แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 11/2564
เทศบาลนครเชียงใหม่
**************************
กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครเชียงใหม่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 11/2564
เทศบาลนครเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

-1-

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 11/2564
เทศบาลนครเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ที่ 1 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ลาดับที่ 12 หน้า 3/11
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

12

ปรับปรุงภูมิทัศน์
สุสานช้างคลาน
โดยการก่อสร้าง
พื้นที่จอดรถ
ช่วงที่ 2

-เพื่อปรับภูมิทัศน์สุสาน
ช้างคลานให้เป็นระเบียบ
เรียบร้อย สวยงาม
-เพื่อสร้างพื้นที่จอดรถ
สาหรับประชาชนที่มาใช้
บริการสุสานช้างคลาน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดความกว้างประมาณ
21 ม. ยาวประมาณ 50 ม.
พื้นที่ใช้สอยประมาณ
1,050 ตร.ม. สาหรับใช้
เป็นสถานที่จอดรถ (ต่อเนื่อง
จากบริเวณที่ดาเนินการไป
แล้ว) จานวน 1 แห่ง

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
525,000

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วดั
(KPI)
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่ต่อ
การดาเนิน
โครงการ

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

ภูมิทัศน์ภายใน
งานสุขาภิบาล
สุสานช้างคลานมี และสิง่ แวดล้อม
ความเป็นระเบียบ แขวงเม็งราย
เรียบร้อยและมี
สถานที่จอดรถที่
เพียงพอแก่
ประชาชนที่มา
ใช้บริการ

แก้ไข - แก้ไขแผนงานเป็น 1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ตามการจาแนกแผนงานตามรูปแบบงบประมาณ อปท. ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
- แก้ไขปีงบประมาณทีด่ าเนินการจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบนั
งบประมาณ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
12 ปรับปรุงภูมิทัศน์ -เพื่อปรับภูมิทัศน์สุสาน
เทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก
สุสานช้างคลาน
ช้างคลานให้เป็นระเบียบ ขนาดความกว้างประมาณ
โดยการก่อสร้าง เรียบร้อย สวยงาม
21 ม. ยาวประมาณ 50 ม.
พื้นที่จอดรถ
-เพื่อสร้างพื้นที่จอดรถ
พื้นที่ใช้สอยประมาณ
ช่วงที่ 2
สาหรับประชาชนที่มาใช้ 1,050 ตร.ม. สาหรับใช้
บริการสุสานช้างคลาน
เป็นสถานที่จอดรถ (ต่อเนื่อง
จากบริเวณที่ดาเนินการไป
แล้ว) จานวน 1 แห่ง

2565
(บาท)
525,000

ตัวชี้วดั
(KPI)
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่ต่อ
การดาเนิน
โครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ภูมิทัศน์ภายใน
งานสุขาภิบาล
สุสานช้างคลานมี และสิง่ แวดล้อม
ความเป็นระเบียบ แขวงเม็งราย
เรียบร้อยและมี
สถานที่จอดรถที่
เพียงพอแก่
ประชาชนที่มา
ใช้บริการ
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แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 11/2564
เทศบาลนครเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ที่ 1 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ลาดับที่ 3 หน้า 3/16
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

3

ติดตั้งโคมไฟฟ้า
แสงสว่าง LED
ถนนอินทวโรรส
บริเวณด้านหน้า
วัดปราสาท

-เพื่อปรับปรุงระบบ
แสงสว่างให้ได้มาตรฐาน
-เพื่อเป็นการอานวยความ
สะดวกและความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่
ประชาชนและนักท่องเที่ยว

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
-ติดตั้งโคมไฟฟ้าถนนชนิด
หลอดโซเดี่ยม ขนาด 400
วัตต์
-ติดตั้งเสาไฟฟ้าชนิดเหล็ก
กลมเรียว
-ติดตั้งตู้พร้อมสวิทซ์ควบคุม
การเปิด-ปิด อัตโนมัติด้วย
แสงอาทิตย์
-ติดตั้งฐานเสาไฟฟ้าและ
สายไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์อื่น
ครบชุด

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
470,000

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการดาเนิน
โครงการ

ประชาชนและ
นักท่องเที่ยว
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

งานสถานที่และ
ไฟฟ้าสาธารณะ
ฝ่ายสาธารณูปโภค
ส่วนการโยธา
สานักการช่าง
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แบบ ผ.02

แก้ไข - แก้ไขแผนงานเป็น 1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ตามการจาแนกแผนงานตามรูปแบบงบประมาณ อปท. ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
- แก้ไขชื่อโครงการจากติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง LED ถนนอินทวโรรสบริเวณด้านหน้าวัดปราสาท เป็นติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างถนนอินทวโรรสบริเวณด้านหน้าวัดปราสาท
เนื่องจากพิมพ์ชื่อโครงการผิดซึ่งไม่สอดคล้องกับเป้าหมายโครงการ (ติดตั้งโคมไฟฟ้าถนนชนิดหลอดโซเดีย่ ม)
- แก้ไขปีงบประมาณที่จะดาเนินการจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบนั
งบประมาณ
เป้าหมาย
ตัวชี้วดั
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
2564
2565
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
3 ติดตั้งโคมไฟฟ้า -เพื่อปรับปรุงระบบ
-ติดตั้งโคมไฟฟ้าถนนชนิด
470,000 ร้อยละความ
แสงสว่าง
แสงสว่างให้ได้มาตรฐาน หลอดโซเดี่ยม ขนาด 400
พึงพอใจของ
ถนนอินทวโรรส
-เพื่อเป็นการอานวยความ วัตต์
ประชาชน
บริเวณด้านหน้า สะดวกและความปลอดภัย -ติดตั้งเสาไฟฟ้าชนิดเหล็ก
ต่อการดาเนิน
วัดปราสาท
ในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ กลมเรียว
โครงการ
ประชาชนและนักท่องเที่ยว -ติดตั้งตู้พร้อมสวิทซ์ควบคุม
การเปิด-ปิด อัตโนมัติด้วย
แสงอาทิตย์
-ติดตั้งฐานเสาไฟฟ้าและ
สายไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์อื่น
ครบชุด

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนและ
นักท่องเที่ยว
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

งานสถานที่และ
ไฟฟ้าสาธารณะ
ฝ่ายสาธารณูปโภค
ส่วนการโยธา
สานักการช่าง
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แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 11/2564
เทศบาลนครเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ที่ 1 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ลาดับที่ 4 หน้า 3/16
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

4

ติดตั้งโคมไฟฟ้า
แสงสว่าง LED
ถนนสามล้าน
บริเวณด้านหน้า
วัดพระสิงห์

-เพื่อปรับปรุงระบบ
แสงสว่างให้ได้มาตรฐาน
-เพื่อเป็นการอานวยความ
สะดวกและความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่
ประชาชนและนักท่องเที่ยว

