่มมากขึ้น
- ทาให้ปัญหาน้า
ท่วมขังลดลง

1,195,000 ร้อยละ 80
ของประชาชน
ในพื้นที่มี
ความพึง
พอใจต่อ
การดาเนิน
โครงการ

- ทาให้ถนนได้
ส่วนออกแบบและ
มาตรฐาน
ก่อสร้าง
- ทาให้การระบาย สานักการช่าง
น้ามีประสิทธิภาพ
เพิ่มมากขึ้น
- ลดปัญหาน้า
ท่วมขัง

แบบ ผ.02

-12ที่

โครงการ

15

ก่อสร้างปรับปรุง
ถนนแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตพร้อม
ระบบระบายน้า
ค.ส.ล. ถนน
แก้วนวรัฐ ซอย 5

-เพื่อแก้ไขผิวจราจรที่
ไม่ได้มาตรฐาน
-เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้าท่วมขัง
-เพื่อป้องกันน้าเสียจาก
อาคารไหลลงสู่แหล่งน้า
สาธารณะ

16

ปรับปรุงถนน
แอสฟัลท์ติก
คอนกรีตพร้อม
ทางเท้าถนน
ภายในชุมชน
มงฟอร์ตวิลล่า

-เพื่อแก้ไขผิวจราจรที่
ไม่ได้มาตรฐาน
-เพื่อปรับปรุงทางเท้าให้
ประชาชนสามารถสัญจร
ได้อย่างสะดวก ปลอดภัย

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ปรั บ ปรุ ง ถนนแอสฟั ล ท์ ติ ก
คอ นก รี ตทั บผิ ว ทา ง เ ดิ ม
ความหนาเฉลี่ย 0.05 เมตร
กว้างประมาณ 6.50-7.00
เมตร ความยาวประมาณ
12 7 เ ม ตร ห รื อ มี พื้ น ที่
ดาเนินการไม่น้อยกว่า 869
ตารางเมตรพร้ อ มก่ อ สร้ า ง
รางระบายน้า ค.ส.ล. ขนาด
ปากรางกว้ า ง 0.50 เมตร
ความยาวรวมไม่ น้ อ ยกว่ า
134 เมตร ตามแบบแปลน
ของเทศบาลฯ
ปรั บ ปรุ ง ถนนแอสฟั ล ท์ ติ ก
คอ นก รี ตทั บผิ ว ทา ง เ ดิ ม
ความหนาเฉลี่ย 0.05 เมตร
กว้างประมาณ 13.00 เมตร
ความยาวประมาณ 235
เมตร หรือมีพื้นที่ดาเนินการ
ไม่ น้อ ยกว่ า 3,087 ตาราง
เมตรพร้อมปรับปรุงทางเท้า
ค.ส.ล. ขนาดกว้างประมาณ
1.50 เมตร ทั้งสองฝั่ง ความ
ยาวร วมปร ะ มาณ 439
เมตร หรื อ พื้ น ที่ ด าเนิ น การ
รวมทางเชื่ อ มไม่ น้ อ ยกว่ า
626 ตารางเมตร และ

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

-

-

-

-

ตัวชี้วดั
2565
(KPI)
(บาท)
1,338,000 ร้อยละ 80
ของประชาชน
ในพื้นที่มี
ความพึง
พอใจต่อ
การดาเนิน
โครงการ

3,375,000 ร้อยละ 80
ของประชาชน
ในพื้นที่มี
ความพึง
พอใจต่อ
การดาเนิน
โครงการ

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-ทาให้ถนนได้
ส่วนออกแบบ
มาตรฐาน
และก่อสร้าง
-ทาให้การระบาย สานักการช่าง
น้ามีประสิทธิภาพ
เพิ่มมากขึ้น
-ทาให้ปัญหาน้า
ท่วมขังลดลง

-ทาให้ถนนได้
มาตรฐาน
-ทาให้ประชาชน
สัญจรไป-มาได้
อย่างสะดวก
ปลอดภัย

ส่วนออกแบบ
และก่อสร้าง
สานักการช่าง

แบบ ผ.02

-13ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

17

ก่อสร้างถนน
พร้อมระบบ
ระบายน้า ค.ส.ล.
ถนนใจแก้ว
ซอย 1 ง

-เพื่อแก้ไขผิวจราจรที่
ไม่ได้มาตรฐาน
-เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้าท่วมขัง
-เพื่อป้องกันน้าเสียจาก
อาคารไหลลงสู่แหล่งน้า
สาธารณะ

18

ก่อสร้างระบบ
ระบายน้า ค.ส.ล.
ภายในชุมชน
ขนส่ง ซอย 9

- เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้าท่วมขัง
- เพื่อป้องกันน้าเสียจาก
อาคารไหลลงสู่แหล่งน้า
สาธารณะ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ปรับปรุงบ่อพักเดิม (บนทาง
เท้า) จานวน 21 ฝา พร้อม
ปรับปรุงท่อระบายน้า ค.ส.ล.
ขนาด Ø 0.80 ม. ความยาว
ประมาณ 14.00 เมตร ตาม
แบบแปลนของเทศบาลฯ
ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ความหนาเฉลี่ย 0.20
เมตร กว้างประมาณ 2.504.50 เมตร ความยาว
ประมาณ 210 เมตร หรือมี
พื้นที่ ดาเนิน การไม่ น้อยกว่ า
824 ตารางเมตร พร้ อ ม
ก่อสร้างรางระบายน้า ค.ส.ล.
ขนาดปากรางกว้ า ง 0.50
เมตร ความยาวรวมไม่ น้อ ย
กว่ า 400 เมตร ตามแบบ
แปลนของเทศบาลฯ
ก่ อ สร้ า งรางระบายน้ า ค.
ส.ล. ขนาดปากรางกว้ า ง
0.25 ม.ความยาวประมาณ
86 ม. พร้ อ มฝาตะแกรง
เหล็ ก ตามแบบแปลนของ
เทศบาล

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)

2564
(บาท)

-

-

-

-

3,132,000 ร้อยละ 80
ของประชาชน
ในพื้นที่มี
ความพึง
พอใจต่อ
การดาเนิน
โครงการ

- ทาให้ถนนได้
ส่วนออกแบบ
มาตรฐาน
และก่อสร้าง
- ทาให้การระบาย สานักการช่าง
น้ามีประสิทธิภาพ
เพิ่มมากขึ้น
- ทาให้ปัญหาน้า
ท่วมขังลดลง

-

-

-

-

491,000

- ทาให้การระบาย ส่วนออกแบบและ
น้ามีประสิทธิภาพ ก่อสร้าง
เพิ่มมากขึ้น
สานักการช่าง
- ลดปัญหาน้า
ท่วมขัง

2565
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ร้อยละ 80
ของประชาชน
ในพื้นที่มี
ความพึง
พอใจต่อ
การดาเนิน
โครงการ

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.02

-14ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

19

ปรับปรุงถนน
แอสฟัลท์ติก
คอนกรีตพร้อม
ก่อสร้างราวเหล็ก
กันตก
ถนน 700 ปี

- เพื่อแก้ไขผิวจราจรที่
ไม่ได้มาตรฐาน
- เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้าท่วมขัง
- เพื่อป้องกันน้าเสียจาก
อาคารไหลลงสู่แหล่งน้า
สาธารณะ

20

ก่อสร้างระบบ
ระบายน้า ค.ส.ล.
พร้อมปรับปรุง
ถนนแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต
ถนนลาพูน
ซอย 5
(ช่วงลาเหมือง
พญาคา ถึง
ถนนราษฎร์อุทิศ
ซอย 6)

- เพื่อแก้ไขผิวจราจรที่
ไม่ได้มาตรฐาน
- เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้าท่วมขัง
- เพื่อป้องกันน้าเสียจาก
อาคารไหลลงสู่แหล่งน้า
สาธารณะ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ปรั บ ปรุ ง ถนนแอสฟั ล ท์ ติ ก
คอ น ก รี ตทั บ ผิ ว ทาง เ ดิ ม
ความหนาเฉลี่ ย 0.05 ม.
กว้างประมาณ 4.00-6.00 ม.
ความยาวประมาณ 211 ม.
หรือมีพื้นที่ดาเนินการไม่น้อย
กว่ า 1,110 ตร.ม. พร้ อ ม
ก่ อ สร้ า งราวเหล็ ก กั น ตก
ความยาวประมาณ 197 ม.
แ ล ะ ป รั บ ป รุ ง ฝ า บ่ อ พั ก
จ านวน 2 ชุ ด ตามแบบ
แปลนของเทศบาลฯ
ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก
คอ น ก รี ตทั บ ผิ ว ทาง เ ดิ ม
ความหนาเฉลี่ ย 0.05 ม.
กว้างประมาณ 5.00-6.00 ม.
ความยาวประมาณ 183 ม.
ห รื อ มี พื้ น ที่ ด า เ นิ น ก า ร
ไม่ น้ อ ยกว่ า 919 ตร.ม.
พร้อมก่อสร้างรางระบายน้า
ค.ส.ล. ขนาดปากรางกว้ า ง
0.50 ม. ความยาวประมาณ
183 ม. พร้อมเสริมไหล่ทาง
คอนกรี ตหนา 0.10 ม.
พื้นที่ไ ม่น้อ ยกว่ า 45 ตร.ม.
ตามแบบแปลนของ
เทศบาลฯ

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

-

-

-

-

ตัวชี้วดั
2565
(KPI)
(บาท)
1,336,000 ร้อยละ 80
ของประชาชน
ในพื้นที่มี
ความพึง
พอใจต่อ
การดาเนิน
โครงการ

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- ทาให้ถนนได้
ส่วนออกแบบและ
มาตรฐาน
ก่อสร้าง
- ทาให้การระบาย สานักการช่าง
น้ามีประสิทธิภาพ
เพิ่มมากขึ้น
- ลดปัญหาน้า
ท่วมขัง

1,280,000 ร้อยละ 80
ของประชาชน
ในพื้นที่มี
ความพึง
พอใจต่อ
การดาเนิน
โครงการ

- ทาให้ถนนได้
ส่วนออกแบบและ
มาตรฐาน
ก่อสร้าง
- ทาให้การระบาย สานักการช่าง
น้ามีประสิทธิภาพ
เพิ่มมากขึ้น
- ลดปัญหาน้า
ท่วมขัง

แบบ ผ.02

-15ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์
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ปรับปรุงระบบ
ระบายน้า ค.ส.ล.
ถนนอนุวิถี
ซอย 1

- เพื่อแก้ไขผิวจราจรที่
ไม่ได้มาตรฐาน
- เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้าท่วมขัง
- เพื่อป้องกันน้าเสียจาก
อาคารไหลลงสู่แหล่งน้า
สาธารณะ

22

ปรับปรุงถนน
แอสฟัลท์ติก
คอนกรีตพร้อม
ฝาบ่อพักถนน
สุริยวงศ์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ปรั บ ปรุ ง ฝารางระบายน้ า
ค . ส . ล . เ ดิ ม ค ว า ม ย า ว
ปร ะมาณ 137 ม. โ ดย
ติดตั้งฝารางระบายน้า ขนาด
0.60x0.60 ม. จานวน 24
ฝา พร้อมก่อสร้างรางระบาย
น้า ค.ส.ล. เชื่อมรางระบาย
น้ าเดิ ม ขนาดปากรางกว้ า ง
1.80 ม. ความยาวประมาณ
24 ม. พร้ อ มติ ด ตั้ ง ฝาราง
ร ะ บ า ย น้ า ข น า ด
0.60x0.60 ม. จานวน 2 ฝา
ตามแบบแปลนของ
เทศบาลฯ
-เพื่อแก้ไขผิวจราจรที่ไม่ได้ ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก
มาตรฐาน
คอนกรีตทับผิวทางเดิม
-เพื่อป้องกันและแก้ไข
ความหนาเฉลี่ย 0.05 เมตร
ปัญหาน้าท่วมขัง
กว้างประมาณ 4.00-8.00
-เพื่อป้องกันน้าเสียจาก
เมตร ความยาวประมาณ
อาคารไหลลงสู่แหล่งน้า
883 เมตร หรือมีพื้นที่
สาธารณะ
ดาเนินการไม่น้อยกว่า
5,740 ตารางเมตร พร้อม
ปรับปรุงยกระดับฝาบ่อพัก
เดิม จานวน 62 ฝา เมตร
ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