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
-ติดตั้งโคมไฟฟ้าถนนชนิด
หลอดโซเดี่ยม ขนาด 400
วัตต์
-ติดตั้งเสาไฟฟ้าชนิดเหล็ก
กลมเรียว
-ติดตั้งตู้พร้อมสวิทซ์ควบคุม
การเปิด-ปิด อัตโนมัติด้วย
แสงอาทิตย์ พร้อมอุปกรณ์
ครบชุด
-ติดตั้งฐานเสาไฟฟ้าและ
สายไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์อื่น
ครบชุด

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
450,000

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการดาเนิน
โครงการ

ประชาชนและ
นักท่องเที่ยว
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

งานสถานที่และ
ไฟฟ้าสาธารณะ
ฝ่ายสาธารณูปโภค
ส่วนการโยธา
สานักการช่าง
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แบบ ผ.02

แก้ไข - แก้ไขแผนงานเป็น 1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ตามการจาแนกแผนงานตามรูปแบบงบประมาณ อปท. ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
- แก้ไขชื่อโครงการจากติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง LED ถนนสามล้านบริเวณด้านหน้าวัดพระสิงห์ เป็นติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างถนนสามล้านบริเวณด้านหน้าวัดพระสิงห์
เนื่องจากพิมพ์ชื่อโครงการผิดซึ่งไม่สอดคล้องกับเป้าหมายโครงการ (ติดตั้งโคมไฟฟ้าถนนชนิดหลอดโซเดีย่ ม)
- แก้ไขปีงบประมาณที่จะดาเนินการจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบนั
งบประมาณ
เป้าหมาย
ตัวชี้วดั
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
2564
2565
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
4 ติดตัง้ โคมไฟฟ้า -เพื่อปรับปรุงระบบ
-ติดตั้งโคมไฟฟ้าถนนชนิด
450,000 ร้อยละความ
แสงสว่าง
แสงสว่างให้ได้มาตรฐาน หลอดโซเดี่ยม ขนาด 400
พึงพอใจของ
ถนนสามล้าน
-เพื่อเป็นการอานวยความ วัตต์
ประชาชน
บริเวณด้านหน้า สะดวกและความปลอดภัย -ติดตั้งเสาไฟฟ้าชนิดเหล็ก
ต่อการดาเนิน
วัดพระสิงห์
ในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ กลมเรียว
โครงการ
ประชาชนและนักท่องเที่ยว -ติดตั้งตู้พร้อมสวิทซ์ควบคุม
การเปิด-ปิด อัตโนมัติด้วย
แสงอาทิตย์ พร้อมอุปกรณ์
ครบชุด
-ติดตั้งฐานเสาไฟฟ้าและ
สายไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์อื่น
ครบชุด

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนและ
นักท่องเที่ยว
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

งานสถานที่และ
ไฟฟ้าสาธารณะ
ฝ่ายสาธารณูปโภค
ส่วนการโยธา
สานักการช่าง

แบบ ผ.02

-6รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 11/2564
เทศบาลนครเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ที่ 1 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ลาดับที่ 110 หน้า 3/97
ที่

โครงการ

110 จัดซื้อฝาท่อ
ระบายน้า
เหล็กหล่อ

วัตถุประสงค์
เพื่อปรับปรุงฝาท่อระบาย
น้าที่ชารุด เสียหายภายใน
เขตเทศบาลนครเชียงใหม่
ให้อยู่ในสภาพที่เป็น
ระเบียบเรียบร้อย
และปลอดภัย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
มีฝาท่อระบายน้าเหล็กหล่อ
จานวน 200 ฝา สาหรับ
ทดแทนฝาท่อระบายน้า
เดิมที่ชารุด เสียหาย

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
2,400,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการดาเนิน
โครงการ

เมืองมีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
และการเดินทาง
สัญจรของ
ประชาชนเกิด
ความสะดวก
ปลอดภัย

งานบารุงรักษา
และซ่อมแซม
ระบบระบายน้า
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เมืองมีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
และการเดินทาง
สัญจรของ
ประชาชนเกิด
ความสะดวก
ปลอดภัย

งานบารุงรักษา
และซ่อมแซม
ระบบระบายน้า
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง

แก้ไข ปีงบประมาณที่จะดาเนินการจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบนั
ที่

โครงการ

110 จัดซื้อฝาท่อ
ระบายน้า
เหล็กหล่อ

วัตถุประสงค์
เพื่อปรับปรุงฝาท่อระบาย
น้าที่ชารุด เสียหายภายใน
เขตเทศบาลนครเชียงใหม่
ให้อยู่ในสภาพที่เป็น
ระเบียบเรียบร้อย
และปลอดภัย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
มีฝาท่อระบายน้าเหล็กหล่อ
จานวน 200 ฝา สาหรับ
ทดแทนฝาท่อระบายน้า
เดิมที่ชารุด เสียหาย

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วดั
2565
(KPI)
(บาท)
2,400,000 ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการดาเนิน
โครงการ

ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 11/2564
เทศบาลนครเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ที่ 4 : การส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ที่ 3 : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ลาดับที่ 30 หน้า 3/124
ที่
30

โครงการ
จัดซื้อรถบรรทุก
ขยะติดเชื้อ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใช้ในการเก็บขนขยะ มีรถบรรทุกขยะติดเชื้อ
ติดเชื้อภายในเขตเทศบาล ขนาด 1 ตัน จานวน 2 คัน
นครเชียงใหม่และทดแทน
ของเดิมที่เสื่อมสภาพ

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
950,000
(1 คัน)

งบประมาณ
2563
(บาท)
950,000
(1 คัน)

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน

การเก็บขนขยะ
ติดเชื้อภายในเขต
เทศบาลฯเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ

งานสถานีขนถ่าย
และโรงงานเผา
ขยะติดเชื้อ
ฝ่ายจัดการ
สภาพแวดล้อม
ด้านวัสดุใช้แล้ว
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน

การเก็บขนขยะ
ติดเชื้อภายในเขต
เทศบาลฯเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ

งานสถานีขนถ่าย
และโรงงานเผา
ขยะติดเชื้อ
ฝ่ายจัดการ
สภาพแวดล้อม
ด้านวัสดุใช้แล้ว
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง

แก้ไข ปีงบประมาณที่จะดาเนินการจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบนั
ที่
30

โครงการ
จัดซื้อรถบรรทุก
ขยะติดเชื้อ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใช้ในการเก็บขนขยะ มีรถบรรทุกขยะติดเชื้อ
ติดเชื้อภายในเขตเทศบาล ขนาด 1 ตัน จานวน 2 คัน
นครเชียงใหม่และทดแทน
ของเดิมที่เสื่อมสภาพ

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
950,000
(1 คัน)

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
950,000
(1 คัน)

-8-

แบบ ผ.02
แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 11/2564
เทศบาลนครเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ที่ 4 : การส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ที่ 3 : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ลาดับที่ 31 หน้า 3/125
ที่
31