-

-

-

-

ตัวชี้วดั
2565
(KPI)
(บาท)
1,220,000 ร้อยละ 80
ของประชาชน
ในพื้นที่มี
ความพึง
พอใจต่อ
การดาเนิน
โครงการ

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- ทาให้ถนนได้
ส่วนออกแบบและ
มาตรฐาน
ก่อสร้าง
- ทาให้การระบาย สานักการช่าง
น้ามีประสิทธิภาพ
เพิ่มมากขึ้น
- ลดปัญหาน้า
ท่วมขัง

3,386,000 ร้อยละ 80
ของประชาชน
ในพื้นที่มี
ความพึง
พอใจต่อ
การดาเนิน
โครงการ

-ทาให้ถนนได้
ส่วนออกแบบ
มาตรฐาน
และก่อสร้าง
-ทาให้การระบาย สานักการช่าง
น้ามีประสิทธิภาพ
เพิ่มมากขึ้น
-ทาให้ปัญหาน้า
ท่วมขังลดลง

แบบ ผ.02

-16ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์
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ปรับปรุงระบบ
ระบายน้าและ
บ่อพักบนทางเท้า
ถนนทิพย์เนตร
สายหลัก

-เพื่อแก้ไขผิวจราจรที่ไม่ได้
มาตรฐาน
-เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้าท่วมขัง
-เพื่อป้องกันน้าเสียจาก
อาคารไหลลงสู่แหล่งน้า
สาธารณะ

24

ปรับปรุงภูมิทัศน์
ทางเดินเลียบ
น้าปิงและทางเดิน
ลงน้าปิงเชิง
สะพานนวรัฐ
ฝั่งจวนผู้ว่าฯ

เพื่อปรับปรุงสภาพ
ภูมิทัศน์และทางเดิน
เชิงสะพานนวรัฐ
ฝั่งจวนผู้ว่าฯให้มีความ
สวยงาม เป็นระเบียบ
เรียบร้อย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ก่อสร้างรางระบายน้า ค.ส.ล.
ขนาดปากรางกว้ า ง 0.50
เมตร เชื่อมกับบ่อพักเดิม 5
แห่ ง ความยาวประมาณ
2 0 . 5 0 เ ม ต ร พ ร้ อ ม
ปรั บ ปรุ ง ทางเท้ า ค.ส.ล.
พื้ น ที่ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า 12.50
ตารางเมตร ตามแบบ
แปลนของเทศบาลฯ
ปรับปรุงทางเดินเป็นบล็อก
คอนกรีต กว้างประมาณ
2.00 เมตร ความยาว
ประมาณ 94 เมตร หรือมี
พื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า
188 ตร.ม. พร้อมปรับปรุง
บันไดและพื้นทางเดินลง
ของเดิม พร้อมปลูกหญ้า
พืน้ ที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า
600 ตารางเมตร ตามแบบ
แปลนของเทศบาลฯ

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
124,000

-

-

-

-

462,000

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละ 80
ของประชาชน
ในพื้นที่มี
ความพึง
พอใจต่อ
การดาเนิน
โครงการ

-ทาให้ถนนได้
ส่วนออกแบบ
มาตรฐาน
และก่อสร้าง
-ทาให้การระบาย สานักการช่าง
น้ามีประสิทธิภาพ
เพิ่มมากขึ้น
-ทาให้ปัญหาน้า
ท่วมขังลดลง

ร้อยละ 80
ของประชาชน
ในพื้นที่มี
ความพึง
พอใจต่อ
การดาเนิน
โครงการ

ทาให้สภาพ
ภูมิทัศน์บริเวณ
ริมแม่น้าปิงมี
ความสวยงาม
เป็นระเบียบ
เรียบร้อย

ส่วนออกแบบ
และก่อสร้าง
สานักการช่าง

แบบ ผ.02

-17ที่

โครงการ

25

ก่อสร้างระบบ
ระบายน้า ค.ส.ล.
พร้อมปรับปรุง
ถนนแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต
ถนนคชสาร
ซอย 3

วัตถุประสงค์
- เพื่อแก้ไขผิวจราจรที่
ไม่ได้มาตรฐาน
- เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้าท่วมขัง
- เพื่อป้องกันน้าเสียจาก
อาคารไหลลงสู่แหล่งน้า
สาธารณะ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ปรั บ ปรุ ง ถนนแอสฟั ล ท์ ติ ก
คอนกรีตทับผิวทางเดิม หนา
0.05 ม. กว้ า งประมาณ
2.00-7.00 ม. ความยาว
ประมาณ 408 ม. หรื อ มี
พื้นที่ ดาเนินการไม่น้อ ยกว่ า
1 , 5 8 5 ต ร . ม . พ ร้ อ ม
ก่ อ ส ร้ า ง ร า ง ร ะ บ า ย น้ า
ค.ส.ล. ขนาดปากรางกว้ า ง
0.50 ม.ความยาวประมาณ
435 ม. พร้ อ มปรั บ ปรุ ง ฝา
บ่ อ พั ก จ า น ว น 1 4 ฝ า
ก่ อ ส ร้ า ง ท่ อ ร ะ บ า ย น้ า
ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 ม.
พร้ อ มบ่ อ พั ก ความยาวรวม
ประมาณ 55 ม. และเสริมไหล่
ทางคอนกรี ตหนา 0.10 ม.
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 150 ตร.ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วดั
2565
(KPI)
(บาท)
3,440,000 ร้อยละ 80
ของประชาชน
ในพื้นที่มี
ความพึง
พอใจต่อ
การดาเนิน
โครงการ

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- ทาให้ถนนได้
ส่วนออกแบบและ
มาตรฐาน
ก่อสร้าง
- ทาให้การระบาย สานักการช่าง
น้ามีประสิทธิภาพ
เพิ่มมากขึ้น
- ลดปัญหาน้า
ท่วมขัง

แบบ ผ.02

-18ที่

โครงการ

26

ก่อสร้างระบบ
ระบายน้า ค.ส.ล.
พร้อมปรับปรุง
ถนนแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต
ถนนเวียงพิงค์
ซอย 1

- เพื่อแก้ไขผิวจราจรที่
ไม่ได้มาตรฐาน
- เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้าท่วมขัง
- เพื่อป้องกันน้าเสียจาก
อาคารไหลลงสู่แหล่งน้า
สาธารณะ

27

ก่อสร้างระบบ
ระบายน้า ค.ส.ล.
ซอย 4
ชุมชนเวียงทอง

- เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้าท่วมขัง
- เพื่อป้องกันน้าเสียจาก
อาคารไหลลงสู่แหล่งน้า
สาธารณะ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ปรั บ ปรุ ง ถนนแอสฟั ล ท์ ติ ก
คอนกรีตทับผิวทางเดิม หนา
0.05 ม. กว้ า งประมาณ
2.00-3.00 ม. ความยาว
ประมาณ 238 ม. หรื อ มี
พื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่ า
763 ตร.ม.พร้ อ มก่ อ สร้ า ง
รางระบายน้า ค.ส.ล.ขนาด
ปากรางกว้ า ง 0.50 ม.
ทั้ ง ส อ ง ฝั่ ง ค ว า ม ย า ว
ประมาณ 480 ม. ตามแบบ
แปลนของเทศบาลฯ
ก่อสร้างรางระบายน้า ค.ส.ล.
ขนาดปากรางกว้าง 0.50 ม.
ความยาวรวมทั้ ง สองข้ า ง
ประมาณ 460 ม. และ
ก่อสร้างรางระบายน้า ค.ส.ล.
ขนาดปากรางกว้าง 1.00 ม.
ความยาวประมาณ 36 ม.
พร้อมซ่อมแซมคอนกรีตข้าง
รางหนา 0.10 ม. พื้ น ที่
ดาเนินการไม่น้อยกว่า 198
ตร.ม.ตามแบบแปลนของ
เทศบาลฯ

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

-

-

-

-

ตัวชี้วดั
2565
(KPI)
(บาท)
2,690,000 ร้อยละ 80
ของประชาชน
ในพื้นที่มี
ความพึง
พอใจต่อ
การดาเนิน
โครงการ

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- ทาให้ถนนได้
ส่วนออกแบบและ
มาตรฐาน
ก่อสร้าง
- ทาให้การระบาย สานักการช่าง
น้ามีประสิทธิภาพ
เพิ่มมากขึ้น
- ลดปัญหาน้า
ท่วมขัง

3,130,000 ร้อยละ 80
ของประชาชน
ในพื้นที่มี
ความพึง
พอใจต่อ
การดาเนิน
โครงการ

- ทาให้ถนนได้
ส่วนออกแบบและ
มาตรฐาน
ก่อสร้าง
- ทาให้การระบาย สานักการช่าง
น้ามีประสิทธิภาพ
เพิ่มมากขึ้น
- ลดปัญหาน้า
ท่วมขัง

แบบ ผ.02

-19ที่

โครงการ

28

ปรับปรุงถนน
แอสฟัลท์ติก
คอนกรีตพร้อม
ระบบระบายน้า
ค.ส.ล.
ถนนลอยเคราะห์
ซอย 3 และ 3 ก

- เพื่อแก้ไขผิวจราจรที่
ไม่ได้มาตรฐาน
- เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้าท่วมขัง
- เพื่อป้องกันน้าเสียจาก
อาคารไหลลงสู่แหล่งน้า
สาธารณะ

29

ปรับปรุงฝาราง
ระบบระบายน้า
ค.ส.ล. ภายใน
ชุมชนศาลาแดง

เพื่อแก้ไขผิวจราจรที่ไม่ได้
มาตรฐาน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ปรั บ ปรุ ง ถนนแอสฟั ล ท์ ติ ก
คอนกรี ต หนา 0.05 ม.
กว้างประมาณ 2.50-5.00 ม.
ความยาวประมาณ 540 ม.
หรือคิดเป็นพื้นที่ดาเนินการ
ไม่ น้ อ ยกว่ า 1,995 ตร.ม.
พร้อมปรับปรุงรางระบายน้า
ค.ส.ล. ขนาดปากรางกว้ า ง
0.50 ม. ทั้ ง สองข้ า งความ
ยาวประมาณ 1,080 ม.
และงานคอนกรี ต ข้ า งราง
ห น า 0 . 1 0 ม . พื้ น ที่
ดาเนินการไม่น้อยกว่า 200
ตร.ม. ตาม แบบแปลนของ
เทศบาลฯ
ปรับปรุงฝารางระบายน้า ค.ส.ล.
เดิ ม ขนาดปากรางกว้ า ง
0.45 ม. ความยาวรวม
ประมาณ 160 ม. พร้ อ ม
เสริ ม คอนกรี ต ข้ า งรางหนา
0.10 ม. พื้ น ที่ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า
364 ตร.ม. ตามแบบแปลน
ของเทศบาลฯ

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

-

-

-

-

ตัวชี้วดั
2565
(KPI)
(บาท)
5,960,000 ร้อยละ 80
ของประชาชน
ในพื้นที่มี
ความพึง
พอใจต่อ
การดาเนิน
โครงการ

680,000

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- ทาให้ถนนได้
ส่วนออกแบบและ
มาตรฐาน
ก่อสร้าง
- ทาให้การระบาย สานักการช่าง
น้ามีประสิทธิภาพ
เพิ่มมากขึ้น
- ลดปัญหาน้า
ท่วมขัง

ร้อยละ 80 ทาให้ถนนได้
ของประชาชน มาตรฐาน
ในพื้นที่มี
ความพึง
พอใจต่อ
การดาเนิน
โครงการ

ส่วนออกแบบและ
ก่อสร้าง
สานักการช่าง

แบบ ผ.02

-20ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์
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ก่อสร้างถนน
พร้อมระบบ
ระบายน้า ค.ส.ล.
ถนนราษฎร์อุทิศ
ซอย 8
(ซอยจัดสรรเก่า)

-เพื่อแก้ไขผิวจราจรที่ไม่ได้
มาตรฐาน
-เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้าท่วมขัง
-เพื่อป้องกันน้าเสียจาก
อาคารไหลลงสู่แหล่งน้า
สาธารณะ
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ก่อสร้างถนน
พร้อมระบบ
ระบายน้า
ค.ส.ล.
ถนนเทพฤทธิ์

- เพื่อแก้ไขผิวจราจรที่
ไม่ได้มาตรฐาน
- เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้าท่วมขัง
- เพื่อป้องกันน้าเสียจาก
อาคารไหลลงสู่แหล่งน้า
สาธารณะ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ก่ อ สร้ างถนนคอนกรี ตเสริ ม
เหล็ก ความหนาเฉลี่ย 0.20
เมตร กว้างประมาณ 3.704.85 เมตร ความยาว
ประมาณ 208 เมตร หรือมี
พื้นที่ ดาเนิ นการไม่น้ อยกว่ า
846 ตารางเมตร พร้ อ ม
ก่อสร้างรางระบายน้า ค.ส.ล.
ขนาดปากรางกว้ า ง 0.25
เมตร ความยาวประมาณ
380 เมตร ตามแบบแปลน
ของเทศบาลฯ
-ก่ อ สร้ า งถนน ค.ส.ล. หนา
0.20 ม. กว้ า งประมาณ
1.70-3.40 ม. ความยาว
ประมาณ 264 ม. หรื อ คิ ด
เป็น พื้นที่ ดาเนิน การไม่ น้อ ย
กว่ า 650 ตร.ม. พร้ อ ม
ก่อสร้างรางระบายน้า ค.ส.ล.
ขนาดปากรางกว้าง 0.50 ม.
ทั้ ง ส อ ง ฝั่ ง ค ว า ม ย า ว
ประมาณ 528 ม. พร้ อ ม
เสริมไหล่ทางคอนกรีต หนา
0.10 ม. พื้นที่ดาเนินการไม่
น้ อ ยกว่ า 264 ตร.ม. ตาม
แบบแปลนของเทศบาลฯ

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

-

-

-

-

ตัวชี้วดั
2565
(KPI)
(บาท)
2,579,000 ร้อยละ 80
ของ
ประชาชนใน
พื้นที่มีความ
พึงพอใจต่อ
การดาเนิน
โครงการ

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- ทาให้ถนนได้
ส่วนออกแบบ
มาตรฐาน
และก่อสร้าง
- ทาให้การระบาย สานักการช่าง
น้ามีประสิทธิภาพ
เพิ่มมากขึ้น
- ทาให้ปัญหาน้า
ท่วมขังลดลง

3,350,000 ร้อยละ 80
ของ
ประชาชนใน
พื้นที่มีความ
พึงพอใจต่อ
การดาเนิน
โครงการ

- ทาให้ถนนได้
ส่วนออกแบบ
มาตรฐาน
และก่อสร้าง
- ทาให้การระบาย สานักการช่าง
น้ามีประสิทธิภาพ
เพิ่มมากขึ้น
- ลดปัญหาน้า
ท่วมขัง

แบบ ผ.02

-21ที่

โครงการ

32

ก่อสร้างระบบ
ระบายน้า ค.ส.ล.
พร้อมปรับปรุง
ถนนแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ถนน
ภายในหมู่บ้าน
ระมิงค์ ซอยแยก
2

- เพื่อแก้ไขผิวจราจรที่
ไม่ได้มาตรฐาน
- เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้าท่วมขัง
- เพื่อป้องกันน้าเสียจาก
อาคารไหลลงสู่แหล่งน้า
สาธารณะ

33

ก่อสร้างระบบ
ระบายน้า ค.ส.ล.
พร้อมปรับปรุง
ถนนแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ถนน
ภายในหมู่บ้าน
ระมิงค์ ซอยแยก
3

- เพื่อแก้ไขผิวจราจรที่
ไม่ได้มาตรฐาน
- เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้าท่วมขัง
- เพื่อป้องกันน้าเสียจาก
อาคารไหลลงสู่แหล่งน้า
สาธารณะ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ทับผิวทางเดิม หนา
0.05 ม. กว้างประมาณ 4.004.50 ม. ความยาวประมาณ
125 ม. หรือมีพื้นที่ดาเนินการ
ไม่น้อยกวา 553 ตร.ม. พร้อม
ก่ อสร้ างรางระบายน้ า ค.ส.ล.
ขนาดปากรางกว้าง 0.50 ม.
ทั้งสองฝั่ ง ความยาวประมาณ
250 ม.และเสริมคอนกรีตไหล่
ทางคอนกรี ต หนา 0.10 ม.
พื้ นที่ ไม่ น้ อยกว่ า 140 ตร.ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ
ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ทับผิวทางเดิม หนา
0.05 ม. กว้างประมาณ 3.504.50 ม. ความยาวประมาณ
438 ม. หรือมีพื้นที่ดาเนินการ
ไม่ น้ อ ยกว่ า 1,900 ตร.ม.
พร้อมก่อสร้างรางระบายน้า
ค.ส.ล.ขนาดปากรางกว้ า ง
0.50 ม. ทั้งสองฝั่ง ความยาว
ประมาณ 876 ม.และเสริ ม
คอนกรี ต ไหล่ ท างคอนกรี ต
หนา 0.10 ม. พื้นที่ไม่น้อ ย
กว่ า 500 ตร.ม. ตามแบบ
แปลนของเทศบาลฯ

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

-

-

-

-

ตัวชี้วดั
2565
(KPI)
(บาท)
1,444,000 ร้อยละ 80
ของประชาชน
ในพื้นที่มี
ความพึง
พอใจต่อ
การดาเนิน
โครงการ

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- ทาให้ถนนได้
ส่วนออกแบบและ
มาตรฐาน
ก่อสร้าง
- ทาให้การระบาย สานักการช่าง
น้ามีประสิทธิภาพ
เพิ่มมากขึ้น
- ลดปัญหาน้า
ท่วมขัง

5,036,000 ร้อยละ 80
ของประชาชน
ในพื้นที่มี
ความพึง
พอใจต่อ
การดาเนิน
โครงการ

- ทาให้ถนนได้
ส่วนออกแบบและ
มาตรฐาน
ก่อสร้าง
- ทาให้การระบาย สานักการช่าง
น้ามีประสิทธิภาพ
เพิ่มมากขึ้น
- ลดปัญหาน้า
ท่วมขัง

แบบ ผ.02

-22ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์
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ปรับปรุงภูมิทัศน์
พร้อมระบบไฟฟ้า
ส่องสว่างถนน
ห้วยแก้ว

รวม

34 โครงการ

-เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
พร้อมระบบไฟฟ้าส่อง
สว่างถนนห้วยแก้ว
-เพื่อพัฒนาถนนห้วยแก้ว
ให้มีความสวยงาม เป็น
ระเบียบเรียบร้อยซึ่งจะ
เป็นการสนับสนุนการ
พัฒนาเมืองให้เกิด
ศักยภาพด้านการ
ท่องเที่ยว และเป็นการ
ส่งเสริมการเชื่อมโยงจุด
ท่องเที่ยวมากขึ้น
-

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
-ปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลาง
ถนนโดยดาเนินการปลูก
ต้นไม้และติดตั้งชุดประดับ
ตกแต่งสวน
-ปรับปรุงระบบไฟฟ้า
แสงสว่าง เป็นโคมไฟ LED
พร้อมชุดตกแต่งโคมไฟ
ประติมากรรม จานวน
๑๐๓ ชุด ตามแบบแปลน
ของเทศบาลฯ
-

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

-

-

-

-

ตัวชี้วดั
2565
(KPI)
(บาท)
28,000,000 ร้อยละ 80
ของประชาชน
มีความ
พึงพอใจต่อ
การดาเนิน
โครงการ

120,921,200

-

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ทาให้ถนน
ส่วนออกแบบ
ห้วยแก้วมีสภาพ และก่อสร้าง
ภูมิทัศน์ที่สวยงาม สานักการช่าง
เป็นระเบียบ
เรียบร้อย และ
เป็นการส่งเสริม
สนับสนุนการ
ท่องเที่ยวของ
เมืองเชียงใหม่

-

-

ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม

-23-

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565 ) เพิ่มเติม ครั้งที่ 7/2564
เทศบาลนครเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ที่ 4 การส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1

ปรับปรุงภูมิทัศน์
ลาเหมืองสาธารณะ
ประโยชน์ตั้งแต่
ชุมชนบ้านเอื้อ
อาทรป่าตันถึง
ถนนป่าตัน
ซอย 15

2

ก่อสร้างคลอง
ระบายน้า
คอนกรีตเสริม
เหล็กเพื่อป้องกัน
ตลิ่งลาเหมืองห้วย
แก้ว

-เพื่อป้องกันการพังทลาย
ของตลิ่งและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ระบายน้า
-เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
ตลอดสองฝั่งคลองของ
ลาเหมืองสาธารณะประโยชน์
ให้มีความสวยงามและเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
-เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนให้กับประชาชน
ที่ได้รับผลกระทบจากการ
พังทลายของตลิ่ง
เพื่อป้องกันการกัดเซาะ
และการพังทลายของตลิ่ง
ในฤดูน้าหลาก

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ปรั บ ปรุ ง พนั ง ตลิ่ ง ล าเหมื อ ง
สาธารณประโยชน์ ด้ ว ยวิ ธี
เรีย งหิน ยาแนวและปรับ
ภูมิทัศน์สองฝั่งคลองของลา
เหมื อ งสาธารณประโยชน์
ตั้งแต่ชุมชนเอื้ออาทรป่าตัน
ถึ ง ถ น นป่ าตั น ซอ ย 1 5
ความยาวไม่น้อยกว่า
270 เมตร ตามแบบแปลน
ของเทศบาลฯ

ก่อสร้างคลองระบายน้า
คอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อ
ป้องกันตลิ่งความยาวไม่น้อย
กว่า 180 เมตร ตามแบบ
แปลนของเทศบาลฯ

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-

-

-

2564
(บาท)
-

-

ตัวชี้วดั
2565
(KPI)
(บาท)
2,900,000 -ร้อยละ
ความสาเร็จ
ของการดาเนิน
โครงการและ
บรรลุเป้าหมาย
ร้อยละ 100
-ร้อยละ 80
ของประชาชน
ในพื้นที่มี
ความพึงพอใจ
ต่อการดาเนิน
โครงการ