โครงการ

วัตถุประสงค์

จัดซื้อรถบรรทุกน้า เพื่อใช้ในการฉีดพ่นน้าใน
ชนิด 6 ล้อ ขนาด การทาปุ๋ยอินทรีย์จาก
7,000 ลิตร
เศษใบไม้ภายในศูนย์การ
เรียนรู้ฯ สาหรับแจกจ่าย
ให้ประชาชนในชุมชนไป
ใช้ประโยชน์ในครัวเรือน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
มีรถบรรทุกน้า ชนิด 6 ล้อ
ขนาด 7,000 ลิตร
จานวน 1 คัน

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
3,300,000

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน

การทาปุ๋ยอินทรีย์
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
และแจกจ่ายให้
ประชาชนนาไปใช้
ประโยชน์ใน
ครัวเรือน

งานกาจัดมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล
ฝ่ายจัดการ
สภาพแวดล้อม
ด้านวัสดุใช้แล้ว
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

การทาปุ๋ยอินทรีย์
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
และแจกจ่ายให้
ประชาชนนาไปใช้
ประโยชน์ใน
ครัวเรือน

งานกาจัดมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล
ฝ่ายจัดการ
สภาพแวดล้อม
ด้านวัสดุใช้แล้ว
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง

แก้ไข ปีงบประมาณที่จะดาเนินการจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบนั
ที่
31

โครงการ

วัตถุประสงค์

จัดซื้อรถบรรทุกน้า เพื่อใช้ในการฉีดพ่นน้าใน
ชนิด 6 ล้อ ขนาด การทาปุ๋ยอินทรีย์จาก
7,000 ลิตร
เศษใบไม้ภายในศูนย์การ
เรียนรู้ฯ สาหรับแจกจ่าย
ให้ประชาชนในชุมชนไป
ใช้ประโยชน์ในครัวเรือน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
มีรถบรรทุกน้า ชนิด 6 ล้อ
ขนาด 7,000 ลิตร
จานวน 1 คัน

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วดั
2565
(KPI)
(บาท)
3,300,000 ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน
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แบบ ผ.02
แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 11/2564
เทศบาลนครเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ที่ 4 : การส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ที่ 3 : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ลาดับที่ 35 หน้า 3/126
ที่

โครงการ

35

จัดซื้อเครื่องร่อน
ปุ๋ยอินทรีย์

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใช้ในกระบวนการผลิต มีเครื่องร่อนปุ๋ยอินทรีย์
ปุ๋ยอินทรีย์สาหรับแจกจ่าย จานวน 2 เครื่อง
ให้ประชาชนในชุมชนไป
ใช้ประโยชน์ในครัวเรือน

2561
(บาท)

2562
(บาท)

-

-

งบประมาณ
2563
(บาท)
300,000
(1 เครื่อง)

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
300,000
(1 เครื่อง)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน

การทาปุ๋ยอินทรีย์
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
และแจกจ่ายให้
ประชาชนนาไปใช้
ประโยชน์ใน
ครัวเรือน

งานกาจัดมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล
ฝ่ายจัดการ
สภาพแวดล้อม
ด้านวัสดุใช้แล้ว
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน

การทาปุ๋ยอินทรีย์
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
และแจกจ่ายให้
ประชาชนนาไปใช้
ประโยชน์ใน
ครัวเรือน

งานกาจัดมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล
ฝ่ายจัดการ
สภาพแวดล้อม
ด้านวัสดุใช้แล้ว
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง

แก้ไข ปีงบประมาณที่จะดาเนินการจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบนั
ที่

โครงการ

35

จัดซื้อเครื่องร่อน
ปุ๋ยอินทรีย์

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใช้ในกระบวนการผลิต มีเครื่องร่อนปุ๋ยอินทรีย์
ปุ๋ยอินทรีย์สาหรับแจกจ่าย จานวน 2 เครื่อง
ให้ประชาชนในชุมชนไป
ใช้ประโยชน์ในครัวเรือน

2561
(บาท)

2562
(บาท)

-

-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
300,000
(1 เครื่อง)

2565
(บาท)
300,000
(1 เครื่อง)

- 10 -

แบบ ผ.02
แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 11/2564
เทศบาลนครเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ที่ 4 : การส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ที่ 3 : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ลาดับที่ 48 หน้า 3/131
ที่

โครงการ

48

ก่อสร้างท่อรับ
น้าเสียถนน
อัษฎาธร

วัตถุประสงค์
-เพื่อป้องกันน้าเสียไหลลง
สู่คลองแม่ข่า
-เพื่อให้การจัดส่งน้าเสียไป
บาบัดยังโรงงานปรับปรุง
คุณภาพน้าเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ก่อสร้างท่อรับน้าเสียบริเวณ
ถนนอัษฎาธร ขนาดไม่ต่า
กว่า 30 ซม. ระยะทางไม่
น้อยกว่า 50 ม. ตามแบบ
แปลนเทศบาลฯ

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
1,000,000

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-ค่าเฉลี่ย
ออกซิเจน
ละลายในน้า
(DO) ใน
คลองแม่ข่า
(>2 มก./ลิตร)
-ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการดาเนิน
โครงการ

-สามารถป้องกันน้า
เสียไหลลงสู่คลอง
แม่ข่า
-สามารถรองรับ
น้าทิ้งจากท่อ
ระบายน้าถนน
อัษฎาธรและ
บริเวณโดยรอบไป
ปรับปรุงคุณภาพ
น้า ณ โรงงาน
ปรับปรุงคุณภาพ
น้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

งานควบคุมและ
ตรวจสอบการ
บาบัดน้าเสีย
ฝ่ายจัดการ
คุณภาพน้า
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง

- 11 -

แบบ ผ.02

แก้ไข ปีงบประมาณที่จะดาเนินการจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบนั
ที่

โครงการ

48

ก่อสร้างท่อรับ
น้าเสียถนน
อัษฎาธร

วัตถุประสงค์
-เพื่อป้องกันน้าเสียไหลลง
สู่คลองแม่ข่า
-เพื่อให้การจัดส่งน้าเสียไป
บาบัดยังโรงงานปรับปรุง
คุณภาพน้าเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ก่อสร้างท่อรับน้าเสียบริเวณ
ถนนอัษฎาธร ขนาดไม่ต่า
กว่า 30 ซม. ระยะทางไม่
น้อยกว่า 50 ม. ตามแบบ
แปลนเทศบาลฯ

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วดั
2565
(KPI)
(บาท)
1,000,000 -ค่าเฉลี่ย
ออกซิเจน
ละลายในน้า
(DO) ใน
คลองแม่ข่า
(>2 มก./ลิตร)
-ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการดาเนิน
โครงการ

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-สามารถป้องกันน้า
เสียไหลลงสู่คลอง
แม่ข่า
-สามารถรองรับ
น้าทิ้งจากท่อ
ระบายน้าถนน
อัษฎาธรและ
บริเวณโดยรอบไป
ปรับปรุงคุณภาพ
น้า ณ โรงงาน
ปรับปรุงคุณภาพ
น้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