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

-ลดการพังทลาย
ของตลิ่งและการ
ระบายน้ามี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น รวมทั้ง
ภูมิทัศน์สองฝั่ง
คลองมีความ
สวยงามและเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
-สามารถแก้ไข
ปัญหาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชน
6,000,000 ร้อยละ
ลดการพังทลาย
ความสาเร็จ ของตลิ่งและการ
ของการดาเนิน กัดเซาะของ
โครงการและ กระแสน้าในฤดู
บรรลุเป้าหมาย น้าหลาก
ร้อยละ 100

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานบารุงรักษา
และซ่อมแซม
ระบบระบายน้า
ฝ่ายจัดการ
คุณภาพน้า
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง

งานบารุงรักษาและ
ซ่อมแซมระบบ
ระบายน้า
ฝ่ายจัดการ
คุณภาพน้า
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง

แบบ ผ.02

-242561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

จัดซื้อรถกระบะเทท้าย
ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จานวน
1 คัน

-

-

-

-

2,125,000 มีรถกระบะ
เทท้าย
จานวน
1 คัน

เพื่อจัดซื้อรถตักหน้าขุด
หลังใช้ในการบารุงรักษา
ฟื้นฟูแหล่งน้าและทาง
ระบายน้าในเขตเทศบาล
นครเชียงใหม่

จัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิด
ขับเคลื่อน 4 ล้อ จานวน 1
คัน

-

-

-

-

3,520,000 มีรถตักหน้า
ขุดหลัง
จานวน
1 คัน

-

-

-

-

-

-

15,345,000

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

3

ขุดลอกลาเหมือง
แก้ว

เพื่อขุดลอกตะกอนดิน
กาจัดขยะและวัชพืชออก
ให้น้าสามารถไหลผ่านได้
สะดวกขึ้น

ขุดลอกตะกอนดิน กาจัดขยะ
และวั ช พื ช ในล าเหมื อ งแก้ ว
ค ว า ม ย า ว ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า
3,600 เมตร ตามแบบ
แปลนเทศบาลฯ

4

จัดซื้อรถกระบะ
เทท้าย

เพื่อจัดซื้อรถกระบะเท
ท้ายใช้ในการบารุงรักษา
ฟื้นฟูแหล่งน้าและทาง
ระบายน้าในเขตเทศบาล
นครเชียงใหม่

5

จัดซื้อรถตักหน้า
ขุดหลัง

รวม

5 โครงการ

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
800,000

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

การดาเนิน
โครงการ
เป็นไปตาม
เป้าหมาย
ร้อยละ 100

การระบายน้ามี
ประสิทธิภาพและ
ลดการสะสมของ
ตะกอนดินขยะ
และวัชพืช

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

งานบารุงรักษา
และซ่อมแซม
ระบบระบายน้า
ฝ่ายจัดการ
คุณภาพน้า
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง
ทาให้แหล่งน้า
งานบารุง
และทางระบายน้า รักษาและ
ในเขตเทศบาล
ซ่อมแซม
นครเชียงใหม่
ระบบระบายน้า
ได้รับการดูแล
ฝ่ายจัดการ
รักษาให้อยู่ใน
คุณภาพน้า
สภาพดี
ส่วนช่าง
สุขาภิบาล
สานักการช่าง
ทาให้แหล่งน้า
งานบารุง
และทางระบายน้า รักษาและ
ในเขตเทศบาล
ซ่อมแซม
นครเชียงใหม่
ระบบระบายน้า
ได้รับการดูแล
ฝ่ายจัดการ
รักษาให้อยู่ใน
คุณภาพน้า
สภาพดี
ส่วนช่าง
สุขาภิบาล
สานักการช่าง
-

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตสานึกด้านศิลปวัฒนธรรม

-25แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 7/2564
เทศบาลนครเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ที่ 3 การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพคงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตสานึกด้านศิลปวัฒนธรรม
3.4 แผนงานสาธารณสุข
ที่
1

โครงการ
รถสุขาเคลื่อนที่

วัตถุประสงค์
เพื่อจัดเตรียมรถสุขา
เคลื่อนที่สาหรับให้บริการ
ประชาชน หน่วยงาน
ราชการและเอกชนในการ
จัดกิจกรรมต่างๆ นอก
สถานที่ซึ่งมีผู้เข้าร่วม
กิจกรรมจานวนมาก

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
-จัดซื้อรถสุขาเคลื่อนที่ตัวรถ
ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล
กาลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า
240 แรงม้า มีห้องสุขา
จานวนไม่น้อยกว่า 12 ห้อง
มีช่องสาหรับปัสสาวะสาหรับ
ผู้ชายพร้อมที่กั้นจานวนไม่
น้อยกว่า 6 ช่อง และอ้าง
ล้างมือ พร้อมอุปกรณ์ใช้งาน
ครบชุด จานวน 1 คัน
-จัดซื้อรถสุขาเคลื่อนที่ตัวรถ
ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล
มีกาลังแรงงม้าสูงสุดไม่น้อย
กว่า 150 แรงม้า มีห้องสุขา
ไม่น้อยกว่า 5 ห้อง มีโถ
ปัสสาวะสาหรับผู้ชาย
จานวนไม่น้อยกว่า 3 ชุด
และอ่างล้างมือ พร้อม
อุปกรณ์ใช้งานครบชุด
จานวน 1 คัน

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-

-

-

2564
(บาท)
-

-

ตัวชี้วดั
2565
(KPI)
(บาท)
8,500,000 ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ผู้รับบริการ
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

4,500,000

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั
-ทาให้การดาเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ
เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย
-ทาให้ประชาชน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ต่าง ๆ ได้รับความ
สะดวกมาขึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานบริการ
สิ่งแวดล้อม
สานักการ
สาธารณสุขฯ

แบบ ผ.02

-262561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
138,000

2565
(บาท)
138,000

มีผู้รับจ้าง ทาความสะอาด
อาคารและบริเวณโดยรอบ
โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลนคร
เชียงใหม่ จานวน 1 คน

-

-

-

138,000

138,000

ชุมชนในเขตเทศบาลนคร
เชียงใหม่ จานวน 97 ชุมชน
มีการจัดประชุม/ประชาคม
หมู่บ้าน ชุมชน ค้นหาผู้เสพ/
ผู้ค้าเพื่อส่งเข้ารับการบาบัด
ตามแนวทางประชารัฐร่วมใจ
สร้างหมู่บ้าน/ชุมชน มั่นคง
ปลอดภัยยาเสพติด

-

-

-

-

37,000

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

2

จ้างเหมาทาความ
สะอาดศูนย์บริการ
สุขภาพสัตว์เลี้ยง
เทศบาลนคร
เชียงใหม่

เพื่อจัดหาผู้รับจ้างทา
ความสะอาดอาคารและ
บริเวณโดยรอบศูนย์บริการ
สุขภาพสัตว์เลี้ยงเทศบาล
นครเชียงใหม่ ให้มีความ
สะอาด เรียบร้อยและถูก
สุขลักษณะ เหมาะสมต่อ
การให้บริการประชาชน

มีผู้รับจ้างทาความสะอาด
อาคารและบริเวณโดยรอบ
ศูนย์บริการสุขภาพสัตว์เลี้ยง
เทศบาลนครเชียงใหม่
จานวน 1 คน

3

จ้างเหมาทาความ
สะอาดโรงฆ่าสัตว์
เทศบาลนคร
เชียงใหม่

4

ประชุมประชาคม
ตามแนวทาง
ประชารัฐร่วมใจ
สร้างหมู่บ้าน/
ชุมชนมั่นคง
ปลอดภัย
ยาเสพติด

เพื่อจัดหาผู้รับจ้างทา
ความสะอาดอาคาร
สานักงานและบริเวณ
โดยรอบโรงฆ่าสัตว์
เทศบาลนครเชียงใหม่
ให้มีความสะอาด
เรียบร้อยและถูก
สุขลักษณะ เหมาะสมต่อ
การให้บริการประชาชน
- เพื่อสารวจและค้นหาผู้
เสพ/ผู้ค้าเพื่อส่งเข้ารับการ
บาบัดติดตามกระบวนการ
ที่ถูกต้อง
- เพื่อให้แกนนาชุมชนมี
การเฝ้าระวังปัญหายาเสพ
ติดในชุมชนได้ด้วยการมี
ส่วนร่วมของคนในชุมชน

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

อาคารและ
บริเวณโดย
รอบศูนย์บริการ
สุขภาพ
สัตว์เลี้ยง
เทศบาลฯมี
ความสะอาด
เรียบร้อย
ตลอดเวลา
อาคารและ
บริเวณโดย
โรงฆ่าสัตว์
เทศบาลฯมี
ความสะอาด
เรียบร้อย
ตลอดเวลา

ทาให้อาคารและ
บริเวณโดยรอบ
ศูนย์บริการสุขภาพ
สัตว์เลี้ยงเทศบาล
นครเชียงใหม่
สะอาด เรียบร้อย
เหมาะสมต่อการ
ให้บริการประชาชน

งานสัตวแพทย์
ฝ่ายบริการ
สิ่งแวดล้อม
สานักการ
สาธารณสุขฯ

ทาให้อาคารและ
บริเวณโดยรอบ
โรงฆ่าสัตว์
เทศบาลนคร
เชียงใหม่สะอาด
เรียบร้อยเหมาะสม
ต่อการให้บริการ
ประชาชน

งานสัตวแพทย์
ฝ่ายบริการ
สิ่งแวดล้อม
สานักการ
สาธารณสุขฯ

ร้อยละ 100
ของชุมชนใน
เขตเทศบาลฯ
มีการจัด
ประชุม/
ประชาคม
หมู่บ้าน
ชุมชนค้นหา
ผู้เสพ/ผู้ค้าฯ

สามารถสารวจ
และค้นหาผู้เสพ/
ผู้ค้าเพื่อส่งเข้ารับ
การบาบัดติดตาม
กระบวนการที่
ถูกต้องและมีการ
ติดตามผู้ติดยา
เสพติดครบถ้วน

งานป้องกันและ
แก้ไขปัญหา
ยาเสพติด
ฝ่ายบริการ
สิ่งแวดล้อม
สานักการ
สาธารณสุขฯ

แบบ ผ.02

-27ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

5

จัดหาชุดตรวจหา
สารเสพติดใน
ปัสสาวะ

6

อบรม TO BE
NUMBER ONE

- เพื่อจัดหาชุดตรวจสาร
เสพติดในปัสสาวะ สาหรับ
ใช้ตรวจกลุ่มเป้าหมาย/
กลุ่มเสี่ยงเพื่อบาบัด รักษา
ฟื้นฟูหรือเพื่อติดตาม
บาบัดรักษาฟื้นฟูในเขต
เทศบาลนครเชียงใหม่
- เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในเขต
เทศบาลนครเชียงใหม่
เพื่อให้เยาวชน TO BE
NUMBER ONE ในเขต
เทศบาลนครเชียงใหม่มี
ความรู้ ความเข้าใจใน
เรื่องการเฝ้าระวังและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดและ
สร้างความเข้มแข็งแก่
ชุมชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
กลุ่มเป้าหมาย/กลุ่มเสี่ยงใน
เขตเทศบาลนครเชียงใหม่
จานวน 3,500 คน ได้รับ
การตรวจหาสารเสพติดใน
ปัสสาวะ

เยาวชน TO BE NUMBER
ONE เทศบาลนครเชียงใหม่
แขวงละ 25 คน จานวน 4
แขวง รวม 100 คน มี
ความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
การเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดและสร้างความ
เข้มแข็งแก่ชุมชน

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
52,430

-

-

-

-

50,000

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละ 100
ของกลุ่ม
เป้าหมาย/
กลุ่มเสี่ยง
ได้รับการ
ตรวจหาสาร
เสพติดใน
ปัสสาวะ