งานควบคุมและ
ตรวจสอบการ
บาบัดน้าเสีย
ฝ่ายจัดการ
คุณภาพน้า
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง

- 12 -

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 11/2564
เทศบาลนครเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ที่ 4 : การส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ที่ 3 : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ลาดับที่ 4 หน้า 3/147
ที่
4

โครงการ
ขุดลอกลาคูไหว

วัตถุประสงค์
-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ระบายน้า โดยการขุดลอก
ตะกอนดิน ขยะและวัชพืช
ออกเพื่อให้น้าสามารถไหล
ผ่านได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น
-เพื่อแก้ปัญหาน้าเน่าเสีย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ขุดลอกลาคูไหว รวมปริมาณ
วัสดุขุดลอกไม่น้อยกว่า
12,000 ลบ.ม./ปี
ตามแบบแปลนเทศบาลฯ

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)

2564
(บาท)

3,000,000

3,000,000

-

3,000,000

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่ต่อ
การดาเนิน
โครงการ

-การระบายน้ามี
ประสิทธิภาพเพิ่ม
มากขึ้นและลด
การสะสมของ
ตะกอนดิน ขยะ
และวัชพืช
-คุณภาพน้าในลา
คูไหวดีขึ้น

งานบารุงรักษา
และซ่อมแซม
ระบบระบายน้า
ฝ่ายจัดการ
คุณภาพน้า
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-การระบายน้ามี
ประสิทธิภาพเพิ่ม
มากขึ้นและลด
การสะสมของ
ตะกอนดิน ขยะ
และวัชพืช
-คุณภาพน้าในลา
คูไหวดีขึ้น

งานบารุงรักษา
และซ่อมแซม
ระบบระบายน้า
ฝ่ายจัดการ
คุณภาพน้า
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง

แก้ไข ปีงบประมาณที่จะดาเนินการจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบนั
ที่
4

โครงการ
ขุดลอกลาคูไหว

วัตถุประสงค์
-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ระบายน้า โดยการขุดลอก
ตะกอนดิน ขยะและวัชพืช
ออกเพื่อให้น้าสามารถไหล
ผ่านได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น
-เพื่อแก้ปัญหาน้าเน่าเสีย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ขุดลอกลาคูไหว รวมปริมาณ
วัสดุขุดลอกไม่น้อยกว่า
12,000 ลบ.ม./ปี
ตามแบบแปลนเทศบาลฯ

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)

3,000,000

3,000,000

-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)

3,000,000 ร้อยละความ

พึงพอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่ต่อ
การดาเนิน
โครงการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวติ และจิตสานึกด้านศิลปวัฒนธรรม

แบบ ผ.02

- 13 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 11/2564
เทศบาลนครเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ที่ 3 : การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพคงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ที่ 4 : การอนุรกั ษ์ ฟืน้ ฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตสานึกด้านศิลปวัฒนธรรม
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

เดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ลาดับที่ 46 หน้า 3/176
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

46

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์แบบ
สัมผัสหน้าจอ
ขนาดไม่น้อยกว่า
21 นิ้ว

เพื่อใช้ในห้องนิทรรศการ
เครือข่ายพิพิธภัณฑ์กลาง
เวียงเชียงใหม่

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
มีเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ
สัมผัสหน้าจอขนาดไม่น้อย
กว่า 21 นิ้ว จานวน 2
เครื่อง

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
33,000
(1 เครื่อง)

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
33,000
(1 เครื่อง)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
นักท่องเที่ยว
ที่ได้รับการ
อานวยความ
สะดวกต่อ
การบริการ

ทาให้การนาเสนอ
ข้อมูลภายในห้อง
นิทรรศการมี
ประสิทธิภาพมาก

กลุ่มงานส่งเสริม
การพัฒนาเมือง
กองวิชาการและ
แผนงาน

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
นักท่องเที่ยว
ที่ได้รับการ
อานวยความ
สะดวกต่อ
การบริการ

ทาให้การนาเสนอ
ข้อมูลภายในห้อง
นิทรรศการมี
ประสิทธิภาพมาก

กลุ่มงานส่งเสริม
การพัฒนาเมือง
กองวิชาการและ
แผนงาน

แก้ไข ปีงบประมาณที่จะดาเนินการจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบนั
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

46

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์แบบ
สัมผัสหน้าจอ
ขนาดไม่น้อยกว่า
21 นิ้ว

เพื่อใช้ในห้องนิทรรศการ
เครือข่ายพิพิธภัณฑ์กลาง
เวียงเชียงใหม่

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
มีเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ
สัมผัสหน้าจอขนาดไม่น้อย
กว่า 21 นิ้ว จานวน 2
เครื่อง

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
33,000
(1 เครื่อง)

2564
(บาท)
33,000
(1 เครื่อง)

2565
(บาท)
-

แบบ ผ.02

- 14 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 11/2564
เทศบาลนครเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ที่ 3 : การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพคงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ที่ 4 : การอนุรกั ษ์ ฟืน้ ฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญ
ั ญาท้องถิน่
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตสานึกด้านศิลปวัฒนธรรม
3.3 แผนงานการศึกษา

เดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ลาดับที่ 141 หน้า 3/258
ที่

โครงการ

213 จัดซื้อโต๊ะ - เก้าอี้
นักเรียน
รร.ท.วัดพวกช้าง

วัตถุประสงค์
-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การจัดการเรียนการสอน
ของโรงเรียน
-เพื่อให้นักเรียนได้รับ
ความสะดวกสบายในการ
เรียนการสอน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
มีโต๊ะ - เก้าอี้นักเรียน
จานวน 100 ชุด

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
75,000
(50 ชุด)

งบประมาณ
2563
(บาท)
75,000
(50 ชุด)

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วดั
(KPI)
ร้อยละความ
พึงพอใจต่อ
การจัดการ
เรียนการ
สอน

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-โรงเรียนมี
รร.ท.วัด
ประสิทธิภาพใน พวกช้าง
การจัดการเรียน สานักการศึกษา
การสอนมากขึ้น
- นักเรียนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการจัดการ
เรียนการสอน

แก้ไข ปีงบประมาณที่จะดาเนินการจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2563 เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2565 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปจั จุบัน
ที่

โครงการ

213 จัดซื้อโต๊ะ - เก้าอี้
นักเรียน
รร.ท.วัดพวกช้าง

วัตถุประสงค์
-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การจัดการเรียนการสอน
ของโรงเรียน
-เพื่อให้นักเรียนได้รับ
ความสะดวกสบายในการ
เรียนการสอน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
มีโต๊ะ - เก้าอี้นักเรียน
จานวน 100 ชุด

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)

-

-

2564
(บาท)
75,000
(50 ชุด)

2565
(บาท)
75,000
(50 ชุด)

ตัวชี้วดั
(KPI)
ร้อยละความ
พึงพอใจต่อ
การจัดการ
เรียนการ
สอน

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-โรงเรียนมี
รร.ท.วัด
ประสิทธิภาพใน พวกช้าง
การจัดการเรียน สานักการศึกษา
การสอนมากขึ้น
- นักเรียนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการจัดการ
เรียนการสอน