สามารถค้นหาผู้
ติดสารเสพติด
และนาไปบาบัด
รักษา ฟื้นฟูตาม
ขั้นตอนต่อไป

งานป้องกันและ
แก้ไขปัญหา
ยาเสพติด
ฝ่ายบริการ
สิ่งแวดล้อม
สานักการ
สาธารณสุขฯ

ร้อยละ 70
ของผู้เข้ารับ
การอบรม
ผ่านการ
ฝึกอบรม
ตามเกณฑ์
ที่กาหนด

เยาวชน TO BE
NUMBER ONE มี
ความเข้มแข็ง
สามารถช่วยดูแล
ในการเฝ้าระวัง
และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด

งานป้องกันและ
แก้ไขปัญหายา
เสพติด
ฝ่ายบริการ
สิ่งแวดล้อม
สานักการ
สาธารณสุขฯ

แบบ ผ.02

-28ที่

โครงการ

7

รณรงค์ป้องกัน
ยาเสพติด

รวม

7 โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อรณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษาและให้
นักเรียนรู้และตระหนักถึง
พิษภัยของยาเสพติดให้
โทษ

จัดกิจกรรมรณรงค์
ประชาสัมพันธ์วันต่อต้าน
ยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน)
ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ โดย
มีนักศึกษาและนักเรียนเข้า
ร่วมจานวน 150 คน

-

-

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-

-

-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
22,000

276,000 13,437,430

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

ร้อยละ 100
ของกลุ่ม
เป้าหมาย
เข้าร่วม
กิจกรรม
รณรงค์
ประชาสัมพันธ์
วันต่อต้าน
ยาเสพติด
โลก

-ทาให้ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมได้ทราบ
วิธีการป้องกัน
และหลีกเลี่ยงจาก
ปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา
มากขึ้น
-ทาให้ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมได้รู้และ
ตระหนักถึงพิษภัย
ของยาเพสิตดให้
โทษซึ่งจะเป็นการ
ลดปัญหาการแพร่
ระบาดของยาเสพ
ติดในสถานศึกษา
มาก
-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานป้องกันและ
แก้ไขปัญหายา
เสพติด
ฝ่ายบริการ
สิ่งแวดล้อม
สานักการ
สาธารณสุขฯ

-

-29-

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 7/2564
เทศบาลนครเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ที่ 3 การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพคงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตสานึกด้านศิลปวัฒนธรรม
3.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1

อบรมพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมอาชีพ
กลุ่มเปราะบางใน
เขตเทศบาลนคร
เชียงใหม่

เพื่อส่งเสริมความรู้และ
ทักษะด้านอาชีพให้กับ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมที่
เข้ารับการฝึกอบรม

รวม

1 โครงการ

-

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
จานวน 97 ชุมชน และ
ผูท้ ี่เกี่ยวข้อง รวมจานวน
330 คน
-

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
105,000

-

-

-

-

105,000

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละ80
ของผู้เข้ารับ
การอบรม
ผ่านการ
ฝึกอบรมตาม
เกณฑ์ที่
กาหนด
-

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
ผู้ยากไร้
ผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคม ที่เข้ารับ
การอบรมได้รับ
ความรู้และทักษะ
ด้านอาชีพ
-

งานสังคมสงเคราะห์
กองสวัสดิการสังคม

-

-30-

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 7/2564
เทศบาลนครเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ที่ 3 การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพคงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตสานึกด้านศิลปวัฒนธรรม
3.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1

ส่งเสริมการ
บริหารจัดการ
กองทุนสวัสดิการ
ชุมชน

-เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ
และเข้าถึงกองทุน
สวัสดิการชุมชน
-เพื่อให้สมาชิกมีความ
มั่นคงในชีวิตด้านการจัด
สวัสดิการ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
อบรมคณะกรรมการกองทุน,
คณะกรรมการชุมชน
เทศบาลนครเชียงใหม่
และผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
รวมจานวน 120 คน

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
40,000

ตัวชี้วดั
(KPI)
ร้อยละ 80
ของผู้เข้ารับ
การอบรม
ผ่านการ
ฝึกอบรม
ตามเกณฑ์ที่
กาหนด

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผู้เข้ารับการอบรม งานพัฒนาเมือง
มีความรู้ความ
ฝ่ายพัฒนาชุมชน
เข้าใจเรื่องกองทุน กองสวัสดิการสังคม
สวัสดิการชุมชน
เพิ่มมากขึ้น
และสามารถ
นาไปใช้บริหาร
จัดการกองทุน
สวัสดิการชุมชน
ให้เกิดความ
เข้มแข็งและ
มีประสิทธิภาพ

แบบ ผ.02

-31ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

2

ฝึกอบรมเพื่อ
สร้างความรู้
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับศูนย์
พัฒนาครอบครัว
ในชุมชนเทศบาล
นครเชียงใหม่

-เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับศูนย์พัฒนา
ครอบครัวในชุมชน
เทศบาลนครเชียงใหม่
-เพื่อส่งเสริม พัฒนา และ
เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของครอบครัว

รวม

2 โครงการ

-

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
คณะทางานศูนย์พัฒนา
ครอบครัว ,ประชาชนใน
ชุมชน, และผู้ที่เกี่ยวข้อง
รวมจานวน 120 คน

-

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
50,000

-

-

-

-

90,000

ตัวชี้วดั
(KPI)
ร้อยละ 80
ของผู้เข้ารับ
การอบรม
ผ่านการ
ฝึกอบรม
ตามเกณฑ์
ที่กาหนด

-

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-ทาให้ผู้เข้ารับการ ฝ่ายพัฒนาชุมชน
อบรมมีความรู้
กองสวัสดิการ
ความเข้าใจ
สังคม
เกี่ยวกับศูนย์
พัฒนาครอบครัว
ในชุมชนเทศบาล
นครเชียงใหม่
และสามารถนา
ความรู้ที่ได้รับไป
ปรับใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้
-ทาให้สถาบัน
ครอบครัวมีความ
เข้มแข็ง
-

ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความปลอดภัยและบรรเทาสาธารณภัย

-32รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 7/2564
เทศบาลนครเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ที่ 5 การเสริมสร้างความ มั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ที่ 6 การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบ
4. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความปลอดภัยและบรรเทาสาธารณภัย
4.6 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1

ดูแลและบารุง
รักษาสายสัญญาณ
และอุปกรณ์
เชื่อมโยงตู้
สัญญาณไฟจราจร
ทางแยกกับศูนย์
ควบคุมสัญญาณ
ไฟจราจรด้วย
ระบบคอมพิวเตอร์
ATC

เพื่อดูแลและบารุงรักษา
สายสัญญาณและอุปกรณ์
เชื่อมโยงสื่อสารจากตู้
สัญญาณไฟจราจร 37
ทางแยก กับศูนย์ควบคุม
สัญญาณไฟจราจรด้วย
ระบบคอมพิวเตอร์ ATC
ถนนประชาสัมพันธ์
ตาบลช้างคลานให้
สามารถใช้การได้ดี

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
สายสัญญาณและอุปกรณ์
เชื่อมโยงสื่อสารจากตู้
สัญญาณไฟจราจร 37
ทางแยก กับศูนย์ควบคุม
สัญญาณไฟจราจรด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ ATC ได้รับการ
ดูแลและบารุงรักษา

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
135,000

แบบ ผ.02

ตัวชี้วดั
(KPI)
สัญญาณ
ไฟจราจร
สามารถใช้
งานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
และต่อเนื่อง

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ทาให้ระบบ
ฝ่ายวิศวกรรมจราจร
เชื่อมโยงสื่อสาร ส่วนการโยธา
จากตู้สัญญาณไฟ สานักการช่าง
จราจร 37 ทาง
แยก กับศูนย์
ควบคุมสัญญาณ
ไฟจราจรด้วย
ระบบคอมพิวเตอร์
ATC ทางานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
และมีอายุการใช้
งานนานขึ้น

แบบ ผ.02

-33ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2

ดูแลและบารุง
รักษาระบบกล้อง
วงจรปิดสถานี
ขนส่งและสาย
สัญญาณเชื่อมโยง
ภาพศูนย์ควบคุม
กล้องโทรทัศน์
วงจรปิด

เพื่อดูแลและบารุงรักษา
ระบบกล้องวงจรปิดสถานี
ขนส่งและสายสัญญาณ
เชื่อมโยงภาพศูนย์ควบคุม
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ถนนประชาสัมพันธ์ ตาบล
ช้างคลานให้สามารถใช้
การได้ดี

ระบบกล้องวงจรปิดสถานี
ขนส่ง 1,2,3 และ
สายสัญญาณเชื่อมโยงภาพ
ศูนย์ควบคุมกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดถนนประชาสัมพันธ์
ตาบลช้างคลาน จานวน
89 ตัว ได้รับการดูแลและ
บารุงรักษา

3

ดูแลและบารุง
รักษาระบบกล้อง
วงจรปิดสวน
สาธารณะและ
สายสัญญาณ
เชื่อมโยงภาพ
ศูนย์ควบคุม
กล้องโทรทัศน์
วงจรปิด

เพื่อดูแลและบารุงรักษา
ระบบกล้องวงจรปิด
สวนสาธารณะ และ
สายสัญญาณเชื่อมโยง
ภาพศูนย์ควบคุม
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ถนนประชาสัมพันธ์ ตาบล
ช้างคลานให้สามารถใช้
การได้ดี

รวม

3 โครงการ

-

ระบบกล้องวงจรปิด
สวนสาธารณะ 4 แห่ง ได้แก่
สวนสาธารณะหนองบวกหาด,
สวนสาธารณะกาญจนาภิเษก,
สวนสาธารณะล้านนา ร.9,
สวนสาธารณะบ้านเด่น และ
สายสัญญาณเชื่อมโยงภาพ
ศูนย์ควบคุมกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดถนนประชาสัมพันธ์
ตาบลช้างคลาน จานวน
71 ตัว ได้รับการดูแล
และบารุงรักษา
-

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
665,000

ตัวชี้วดั
(KPI)
ระบบกล้อง
วงจรปิด
สถานีขนส่ง
สามารถใช้
งานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
และต่อเนื่อง

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

ทาให้ระบบกล้อง
วงจรปิดสถานี
ขนส่ง 1,2,3 และ
สายสัญญาณ
เชื่อมโยงภาพศูนย์
ควบคุมกล้อง
โทรทัศน์วงจรปิด
ทางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
มีอายุการใช้งาน
นานขึ้น
580,000 ระบบกล้อง ทาให้ระบบกล้อง
วงจรปิด
วงจรปิดสวน
สวนสาธารณะ สาธารณะและ
สามารถใช้ สายสัญญาณ
งานได้อย่าง เชื่อมโยงภาพศูนย์
มีประสิทธิภาพ ควบคุม
และต่อเนื่อง กล้องโทรทัศน์
วงจรปิดทางานได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
มีอายุการใช้งาน
นานขึ้น
1,380,000
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
ฝ่ายวิศวกรรมจราจร
ส่วนการโยธา
สานักการช่าง

ฝ่ายวิศวกรรมจราจร
ส่วนการโยธา
สานักการช่าง

-

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร

-34-

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 7/2564
เทศบาลนครเชียงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ที่ 6 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ที่ 7 : การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

โครงการ

1

จัดซื้อระบบ
คอมพิวเตอร์ที่ใช้
สาหรับการ
ให้บริการจัดทา
บัตรประจาตัว
ประชาชน

วัตถุประสงค์
เพื่อเพิ่มศักยภาพการ
ให้บริการด้านบัตร
ประจาตัวประชาชนของ
สานักทะเบียนท้องถิ่น
เทศบาลนครเชียงใหม่