แบบ ผ.02

- 15 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 11/2564
เทศบาลนครเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ที่ 3 : การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพคงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ที่ 4 : การอนุรกั ษ์ ฟืน้ ฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญ
ั ญาท้องถิน่
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตสานึกด้านศิลปวัฒนธรรม
3.4 แผนงานสาธารณสุข

เดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ลาดับที่ 95 หน้า 3/347
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

95

จัดซื้อเครื่องพ่น
สารเคมี ULV
ชนิดสะพายหลัง
ฝ่ายป้องกันและ
ควบคุมโรค
สานักการ
สาธารณสุขฯ

เพื่อใช้ในการพ่นสารเคมี
กาจัดยุงลายป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก
และกาจัดสัตว์พาหะนา
โรคไข้เลือดออก

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
มีเครื่องพ่นสารเคมี ULV
ชนิดสะพายหลัง จานวน 4
เครื่อง

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
368,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการ
ปฏิบัติงาน

-การพ่นสารเคมี
กาจัดยุงลาย
ป้องกันและ
ควบคุมโรค
ไข้เลือดออกให้แก่
ประชาชนมี
ประสิทธิภาพ
-มีอุปกรณ์และ
เครื่องมือเครื่องใช้
ที่มีประสิทธิภาพ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
ฝ่ายป้องกันและ
ควบคุมโรค
สานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม
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แบบ ผ.02

แก้ไข ปีงบประมาณที่จะดาเนินการจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบนั
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

95

จัดซื้อเครื่องพ่น
สารเคมี ULV
ชนิดสะพายหลัง
ฝ่ายป้องกันและ
ควบคุมโรค
สานักการ
สาธารณสุขฯ

เพื่อใช้ในการพ่นสารเคมี
กาจัดยุงลายป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก
และกาจัดสัตว์พาหะนา
โรคไข้เลือดออก

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
มีเครื่องพ่นสารเคมี ULV
ชนิดสะพายหลัง จานวน 4
เครื่อง

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
184,000
(2 เครื่อง)

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

หมายเหตุ : เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีการดาเนินการจัดซื้อเครื่องพ่นสารเคมี ULV ชนิดสะพายหลังไปแล้วจานวน 2 เครื่อง

2564
(บาท)
184,000
(2 เครื่อง)

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการ
ปฏิบัติงาน

-การพ่นสารเคมี
กาจัดยุงลาย
ป้องกันและ
ควบคุมโรค
ไข้เลือดออกให้แก่
ประชาชนมี
ประสิทธิภาพ
-มีอุปกรณ์และ
เครื่องมือเครื่องใช้
ที่มีประสิทธิภาพ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
ฝ่ายป้องกันและ
ควบคุมโรค
สานักการ
สาธารณสุขและ
สิง่ แวดล้อม
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แบบ ผ.02

เดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 ลาดับที่ 1 หน้า 7
ที่

โครงการ

1

จัดซื้อเครื่อง
ฟอกอากาศ
แบบเคลื่อนที่

วัตถุประสงค์
เพื่อใช้ในการขจัดสิ่ง
แปลกปลอมฆ่าเชื้อโรคใน
อากาศและปรับคุณภาพ
อากาศในพื้นที่ปลอดภัย
จากฝุ่นควัน (Smog
Safety Zone) ของจุด
บริการที่เทศบาลนคร
เชียงใหม่ได้จัดตั้งขึ้น
สาหรับให้ประชาชนพักพิง
เมื่อเกิดวิกฤตหมอกควัน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
มีเครื่องฟอกอากาศแบบ
เคลื่อนที่ สาหรับห้องขนาด
ไม่น้อยกว่า 70 ตร.ม.
จานวน 20 เครื่อง

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
400,000

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ผู้รับบริการ

ประชาชนมีพื้นที่
พักพิงที่มีสภาวะ
อากาศที่
เหมาะสมและไม่
เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพเมื่อเกิด
วิกฤตหมอกควัน

งานโรคไม่ติดต่อ
ฝ่ายป้องกันและ
ควบคุมโรค
สานักการ
สาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ผู้รับบริการ

ประชาชนมีพื้นที่
พักพิงที่มีสภาวะ
อากาศที่
เหมาะสมและไม่
เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพเมื่อเกิด
วิกฤตหมอกควัน

งานโรคไม่ติดต่อ
ฝ่ายป้องกันและ
ควบคุมโรค
สานักการ
สาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

แก้ไข ปีงบประมาณที่จะดาเนินการจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบนั
ที่

โครงการ

1

จัดซื้อเครื่อง
ฟอกอากาศ
แบบเคลื่อนที่

วัตถุประสงค์
เพื่อใช้ในการขจัดสิ่ง
แปลกปลอมฆ่าเชื้อโรคใน
อากาศและปรับคุณภาพ
อากาศในพื้นที่ปลอดภัย
จากฝุ่นควัน (Smog
Safety Zone) ของจุด
บริการที่เทศบาลนคร
เชียงใหม่ได้จัดตั้งขึ้น
สาหรับให้ประชาชนพักพิง
เมื่อเกิดวิกฤตหมอกควัน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
มีเครื่องฟอกอากาศแบบ
เคลื่อนที่ สาหรับห้องขนาด
ไม่น้อยกว่า 70 ตร.ม.
จานวน 20 เครื่อง

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
400,000

2565
(บาท)
-

ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความปลอดภัยและบรรเทาสาธารณภัย

แบบ ผ.02

- 18 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 11/2564
เทศบาลนครเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ที่ 5 การเสริมสร้างความ มั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ที่ 6 การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบ
4. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความปลอดภัยและบรรเทาสาธารณภัย
4.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เดิม แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) ลาดับที่ 3 หน้า 3/460
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

3

Chiangmai
Smart Security

-เพื่อเฝ้าระวังการกระทา
ผิดกฎหมายจราจรและ
การก่ออาชญากรรม
-เพื่อให้ประชาชนและ
นักท่องเที่ยวได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
-เพื่อพัฒนาเมืองให้มี
มาตรฐานความปลอดภัย
ในระดับสากล
-เพื่อนาเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ของกล้องโทรทัศน์วงจร
ปิดมาใช้เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิต

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
-ติดตั้งกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด จานวน 110 กล้อง
พร้อมอุปกรณ์อื่นครบชุด
ประกอบด้วย
--กล้องตรวจจับใบหน้า
--กล้องตรวจจับป้ายทะเบียน
--ตู้แจ้งเหตุฉุกเฉิน
--กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
4 จุด
-ปรับปรุงและตกแต่งห้อง
ควบคุมภายในศูนย์ควบคุม
CCTV
-ฝึกอบรมบุคลากรพร้อม
เอกสารประกอบ

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
46,000,000

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วดั
(KPI)
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการดาเนิน
โครงการ