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้
สาหรับการให้บริการจัดทา
บัตรประจาตัวประชาชน
จานวน 2 ชุด

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
1,300,000
(1 ชุด)

ตัวชี้วดั
2565
(KPI)
(บาท)
1,300,000 สามารถ
(1 ชุด)
ให้บริการ
จัดทาบัตร
ประจาตัว
ประชาชน
เพิ่มขึ้นไม่
น้อยกว่า
ร้อยละ 50

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

สามารถให้บริการ
ประชาชนด้าน
การจัดทาบัตร
ประจาตัว
ประชาชนได้
เพิ่มขึ้น

งานบัตรประจาตัว
ประชาชน
ฝ่ายปกครอง
สานัก
ปลัดเทศบาล

-35ที่
2

โครงการ
อบรม/สัมมนา
การอนุรักษ์และ
พัฒนาเมือง

วัตถุประสงค์
-เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความ
เข้าใจเรื่องการอนุรักษ์
และพัฒนาเมือง
-เพื่อสร้างความร่วมมือ
ระหว่างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและชุมชนใน
การอนุรักษ์และพัฒนา
เมือง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ชุมชนและประชาชนใน
เขตเทศบาลนครเชียงใหม่
จานวน 250 คน (แบ่งการ
อบรม/สัมมนาเป็น 5 ครั้ง ๆ
ละ 50 คน)

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

แบบ ผ.02
งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
193,000

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-ร้อยละ 100
ของกลุ่ม
เป้าหมาย
เข้าร่วมการ
อบรม/สัมมนา
-ผู้เข้ารับการ
อบรม/สัมมนา
มีความรู้
ความเข้าใจใน
การอนุรักษ์
และพัฒนาเมือง
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60

-ทาให้ผู้เข้ารับการ
อบรม/สัมมนามี
ความรู้ความเข้าใจ
ในแนวทางการ
อนุรักษ์และพัฒนา
เมืองเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน
-ทาให้ผู้เข้ารับการ
อบรม/สัมมนา
สามารถนาความรู้
ไปใช้ในการ
อนุรักษ์และ
พัฒนาเมืองได้
-ทาให้เกิดการ
เชื่อมโยงความ
ร่วมมือระหว่าง
ชุมชนและองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการ
อนุรักษ์และ
พัฒนาเมือง

กลุ่มงานส่งเสริม
การพัฒนาเมือง
กองวิชาการ
และแผนงาน

แบบ ผ.02

-36ที่

โครงการ

3

จัดนิทรรศการ
เกี่ยวกับการ
อนุรักษ์และ
พัฒนาเมือง

4

อบรมการอนุรักษ์
และการพัฒนา
เมืองเก่า

วัตถุประสงค์
-เพื่อเผยแพร่และสื่อสาร
ข้อมูลเกี่ยวกับการอนุรักษ์
และพัฒนาเมือง
-เพื่อกระตุ้นการรับรู้และ
ขยายการรับรู้คุณค่าด้าน
การอนุรักษ์และพัฒนา
เมืองให้แก่เยาวชนและ
ประชาชน
-เพื่อส่งผ่านองค์ความรู้อัน
จะช่วยยกระดับความ
เข้าใจที่ดีเกี่ยวกับการ
อนุรักษ์และพัฒนาเมือง
-เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความ
เข้าใจเรื่องการอนุรักษ์
และการพัฒนาเมืองเก่า
-เพื่อพัฒนาทักษะการ
ออกแบบสถาปัตยกรรม
ของนักศึกษาให้ตอบสนอง
ความต้องการระดับเมือง
-เพื่อกระตุ้นความสาคัญ
ของการจัดการมรดกทาง
สถาปัตยกรรมสู่สังคม

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เยาวชนและประชาชนได้รับ
ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการ
อนุรักษ์และพัฒนาเมืองผ่าน
การจัดนิทรรศการไม่น้อย
กว่า 100 คน

นักศึกษา จานวน 100 คน

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
100,000

-

-

-

-

222,500

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ระดับความ
พึงพอใจของ
เยาวชนและ
ประชาชน
ต่อการจัด
นิทรรศการ
อยู่ในระดับ
ร้อยละ 80

ทาให้ยาวชน
และประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจในการ
อนุรักษ์และ
พัฒนาเมืองและ
สามารถนาความรู้
ไปใช้ในการ
อนุรักษ์และ
พัฒนาเมืองได้

กลุ่มงานส่งเสริม
การพัฒนาเมือง
กองวิชาการ
และแผนงาน

ผู้เข้ารับ
การอบรม
มีความรู้
ความเข้าใจ
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60

-ทาให้กลุ่มเป้าหมาย
ได้รับการพัฒนา
ทักษะการออกแบบ
สถาปัตยกรรมซึ่ง
ตอบสนองความ
ต้องการระดับ
เมืองและสามารถ
นาไปใช้ประโยชน์
ได้จริง
-ทาให้กลุ่มเป้าหมาย
ได้ตระหนักถึง
ความสาคัญของ
การจัดการมรดก
ทางสถาปัตยกรรม
สู่สังคม

กลุ่มงานส่งเสริม
การพัฒนาเมือง
กองวิชาการ
และแผนงาน

แบบ ผ.02

-37ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

5

สัมมนาเพื่อรับฟัง
ความคิดเห็นแนว
ทางการส่งเสริม
การเดินในเขต
เมืองเชียงใหม่

-เพื่อเปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมแสดงความคิดเห็นแล
กาหนดแนวทางในการ
พัฒนาย่านที่อยู่อาศัยของ
ตนเอง
-เพื่อสร้างพันธมิตรและ
ความร่วมมือระหว่าง
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น องค์กรอิสระและ
ชุมชนในการพัฒนาย่าน
ส่งเสริมการเดินในพื้นที่
เมืองเชียงใหม่
-เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
เกิดความรักในย่านที่อยู่
อาศัยของตนเองและ
ช่วยกันพัฒนาพื้นที่รวมกับ
เทศบาล
-เพื่อสร้างพื้นที่ต้นแบบ
ของการพัฒนาพื้นที่ให้
เป็นย่านเดินได้ศึกษาและ
ชุมชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,
หน่วยงานภาครัฐ, ประชาชน,
เครือข่ายภาคประชาสังคม,
นักศึกษาและอาจารย์,
องค์กรภาคเอกชนที่
เกี่ยวข้อง และกลุ่มเครือข่าย
องค์กรอิสระ จานวน 50 คน
เข้ามามีส่วนร่วมแสดงความ
คิดเห็นแนวทางการส่งเสริม
การเดินในเขตเมืองเชียงใหม่

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
14,000

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-ร้อยละ 100
ของกลุ่ม
เป้าหมาย
เข้าร่วมการ
สัมมนา
-มีร่างแบบ
ทางเดินใน
เขตเมือง
เชียงใหม่
จากแนว
ทางที่การ
สัมมนาฯ

-ทาให้เกิด
พันธมิตรและ
ความร่วมมือ
ระหว่างองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น องค์กร
อิสระและชุมชน
ในการส่งเสริมการ
เดินในเขตเมือง
เชียงใหม่
-ทาให้เกิดแนวคิด
ในการพัฒนาเมือง
เชียงใหม่และมี
พื้นที่ต้นแบบให้
เป็นย่านเดินได้

กลุ่มงานส่งเสริม
การพัฒนาเมือง
กองวิชาการ
และแผนงาน

แบบ ผ.02

-38ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

6

จัดตั้งศูนย์ส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการ
พัฒนาเมือง
เชียงใหม่

-เพือ่ จัดตั้งจัดตั้งศูนย์ส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการพัฒนาเมืองเชียงใหม่
สาหรับเป็นศูนย์กลางในการ
ประสานงานสร้างความร่วมมือ
ระหว่างเทศบาลนครเชียงใหม่
องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน
และเครือข่ายประชาคม
-เพื่อเป็นศูนย์กลางการ
พัฒนากระบวนการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและเปิดโอกาส
เปิดช่องทางให้ประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการ
บริหารงานของเทศบาลฯ
-เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลที่
เป็นประโยชน์ในการพัฒนา
เมืองทั้งข้อมูลเชิงวิชาการ
ข้อมูลเชิงพื้นที่และข้อมูล
ปัญหาความต้องการจาก
ภาคประชาชน
-เพื่อเป็นศูนย์ต้นแบบในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่
รวมทั้งการคิดค้นแก้ไข
ปัญหาและความต้องการ
ของประชาชนโดยเน้นการ
มีส่วนร่วม

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการ
พัฒนาเมืองเชียงใหม่สาหรับ
เป็นศูนย์กลางในการ
ประสานงานสร้างความ
ร่วมมือระหว่างเทศบาล
นครเชียงใหม่ องค์กรภาครัฐ
ภาคเอกชน และเครือข่าย
ประชาคม

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
70,500

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

มีศูนย์ส่งเสริม
การมีส่วน
ร่วมของ
ประชาชนใน
การพัฒนา
เมือง
เชียงใหม่

-ทาให้เทศบาลฯ
มีศูนย์ส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการ
พัฒนาเมือง
เชียงใหม่ในการ
ประสานงาน
ระหว่างเทศบาลฯ
องค์กรภาครัฐ
ภาคเอกชนและ
เครือข่ายภาค
ประชาชนและ
เครือข่ายภาค
ประชาสังคม
-เพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือของทุกฝ่าย
ในการพัฒนาเมือง
-ทาให้เกิด
กระบวนการ
ส่งเสริมมีส่วนร่วม
ของประชาชน
และเปิดโอกาส
ช่องทางให้
ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการ
บริหารงานของ
เทศบาลฯ

กลุ่มงานส่งเสริม
การพัฒนาเมือง
กองวิชาการ
และแผนงาน

แบบ ผ.02

-39ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

7

ดูแลและ
บารุงรักษาระบบ
คอมพิวเตอร์
สาหรับงานบัตร
ประจาตัว
ประชาชนแขวง
เม็งราย

เพื่อดูแลและบารุงรักษา
ระบบคอมพิวเตอร์สาหรับ
งานบัตรประจาตัว
ประชาชนแขวงเม็งรายให้
สามารถใช้งานได้ดี

ระบบคอมพิวเตอร์ (On-line)
สาหรับการบริการด้านงาน
บัตรประจาตัวประชาชน
ได้รับการดูแลและ
บารุงรักษา

-

-

-

-

100,000

8

จัดซื้อป้าย
ประชาสัมพันธ์
อิเล็กทรอนิกส์
(จอแสดงผล Led
ชนิดตัวอักษรวิ่ง)
พร้อมติดตั้ง

เพื่อแจ้งข่าวสารและ
เผยแพร่ข้อมูลด้านต่างๆ
ของงานบัตรประจาตัว
ประชาชนและหน่วยงาน
อื่นของแขวงเม็งรายแก่
ประชาชนทั่วไป หรือผู้
ที่มาติดต่อราชการ

จัดซื้อป้ายประชาสัมพันธ์
อิเล็กทรอนิกส์ (จอแสดงผล
Led ชนิดตัวอักษรวิ่ง) ขนาด
กว้าง 200 ซม.xยาว 40 ซม.
พร้อมติดตั้ง จานวน 1 ป้าย

-

-

-

30,000

-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

-ทาให้มีข้อมูลที่
เป็นประโยชน์ใน
การพัฒนาเมืองทั้ง
ข้อมูลเชิงวิชาการ
ข้อมูลเชิงพื้นที่
และข้อมูลปัญหา
ความต้องการจาก
ภาคประชาชน
ระบบ
ทาให้ประชาชน
คอมพิวเตอร์ ที่มาขอรับบริการ
สาหรับงาน จัดทาบัตร
บัตรประจาตัว ประจาตัว
ประชาชน
ประชาชนได้รับ
สามารถใช้ ความสะดวก
งานได้อย่าง รวดเร็ว
มีประสิทธิภาพ
และต่อเนื่อง
มีป้าย
ทาให้ประชาชน
ประชา
ได้รับข่าวสาร
สัมพันธ์
ต่างๆ
ข้อมูล
ข่าวสาร
จานวน
1 ป้าย

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

งานบัตร
ประจาตัว
ประชาชน
แขวงเม็งราย

งานบัตรประจาตัว
ประชาชน
แขวงเม็งราย

แบบ ผ.02

-40เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

9

จัดซื้อเก้าอี้พัก
คอยแบบ 4 ที่นั่ง
สาหรับบริการ
ประชาชน

เพื่อใช้สาหรับบริการ
ประชาชนที่มาติดต่อ
ราชการภายในสานักงาน
แขวงศรีวิชัย

จัดซื้อเก้าอี้พักคอย แบบ 4
ที่นั่ง จานวน 10 ชุด

รวม

9 โครงการ

-

-

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-

-

-

2564
(บาท)
75,000

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ร้อยละ 80
ของ
ผู้รับบริการ
มีความพึง
พอใจ
1,405,000 2,000,000
-

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั
มีที่นั่งรองรับ
บริการประชาชน
ที่มาติดต่อ
ราชการอย่าง
เพียงพอ
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานธุรการ
แขวงศรีวิชัย

-
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แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 7/2564
เทศบาลนครเชียงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ที่ 6 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ที่ 7 : การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
1

โครงการ
ปรับปรุงอาคาร
(ร้านกาแฟเดิม)
เพื่อใช้เป็นศูนย์
สร้างสรรค์เพื่อ
การพัฒนาเมือง
เชียงใหม่
(Chiang Mai
City Center)

วัตถุประสงค์
-เ พื่ อ ป รั บ ป รุ ง อ า ค า ร
ส า ห รั บ ใ ช้ เ ป็ น ศู น ย์
สร้างสรรค์เมือง (Chiang
Mai City Center)
ที่ประชาชนและทุกภาคส่วน
สามารถเข้ า ไปใช้ พ บปะ
พู ด คุ ย และแลกเปลี่ ย น
ความคิ ด เห็ น น าเสนอ
แผนงานโครงการและจัด
แสดงผลงานทางวิชาการ
และจัดนิทรรศการ
-เพื่อใช้เป็นศูนย์พัฒนาระบบ
จัดเก็บและบริหารข้อมูล
เมือง (City Data
Platform) งานวิจัยหรือ
ผลงานทางวิชาการที่
เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์
ฟื้นฟูและพัฒนาเมือง
เชียงใหม่

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ปรับปรุงพื้นที่ภายในอาคาร
(ร้านกาแฟเดิม) และพื้นที่
ภายนอกอาคาร ในบริเวณ
พื้นที่พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา
ให้เป็นศูนย์สร้างสรรค์เพื่อ
การพัฒนาเมืองเชียงใหม่
(Chiang Mai City Center)
พื้นที่ดาเนินการภายใน
อาคารประมาณ 160 ตร.ม.
และพื้นที่ภายนอกอาคาร
ประมาณ 300 ตร.ม.
พร้อมสิ่งอานวยความสะดวก
ตามแบบแปลนของ
เทศบาลฯ

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

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

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วดั
(KPI)
มีศูนย์
สร้างสรรค์
เพื่อการ
พัฒนาเมือง
เชียงใหม่
(Chiang
Mai City
Center)
ที่สามารถ
ให้บริการ
ประชาชน
และทุก
ภาคส่วน

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-ประชาชนและ
งานยุทธศาสตร์และ
ทุกภาคส่วนมีพื้นที่ แผนงาน
กลางที่สามารถเข้า สานักการช่าง
ใช้ พบปะ พูดคุย
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น จัดแสดงผล
งานหรือนิทรรศการ
ที่เกี่ยวข้องกับการ
อนุรักษ์และพัฒนา
เมืองเชียงใหม่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
-มีศูนย์พัฒนา
ระบบจัดเก็บและ
บริหารข้อมูลเมือง
(City Data
Platform) ที่
เกี่ยวข้องกับการ
อนุรักษ์ฟื้นฟูและ
พัฒนาเมือง
เชียงใหม่

-42ที่
2

รวม

โครงการ

วัตถุประสงค์

เตรียมความพร้อม
ในการยื่นขอ
อนุญาตก่อสร้าง
ดัดแปลง
เคลื่อนย้ายอาคาร
และการขอ
ใบรับรองการ
ก่อสร้างอาคาร
ทางอิเล็กทรอนิกส์

เพื่อรองรับการบริการ
ประชาชนในการยื่นขอ
อนุญาตก่อนสร้าง
ดัดแปลงเคลื่อนย้าย
อาคารและการขอ
ใบรับรองการก่อสร้าง
อาคารทางอิเล็กทรอนิกส์

2 โครงการ

-

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
-จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
สาหรับงานประมวลผลแบบ
ที่ 1 จานวน 6 เครื่อง
-จัดซื้อเครื่องพิมพ์
Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
จานวน 1 เครื่อง
-จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบ
ฉีดหมึก (Inkjet Printer)
สาหรับกระดาษ A3 จานวน
1 เครื่อง
-จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card
Reader) จานวน 4 เครื่อง
-จัดซื้อเครื่องสารองไฟฟ้า
ขนาด 800 VA จานวน 6
เครื่อง
-จัดซื้อชุดเก็บข้อมูล
-จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบ
ฉีดหมึกหน้ากว้าง 36 นิ้ว
จานวน 1 เครื่อง
-จัดซื้ออุปกรณ์นาเข้าข้อมูล
ในรูปแบบเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ (Scanner)
ขนาดกระดาษกว้าง 51
mm-215.9 mm.
-

แบบ ผ.02

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-

-

-

7,500

-

-

-

-

6,300

-

-

-

-

2,800

-

-

-

-

15,000

-

-

-

-

100,000
130,000

-

-

-

-

12,000

-

-

-

-

5,405,600

-

2564
(บาท)
132,000

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละ 80
ของผูร้ ับ
บริการมี
ความพอใจ

ทาให้ประชาชน
ผู้รับบริการได้รับ
ความสะดวก

ส่วนควบคุมอาคาร
และผังเมือง
สานักการช่าง

-

-

-

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครัง้ ที่ 7/2564
เทศบาลนครเชียงใหม่

-43-

แบบ ผ.03

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 7/2564
เทศบาลนครเชียงใหม่
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

แผนงาน

1

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป
แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

2

3

หมวด

ค่าครุภัณฑ์

ประเภท
ครุภัณฑ์สานักงาน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)

เก้าอี้พักคอย แบบ 4 ที่นั่ง
จานวน 10 ชุด
ครุภัณฑ์โฆษณาและ ป้ายประชาสัมพันธ์
เผยแพร่
อิเล็กทรอนิกส์ (จอแสดงผล
Led ชนิดตัวอักษรวิ่ง) ขนาด
กว้าง 200 ซม.xยาว 40 ซม.
พร้อมติดตั้ง จานวน 1 ป้าย
ครุภัณฑ์
ระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้
คอมพิวเตอร์
สาหรับการให้บริการจัดทา
บัตรประจาตัวประชาชน
จานวน 2 ชุด
รวม
-

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-

-

-

30,000

-

-

-

-

1,300,000
(1 ชุด)

1,300,000
(1 ชุด)

-

-

-

1,405,000

1,300,000

2564
(บาท)
75,000

2565
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานธุรการ
แขวงศรีวิชัย
งานบัตรประจาตัว
ประชาชน
แขวงเม็งราย
งานบัตรประจาตัว
ประชาชน
ฝ่ายปกครอง
สานักปลัดเทศบาล
-
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แบบ ผ.03

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 7/2564
เทศบาลนครเชียงใหม่
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

แผนงาน

1

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

2

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา
แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา
แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา
แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา
แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา
แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

3
4
5
6
7

หมวด

ประเภท

ค่าที่ดินและ
ครุภัณฑ์สานักงาน
สิ่งก่อสร้าง
(โครงการปรับปรุง
อาคาร (ร้านกาแฟ
เดิม) เพื่อใช้เป็นศูนย์ ครุภัณฑ์สานักงาน
สร้างสรรค์เพื่อการ
พัฒนาเมืองเชียงใหม่
(Chiang Mai City ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
Center)
ครุภัณฑ์สานักงาน
ครุภัณฑ์สานักงาน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)
เครื่องปรับอากาศ แบบแยก
ส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบ
แขวน ขนาด 24,000 บีทียู
จานวน 6 ตัว
โต๊ะประชุม ขนาด
140x110x75 ซม.
จานวน 1 ตัว
เก้าอี้สานักงาน ขนาดกว้าง
56 ลึก 59 สูง 92 ซม.
จานวน 26 ตัว
โต๊ะประชุม 8 ที่นั่ง ขนาด
120x240x75 ซม.จานวน
1 ตัว
โต๊ะคอมพิวเตอร์เมลามีน
จานวน 2 ตัว

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-

-

-

13,000

-

-

-

-

71,500

-

-

-

-

6,500

-

-

-

-

9,000

-

2564
(บาท)
194,400

2565
(บาท)
-

ครุภัณฑ์สานักงาน

ชุดครัว จานวน 1 ชุด

-

-

-

180,000

-

ครุภัณฑ์สานักงาน

ผ้าม่าน (พร้อมติดตั้ง)

-

-

-

20,000

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานยุทธศาสตร์และ
แผนงาน
สานักการช่าง
งานยุทธศาสตร์และ
แผนงาน
สานักการช่าง
งานยุทธศาสตร์และ
แผนงาน
สานักการช่าง
งานยุทธศาสตร์และ
แผนงาน
สานักการช่าง
งานยุทธศาสตร์และ
แผนงาน
สานักการช่าง
งานยุทธศาสตร์และ
แผนงาน
สานักการช่าง
งานยุทธศาสตร์และ
แผนงาน
สานักการช่าง

แบบ ผ.03

-45ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
2,125,000

8

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

รถกระบะเทท้าย ขนาด 6
ตัน 6 ล้อ จานวน 1 คัน

9

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

รถตักหน้าขุดหลัง
ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ
จานวน 1 คัน

-

-

-

-

3,520,000

ตู้เย็น ขนาด 16 คิวบิกฟุต
จานวน 1 ตู้

-

-

-

24,500

-

เครื่องทาน้าเย็น แบบต่อท่อ
ขนาด 2 ก๊อก จานวน 1
เครื่อง

-

-

-

14,600

-

10 แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา
11 แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

ค่าที่ดินและ
ครุภัณฑ์งานบ้านงาน
สิ่งก่อสร้าง
ครัว
(โครงการปรับปรุง
อาคาร (ร้านกาแฟ
ครุภณ
ั ฑ์ก่อสร้าง
เดิม) เพื่อใช้เป็นศูนย์
สร้างสรรค์เพื่อการ
พัฒนาเมืองเชียงใหม่
(Chiang Mai City
Center)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานบารุงรักษาและ
ซ่อมแซมระบบระบายน้า
ฝ่ายจัดการคุณภาพน้า
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง
งานบารุงรักษาและ
ซ่อมแซมระบบระบายน้า
ฝ่ายจัดการคุณภาพน้า
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง
งานยุทธศาสตร์และ
แผนงาน
สานักการช่าง
งานยุทธศาสตร์และ
แผนงาน
สานักการช่าง