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-ผู้กระทาผิด
ฝ่ายวิศวกรรมจราจร
กฎหมายและ
ส่วนการโยธา
อาชญากรรมลด สานักการช่าง
น้อยลง
-ประชาชนและ
นักท่องเที่ยว
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
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แก้ไข - แก้ไขแผนงานเป็น 4.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน ตามการจาแนกแผนงานตามรูปแบบงบประมาณ อปท. ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095

แบบ ผ.02

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- แก้ไขเป้าหมายโครงการโดยยกเลิกข้อความกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 4 จุด เนื่องจากพิมพ์ผดิ และข้อความดังกล่าวมีความคลาดเคลื่อนไม่สอดคล้องกับเป้าหมายที่จะติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จานวน 110 กล้อง
- แก้ไขปีงบประมาณที่จะดาเนินการจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบนั
งบประมาณ
เป้าหมาย
ตัวชี้วดั
ผลทีค่ าดว่า
หน่วยงาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
2564
2565
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
จะได้รบั
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
3 Chiangmai
-เพื่อเฝ้าระวังการกระทา -ติดตั้งกล้องโทรทัศน์
46,000,000 ร้อยละความ -ผู้กระทาผิด
ฝ่ายวิศวกรรมจราจร
Smart Security ผิดกฎหมายจราจรและ
วงจรปิด จานวน 110 กล้อง
พึงพอใจของ กฎหมายและ
ส่วนการโยธา
การก่ออาชญากรรม
พร้อมอุปกรณ์อื่นครบชุด
ประชาชน
อาชญากรรมลด สานักการช่าง
-เพื่อให้ประชาชนและ
ประกอบด้วย
ต่อการดาเนิน น้อยลง
นักท่องเที่ยวได้รับความ
--กล้องตรวจจับใบหน้า
โครงการ
-ประชาชนและ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน --กล้องตรวจจับป้ายทะเบียน
นักท่องเที่ยว
-เพื่อพัฒนาเมืองให้มี
--ตู้แจ้งเหตุฉุกเฉิน
ได้รับความสะดวก
มาตรฐานความปลอดภัย -ปรับปรุงและตกแต่งห้อง
ปลอดภัยในชีวิต
ในระดับสากล
ควบคุมภายในศูนย์ควบคุม
และทรัพย์สิน
-เพื่อนาเทคโนโลยีที่ทันสมัย CCTV
ของกล้องโทรทัศน์วงจร
-ฝึกอบรมบุคลากรพร้อม
ปิดมาใช้เพื่อยกระดับ
เอกสารประกอบ
คุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร

แบบ ผ.02

- 20 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 11/2564
เทศบาลนครเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ที่ 6 : พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ที่ 7 : การบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ ี
5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร
5.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เดิม แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) ลาดับที่ 65 หน้า 3/664
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

65

จัดซื้อรถบรรทุก
(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
แบบดับเบิ้ลแค็บ
งานวิเคราะห์
คุณภาพน้า
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การออกเก็บตัวอย่างน้า
และตรวจสอบคุณภาพน้า
ในบริเวณแหล่งน้าต่างๆ
เพื่อนาไปตรวจวิเคราะห์
คุณภาพน้ารวมถึงการ
ประสาน งานกับ
หน่วยงานภายนอก

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
มีรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1
ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบ
ดับเบิ้ลแคบ จานวน 1 คัน

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
868,000

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

ร้อยละความ ประชาชนมีความ
พึงพอใจของ พึงพอใจต่อการ
ประชาชนต่อ ปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานวิเคราะห์
คุณภาพน้า
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง
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แบบ ผ.02

แก้ไข ปีงบประมาณที่จะดาเนินการจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบนั
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

65

จัดซื้อรถบรรทุก
(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
แบบดับเบิ้ลแค็บ
งานวิเคราะห์
คุณภาพน้า
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การออกเก็บตัวอย่างน้า
และตรวจสอบคุณภาพน้า
ในบริเวณแหล่งน้าต่างๆ
เพื่อนาไปตรวจวิเคราะห์
คุณภาพน้ารวมถึงการ
ประสาน งานกับ
หน่วยงานภายนอก

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
มีรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1
ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบ
ดับเบิ้ลแคบ จานวน 1 คัน

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
868,000

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

ร้อยละความ ประชาชนมีความ
พึงพอใจของ พึงพอใจต่อการ
ประชาชนต่อ ปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานวิเคราะห์
คุณภาพน้า
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง
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แบบ ผ.02

เดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ลาดับที่ 76 หน้า 3/667
ที่

โครงการ

76

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์
งานกาจัดมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ มีเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับ
ให้บริการประชาชนในการ งานประมวลผล แบบที่ 2
จัดทารายงานข้อมูล
จานวน 2 ชุด
ปริมาณขยะมูลฝอย
รวมทั้งการออกใบอนุญาต
ต่างๆ ให้กับประชาชน

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
30,000
(1 ชุด)

งบประมาณ
2563
(บาท)
30,000
(1 ชุด)

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

ร้อยละความ ประชาชนมีความ
พึงพอใจของ พึงพอใจต่อการ
ประชาชนต่อ ปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานกาจัดมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล
ฝ่ายจัดการ
สภาพแวดล้อม
ด้านวัสดุใช้แล้ว
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง

แก้ไข ปีงบประมาณที่จะดาเนินการจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบนั
ที่

โครงการ

76

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์
งานกาจัดมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ มีเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับ
ให้บริการประชาชนในการ งานประมวลผล แบบที่ 2
จัดทารายงานข้อมูล
จานวน 2 ชุด
ปริมาณขยะมูลฝอย
รวมทั้งการออกใบอนุญาต
ต่างๆ ให้กับประชาชน

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
30,000
(1 ชุด)

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
30,000
(1 ชุด)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

ร้อยละความ ประชาชนมีความ
พึงพอใจของ พึงพอใจต่อการ
ประชาชนต่อ ปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานกาจัดมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล
ฝ่ายจัดการ
สภาพแวดล้อม
ด้านวัสดุใช้แล้ว
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง
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แบบ ผ.02

เดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ลาดับที่ 77 หน้า 3/667
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

77

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์
งานควบคุมและ
ตรวจสอบการ
บาบัดน้าเสีย
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ในการจัดเก็บข้อมูลผู้
ขออนุญาตต่อท่อเชื่อมน้า
เสียน้าทิ้ง และการจัดเก็บ
ข้อมูลผู้ขออนุญาตเจาะ
น้าบาดาล รวมถึงการ
จัดทารายงานเกี่ยวกับ
การกาจัดน้าเสีย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
มีเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 2
จานวน 5 ชุด

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
150,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

ร้อยละความ ประชาชนมีความ
พึงพอใจของ พึงพอใจต่อการ
ประชาชนต่อ ปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานควบคุมและ
ตรวจสอบการ
บาบัดน้าเสีย
ฝ่ายจัดการ
คุณภาพน้า
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง

แก้ไข ปีงบประมาณที่จะดาเนินการจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบนั
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

77

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์
งานควบคุมและ
ตรวจสอบการ
บาบัดน้าเสีย
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ในการจัดเก็บข้อมูลผู้
ขออนุญาตต่อท่อเชื่อมน้า
เสียน้าทิ้ง และการจัดเก็บ
ข้อมูลผู้ขออนุญาตเจาะ
น้าบาดาล รวมถึงการ
จัดทารายงานเกี่ยวกับ
การกาจัดน้าเสีย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
มีเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 2
จานวน 5 ชุด

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
150,000

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

ร้อยละความ ประชาชนมีความ
พึงพอใจของ พึงพอใจต่อการ
ประชาชนต่อ ปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานควบคุมและ
ตรวจสอบการ
บาบัดน้าเสีย
ฝ่ายจัดการ
คุณภาพน้า
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง
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แบบ ผ.02

เดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ลาดับที่ 82 หน้า 3/668
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

82

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
งานควบคุมและ
ตรวจสอบการ
บาบัดน้าเสีย
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บข้อมูล การ
ประมวลผลข้อมูล รวมถึง
การนาเสนอข้อมูลให้แก่
ประชาชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
มีเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
สาหรับงานประมวลผล
จานวน 2 เครื่อง

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
44,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

ร้อยละความ ประชาชนมีความ
พึงพอใจของ พึงพอใจต่อการ
ประชาชนต่อ ปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานควบคุมและ
ตรวจสอบการ
บาบัดน้าเสีย
ฝ่ายจัดการ
คุณภาพน้า
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง

แก้ไข ปีงบประมาณที่จะดาเนินการจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบนั
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

82

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
งานควบคุมและ
ตรวจสอบการ
บาบัดน้าเสีย
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บข้อมูล การ
ประมวลผลข้อมูล รวมถึง
การนาเสนอข้อมูลให้แก่
ประชาชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
มีเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
สาหรับงานประมวลผล
จานวน 2 เครื่อง

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
44,000

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

ร้อยละความ ประชาชนมีความ
พึงพอใจของ พึงพอใจต่อการ
ประชาชนต่อ ปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานควบคุมและ
ตรวจสอบการ
บาบัดน้าเสีย
ฝ่ายจัดการ
คุณภาพน้า
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง
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แบบ ผ.02

เดิม แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) ลาดับที่ 84 หน้า 3/669
ที่
84

โครงการ

วัตถุประสงค์

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
Multifunction
การการจัดพิมพ์ใบอนุญาต
แบบฉีดหมึก
ต่างๆ ให้แก่ประชาชน
พร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (Ink
Tank Printer)
งานกาจัดมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
มีเครื่องพิมพ์ Multifunction
แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank
Printer) จานวน 2 เครื่อง

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
8,000
(1 เครื่อง)

งบประมาณ
2563
(บาท)
8,000
(1 เครื่อง)

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

ร้อยละความ ประชาชนมีความ
พึงพอใจของ พึงพอใจต่อการ
ประชาชนต่อ ปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานกาจัดมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล
ฝ่ายจัดการ
สภาพแวดล้อม
ด้านวัสดุใช้แล้ว
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง

แก้ไข ปีงบประมาณที่จะดาเนินการจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบนั
ที่
84

โครงการ

วัตถุประสงค์

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
Multifunction
การการจัดพิมพ์ใบอนุญาต
แบบฉีดหมึก
ต่างๆ ให้แก่ประชาชน
พร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (Ink
Tank Printer)
งานกาจัดมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
มีเครื่องพิมพ์ Multifunction
แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank
Printer) จานวน 2 เครื่อง

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
8,000
(1 เครื่อง)

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
8,000
(1 เครื่อง)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

ร้อยละความ ประชาชนมีความ
พึงพอใจของ พึงพอใจต่อการ
ประชาชนต่อ ปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานกาจัดมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล
ฝ่ายจัดการ
สภาพแวดล้อม
ด้านวัสดุใช้แล้ว
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง
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แบบ ผ.02

เดิม แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) ลาดับที่ 87 หน้า 3/670
ที่

โครงการ

87

จัดซื้อเครื่องพิมพ์
Multi Plotter
A1 ชนิดฉีดหมึก
(Inkjet) งาน
ควบคุมและ
ตรวจสอบการ
บาบัดน้าเสีย
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน มีเครื่องพิมพ์ Multi Plotter
การพิมพ์แบบแปลนใน
A1 ชนิดฉีดหมึก (Inkjet)
การออกแบบก่อสร้าง
จานวน 1 เครื่อง
ระบบระบายน้าและระบบ
รวบรวมน้าเสียเพื่อแก้ไข
ปัญหาให้กับประชาชน

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
60,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

ร้อยละความ ประชาชนมีความ
พึงพอใจของ พึงพอใจต่อการ
ประชาชนต่อ ปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานควบคุมและ
ตรวจสอบการ
บาบัดน้าเสีย
ฝ่ายจัดการ
คุณภาพน้า
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง

แก้ไข ปีงบประมาณที่จะดาเนินการจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบนั
ที่

โครงการ

87

จัดซื้อเครื่องพิมพ์
Multi Plotter
A1 ชนิดฉีดหมึก
(Inkjet) งาน
ควบคุมและ
ตรวจสอบการ
บาบัดน้าเสีย
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน มีเครื่องพิมพ์ Multi Plotter
การพิมพ์แบบแปลนใน
A1 ชนิดฉีดหมึก (Inkjet)
การออกแบบก่อสร้าง
จานวน 1 เครื่อง
ระบบระบายน้าและระบบ
รวบรวมน้าเสียเพื่อแก้ไข
ปัญหาให้กับประชาชน

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
60,000

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

ร้อยละความ ประชาชนมีความ
พึงพอใจของ พึงพอใจต่อการ
ประชาชนต่อ ปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานควบคุมและ
ตรวจสอบการ
บาบัดน้าเสีย
ฝ่ายจัดการ
คุณภาพน้า
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 11/2564
เทศบาลนครเชียงใหม่

แบบ ผ.03

- 27 บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 11/2564
เทศบาลนครเชียงใหม่

เดิม แผนงานบริหารงานทั่วไป ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/730,
ที่

แผนงาน

192 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

หมวด
ครุภัณฑ์

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ
สัมผัสหน้าจอขนาดไม่น้อย
กว่า 21 นิ้ว จานวน 2
เครื่อง

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
33,000

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
33,000

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
33,000

2564
(บาท)
33,000

2565
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กลุ่มงานส่งเสริม
การพัฒนาเมือง
กองวิชาการและ
แผนงาน

แก้ไข
ที่

แผนงาน

192 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

หมวด
ครุภัณฑ์

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ
สัมผัสหน้าจอขนาดไม่น้อย
กว่า 21 นิ้ว จานวน 2
เครื่อง

2561
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กลุ่มงานส่งเสริม
การพัฒนาเมือง
กองวิชาการและ
แผนงาน

แบบ ผ.03

- 28 เดิม แผนงานการศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/758
ที่
60