แบบ ผ.03
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แผนงาน

12 แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา
13 แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา
14 แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา
15 แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

16 แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา
17 แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

หมวด
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง
(โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์พร้อมระบบ
ไฟฟ้าส่องสว่างถนน
ห้วยแก้ว)

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)

ครุภัณฑ์งานบ้านงาน โคมไฟถนน ชนิด LED
ครัว
185 วัตต์ พร้อมชุดตกแต่ง
โคมไฟประติมากรรมกิ่งเดี่ยว
พร้อมชุดตกแต่งเสาไฟฟ้า
จานวน 16 ชุด
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
โคมไฟถนน ชนิด LED
วิทยุ
185 วัตต์ พร้อมชุดตกแต่ง
โคมไฟประติมากรรมกิ่งคู่
พร้อมชุดตกแต่งเสาไฟฟ้า
จานวน 87 ชุด
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
กล้องเพื่อใช้เชื่อมต่อ
วิทยุ
การประชุมออนไลน์

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง
(โครงการปรับปรุง
อาคาร (ร้านกาแฟ
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
เดิม) เพื่อใช้เป็นศูนย์ วิทยุ
สร้างสรรค์เพื่อการ
พัฒนาเมืองเชียงใหม่
(Chiang Mai City
Center)
ครุภัณฑ์โฆษณาและ
การเผยแพร่
ครุภัณฑ์โฆษณาและ
การเผยแพร่

ลาโพงสาหรับการประชุม
มีทั้งไมค์และลาโพงในตัว
เชื่อมต่อได้ทั้งไร้สาย
(Bluetooth) และมีสาย
(USB) มีระบบสาหรับ
การใช้งานแบบไร้สาย
จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์
ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม
180 จานวน 1 จอ
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
ระดับ XGA ขนาด 5,000 ANSI
Lumens จานวน 1 เครื่อง

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-

-

-

-

-

-

-

34,800

-

-

-

-

10,800

-

-

-

-

35,200

-

-

-

-

55,800

-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
2,800,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
ส่วนออกแบบ
และก่อสร้าง
สานักการช่าง

15,660,000 ส่วนออกแบบ
และก่อสร้าง
สานักการช่าง
งานยุทธศาสตร์และ
แผนงาน
สานักการช่าง
งานยุทธศาสตร์และ
แผนงาน
สานักการช่าง

งานยุทธศาสตร์และ
แผนงาน
สานักการช่าง
งานยุทธศาสตร์และ
แผนงาน
สานักการช่าง

แบบ ผ.03
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แผนงาน

หมวด

ประเภท

18 แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา
19 แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา
20 แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา
21 แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา
22 แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง
(โครงการปรับปรุง
อาคาร (ร้านกาแฟ
เดิม) เพื่อใช้เป็นศูนย์
สร้างสรรค์เพื่อการ
พัฒนาเมืองเชียงใหม่
(Chiang Mai City
Center)

ครุภัณฑ์โฆษณาและ
การเผยแพร่

23 แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา
24 แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา
25 แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์
ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์
ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์
ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)
โทรทัศน์แอล อี ดี (LED TV)
ขนาด 75 นิ้ว จานวน 2
เครื่อง
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
แบบที่ 2 จานวน 1 ชุด
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In
One สาหรับงานประมวลผล
จานวน 1 เครื่อง
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก
สาหรับงานประมวลผล
จานวน 1 เครื่อง
เครื่องพิมพ์ Multifunction
แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank
Printer) จานวน 1 เครื่อง
เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับ
งานประมวลผลแบบที่ 1
จานวน 6 เครื่อง
เครื่องพิมพ์ Multifunction
แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ จานวน 1 เครื่อง
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
(Inkjet Printer) สาหรับ
กระดาษ A3 จานวน 1
เครื่อง

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-

-

-

350,000

-

-

-

-

23,000

-

-

-

-

22,000

-

-

-

-

7,500

-

-

-

-

132,000

-

-

-

-

7,500

-

-

-

-

6,300

-

2564
(บาท)
60,000

2565
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานยุทธศาสตร์และ
แผนงาน
สานักการช่าง
งานยุทธศาสตร์และ
แผนงาน
สานักการช่าง
งานยุทธศาสตร์และ
แผนงาน
สานักการช่าง
งานยุทธศาสตร์และ
แผนงาน
สานักการช่าง
งานยุทธศาสตร์และ
แผนงาน
สานักการช่าง
ส่วนควบคุมอาคาร
และผังเมือง
สานักการช่าง
ส่วนควบคุมอาคาร
และผังเมือง
สานักการช่าง
ส่วนควบคุมอาคาร
และผังเมือง
สานักการช่าง

แบบ ผ.03
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แผนงาน

26 แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา
27 แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา
28 แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา
29 แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา
30 แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card
Reader) จานวน 4 เครื่อง
เครื่องสารองไฟฟ้าขนาด
800 VA จานวน 6 เครื่อง

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-

-

-

15,000

-

2564
(บาท)
2,800

2565
(บาท)
-

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

ชุดเก็บข้อมูล

-

-

-

100,000

-

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

-

-

-

130,000

-

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
หน้ากว้าง 36 นิ้ว จานวน
1 เครื่อง
อุปกรณ์นาเข้าข้อมูลใน
รูปแบบเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ (Scanner)
ขนาดกระดาษกว้าง 51
mm-215.9 mm.
รวม

-

-

-

12,000

-

-

-

-

1,538,200

24,105,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
ส่วนควบคุมอาคาร
และผังเมือง
สานักการช่าง
ส่วนควบคุมอาคาร
และผังเมือง
สานักการช่าง
ส่วนควบคุมอาคาร
และผังเมือง
สานักการช่าง
ส่วนควบคุมอาคาร
และผังเมือง
สานักการช่าง
ส่วนควบคุมอาคาร
และผังเมือง
สานักการช่าง
-

-49-

แบบ ผ.03

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 7/2564
เทศบาลนครเชียงใหม่
แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
1

แผนงาน
แผนงานเคหะและ
ชุมชน

หมวด
ค่าครุภัณฑ์

ประเภท
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)
รถซ่อมบารุงถนนลาดยาง
ชนิดเร่งด่วน ชนิด 10 ล้อ
ขับเคลื่อน 2 เพลา
เครื่องยนต์ดีเซล มีกาลัง
สูงสุดไม่น้อยกว่า 240
แรงม้า ตอนท้ายติดตั้ง
อุปกรณ์ปฏิบัติงาน
ประกอบด้วย
-ชุดแขนบูมเคลื่อนที่ทางาน
ด้านหน้าของตัวรถและพับ
เก็บหลังห้องโดยสาร
-ชุดเทท้ายเคลื่อนที่ทางาน
ไหล่ทางและขอบทางด้าน
ซ้ายได้ 50 เซนติเมตร
-พร้อมถังบรรจุหินย่อย
ไม่น้อยกว่า 7 ลูกบาศก์เมตร
-พร้อมถังบรรจุน้ายาง
ไม่น้อยกว่า 2,000 ลิตร
จานวน 1 คัน

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
22,000,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานบารุงรักษาทาง
และสะพาน
ฝ่ายสาธารณูปโภค
ส่วนการโยธา
สานักการช่าง

แบบ ผ.03

-50ที่

แผนงาน

2

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

3

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

4

5

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
1,170,000

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง
(โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์สวนล้านนา ร.9)

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ

โคมไฟฟ้าประดับพร้อมเสา
ไฟ จานวน 30 ชุด

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ

โคมไฟฟ้าถนน LED พร้อม
เสาไฟ จานวน 30 ชุด

-

-

-

-

585,000

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ

โคมไฟฟ้าชนิดหลอดโซเดี่ยม
ขนาด 150 วัตต์
ติดตั้งบริเวณถนน
ราชภาคินัย จานวน 49 ชุด

-

-

-

-

318,500

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ

โคมไฟฟ้าชนิดหลอดโซเดี่ยม
ขนาด 150 วัตต์
ติดตั้งบริเวณถนนหมื่นด้าม
พร้าคต จานวน 36 ชุด

-

-

-

-

234,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
ฝ่ายสวนสาธารณะ
ส่วนการโยธา
สานักการช่าง
ฝ่ายสวนสาธารณะ
ส่วนการโยธา
สานักการช่าง
งานสถานที่และ
ไฟฟ้าสาธารณะ
ฝ่ายสาธารณูปโภค
ส่วนการโยธา
สานักการช่าง
งานสถานที่และ
ไฟฟ้าสาธารณะ
ฝ่ายสาธารณูปโภค
ส่วนการโยธา
สานักการช่าง

-51ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)

แบบ ผ.03

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

6

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ

โคมไฟฟ้าชนิดหลอดโซเดี่ยม
ขนาด 150 วัตต์
ติดตั้งบริเวณถนนวังสิงห์คา
จานวน 40 ชุด

7

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ

โคมไฟฟ้าชนิดหลอดโซเดี่ยม
ขนาด 150 วัตต์
ติดตั้งบริเวณถนนโชตนา
ซอย 22 จานวน 53 ชุด

-

-

-

-

8

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ครุภัณฑ์อื่น

ชุดสนามเด็กเล่นกลางแจ้ง
จานวน 3 ชุด

-

-

-

-

9

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง
(โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์สวนล้านนา ร.9)

ครุภัณฑ์อื่น

ชุดออกกาลังกายกลางแจ้ง
จานวน 10 ชุด

-

-

-

-

-

-

-

-

รวม

2565
(บาท)
260,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

งานสถานที่และ
ไฟฟ้าสาธารณะ
ฝ่ายสาธารณูปโภค
ส่วนการโยธา
สานักการช่าง
344,500 งานสถานที่และ
ไฟฟ้าสาธารณะ
ฝ่ายสาธารณูปโภค
ส่วนการโยธา
สานักการช่าง
3,070,000 ฝ่ายสวนสาธารณะ
ส่วนการโยธา
สานักการช่าง
928,910 ฝ่ายสวนสาธารณะ
ส่วนการโยธา
สานักการช่าง
28,910,910
-

-52-

แบบ ผ.03

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 7/2564
เทศบาลนครเชียงใหม่
แผนงานสาธารณสุข
ที่

แผนงาน

หมวด

1

แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

2

แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ประเภท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)

รถสุขาเคลื่อนที่ตัวรถชนิด 6
ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล กาลัง
แรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า
240 แรงม้า มีห้องสุขา
จานวนไม่น้อยกว่า 12 ห้อง
มีช่องสาหรับปัสสาวะสาหรับ
ผู้ชายพร้อมที่กั้นจานวนไม่
น้อยกว่า 6 ช่อง และอ้าง
ล้างมือ พร้อมอุปกรณ์ใช้งาน
ครบชุด จานวน 1 คัน
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถสุขาเคลื่อนที่ตัวรถชนิด 6
และขนส่ง
ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีกาลัง
แรงงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า
150 แรงม้า มีห้องสุขาไม่
น้อยกว่า 5 ห้อง มีโถ
ปัสสาวะสาหรับผู้ชาย
จานวนไม่น้อยกว่า 3 ชุด
และอ่างล้างมือ พร้อม
อุปกรณ์ใช้งานครบชุด
จานวน 1 คัน
รวม
-

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-

-

-

-

4,500,000

-

-

-

-

13,000,000

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
8,500,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานบริการ
สิง่ แวดล้อม
สานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

งานบริการ
สิ่งแวดล้อม
สานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

-