แผนงาน
แผนงานการศึกษา

หมวด
ค่าครุภัณฑ์

ประเภท
ครุภัณฑ์การศึกษา

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)
โต๊ะ - เก้าอี้นักเรียน
จานวน 100 ชุด

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
75,000
(50 ชุด)

งบประมาณ
2563
(บาท)
75,000
(50 ชุด)

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

2564
(บาท)
75,000
(50 ชุด)

2565
(บาท)
75,000
(50 ชุด)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
รร.ท.วัด
พวกช้าง
สานักการศึกษา

แก้ไข
ที่
60

แผนงาน
แผนงานการศึกษา

หมวด
ค่าครุภัณฑ์

ประเภท
ครุภัณฑ์การศึกษา

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)
โต๊ะ - เก้าอี้นักเรียน
จานวน 100 ชุด

2561
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
รร.ท.วัด
พวกช้าง
สานักการศึกษา

แบบ ผ.03

- 29 เดิม แผนงานสาธารณสุข ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/793
ที่

แผนงาน

135 แผนงานสาธารณสุข

หมวด
ค่าครุภัณฑ์

ประเภท
ครุภัณฑ์การเกษตร

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)
เครื่องพ่นสารเคมี ULV ชนิด
สะพายหลัง จานวน 4
เครื่อง

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
368,000

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
184,000
(2 เครื่อง)

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

2564
(บาท)
184,000
(2 เครื่อง)

2565
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
ฝ่ายป้องกันและ
ควบคุมโรค
สานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

แก้ไข
ที่

แผนงาน

135 แผนงานสาธารณสุข

หมวด
ค่าครุภัณฑ์

ประเภท
ครุภัณฑ์การเกษตร

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)
เครื่องพ่นสารเคมี ULV ชนิด
สะพายหลัง จานวน 4
เครื่อง

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
ฝ่ายป้องกันและ
ควบคุมโรค
สานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

แบบ ผ.03

- 30 เดิม แผนงานสาธารณสุข ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หน้า 19
ที่

แผนงาน

1

แผนงานสาธารณสุข

หมวด
ค่าครุภัณฑ์

ประเภท
ครุภัณฑ์สานักงาน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)
เครื่องฟอกอากาศแบบ
เคลื่อนที่ สาหรับห้องขนาด
ไม่น้อยกว่า 70 ตร.ม.
จานวน 20 เครื่อง

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
400,000

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
400,000

2565
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานโรคไม่ติดต่อ
ฝ่ายป้องกันและ
ควบคุมโรค
สานักการ
สาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

แก้ไข
ที่

แผนงาน

1

แผนงานสาธารณสุข

หมวด
ค่าครุภัณฑ์

ประเภท
ครุภัณฑ์สานักงาน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)
เครื่องฟอกอากาศแบบ
เคลื่อนที่ สาหรับห้องขนาด
ไม่น้อยกว่า 70 ตร.ม.
จานวน 20 เครื่อง

2561
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานโรคไม่ติดต่อ
ฝ่ายป้องกันและ
ควบคุมโรค
สานักการ
สาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ.03

- 31 เดิม แผนงานเคหะและชุมชน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/838, หน้า 3/841, หน้า 3/843, หน้า 3/854, หน้า 3/855
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1
ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบ
ดับเบิ้ลแคบ จานวน 1 คัน
รถบรรทุกขยะติดเชื้อ ขนาด
1 ตัน จานวน 2 คัน

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
868,000

-

950,000
(1 คัน)

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

950,000
(1 คัน)

-

-

52

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

55

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

74

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

รถบรรทุกน้า ชนิด 6 ล้อ
ขนาด 7,000 ลิตร
จานวน 1 คัน

-

-

3,300,000

-

-

89

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องร่อนปุ๋ยอินทรีย์
จานวน 2 เครื่อง

-

-

300,000
(1 เครื่อง)

-

300,000
(1 เครื่อง)

186 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 2
จานวน 2 ชุด

-

30,000
(1 ชุด)

30,000
(1 ชุด)

-

-

187 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 2
จานวน 5 ชุด

-

150,000

-

-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานวิเคราะห์
คุณภาพน้า
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง
งานสถานีขนถ่าย
และโรงงานเผา
ขยะติดเชื้อ
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง
งานกาจัดมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง
งานกาจัดมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง
งานกาจัดมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง
งานควบคุมและ
ตรวจสอบการ
บาบัดน้าเสีย
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง

แบบ ผ.03

- 32 ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)

192 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
สาหรับงานประมวลผล
จานวน 2 เครื่อง

194 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

197 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Multifunction
แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank
Printer) จานวน 2 เครื่อง
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Multi Plotter
A1 ชนิดฉีดหมึก (Inkjet)
จานวน 1 เครื่อง

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
44,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-

8,000
(1 เครื่อง)

-

60,000

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

8,000
(1 เครื่อง)

-

-

-

-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานควบคุมและ
ตรวจสอบการ
บาบัดน้าเสีย
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง
งานกาจัดมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง
งานควบคุมและ
ตรวจสอบการ
บาบัดน้าเสีย
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง

แบบ ผ.03

- 33 แก้ไข
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1
ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบ
ดับเบิล้ แคบ จานวน 1 คัน
รถบรรทุกขยะติดเชื้อ ขนาด
1 ตัน จานวน 2 คัน

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
868,000

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

-

950,000
(1 คัน)

-

-

950,000
(1 คัน)

52

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

55

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

74

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

รถบรรทุกน้า ชนิด 6 ล้อ
ขนาด 7,000 ลิตร
จานวน 1 คัน

-

-

-

-

3,300,000

89

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องร่อนปุ๋ยอินทรีย์
จานวน 2 เครื่อง

-

-

-

300,000
(1 เครื่อง)

300,000
(1 เครื่อง)

186 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 2
จานวน 2 ชุด

-

30,000
(1 ชุด)

-

-

30,000
(1 ชุด)

187 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 2
จานวน 5 ชุด

-

-

-

-

150,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานวิเคราะห์
คุณภาพน้า
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง
งานสถานีขนถ่าย
และโรงงานเผา
ขยะติดเชื้อ
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง
งานกาจัดมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง
งานกาจัดมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง
งานกาจัดมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง
งานควบคุมและ
ตรวจสอบการ
บาบัดน้าเสีย
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง

แบบ ผ.03

- 34 ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)

192 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
สาหรับงานประมวลผล
จานวน 2 เครื่อง

194 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

197 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Multifunction
แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank
Printer) จานวน 2 เครื่อง
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Multi Plotter
A1 ชนิดฉีดหมึก (Inkjet)
จานวน 1 เครื่อง

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
44,000

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

-

8,000
(1 เครื่อง)

-

-

8,000
(1 เครื่อง)

-

-

-

-

60,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานควบคุมและ
ตรวจสอบการ
บาบัดน้าเสีย
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง
งานกาจัดมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง
งานควบคุมและ
ตรวจสอบการ
บาบัดน้าเสีย
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักการช่าง

