คำนำ
แผนการด าเนิ น งานประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครเชี ย งใหม่
จัดทาขึ้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ว ยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงยุทธศาสตร์ การ
พัฒนา แผนงาน รายละเอียด โครงการและกิจกรรมที่ต้องการดาเนินการจริงทั้งหมดในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ของเทศบาลนครเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
แผนการดาเนิ นงานฉบับนี้ ได้รวบรวมแผนการปฏิบัติงานสาหรับโครงการพัฒ นาและ
กิจ กรรมที่ ต้อ งด าเนิ น การจริ ง ทั้ง หมดในพื้ นที่ รับ ผิ ด ชอบของเทศบาลนครชี ยงใหม่ ทั้ งที่ ปรากฏอยู่ ใ น
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2566,งบประมาณรายจ่ายประจาปีเพิ่มเติม
และที่ดาเนินการโดยหน่วยงานอื่น โดยได้จาแนกรายละเอียดสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และแผนงาน
เพื่อให้ทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาที่ได้แสดงถึงโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ
สถานที่ดาเนินการ หน่วยงาน ระยะเวลาในการดาเนินการที่ชัดเจนทั้งหมด
เทศบาลนครเชีย งใหม่ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดาเนินการฉบับนี้ สามารถใช้เป็น
เครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น และสามารถใช้ในการควบคุมการดาเนินงานในเขตพื้นที่
เทศบาลนครเชียงใหม่ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังใช้เป็นเครื่องมือในการติดตาม
การดาเนินงานและการประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นของผู้บริหารด้วย
เทศบาลนครเชียงใหม่

สารบัญ
หน้า
คานา
ส่วนที่ ๑

บทนา
๑.๑ บทนำ
๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนกำรดำเนินงำน
๑.๓ ขั้นตอนกำรจัดทำแผนกำรดำเนินงำน
๑.๔ ประโยชน์ของแผนกำรดำเนินงำน
ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม กรณีจัดทาแผนการดาเนินงานตามปกติ
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6. ยุทธศำสตร์กำรเสริมสร้ำงควำมสงบเรียบร้อยและควำมปลอดภัย
7. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล
3.บัญชีโครงการสาหรับที่ไม่ได้ดาเนินการจัดทาเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป
แผนงำนกำรศึกษำ
แผนงำนสำธำรณสุข
แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
 แผนงำนงบกลำง
4.บัญชีจานวนครุภัณฑ์สาหรับที่ไม่ได้ดาเนินการจัดทาเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงำน
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สารบัญ (ต่อ)
หน้า
ส่วนที่ 3 บัญชีโครงการ/กิจกรรมกรณีกันเงินไว้หรือขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินหรือ
กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ หรือได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ
1.บัญชีสรุปจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณกรณีกัน
เงินไว้หรือขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินหรือกรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ หรือได้ก่อหนี้ผูกพัน
ไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ
2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณกรณีกันเงินไว้หรือ
ขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินหรือกรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ หรือได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว
ก่อนสิ้นปีงบประมาณ
 1.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน
 2. ยุทธศำสตร์กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
 3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและจิตสำนึกด้ำนศิลปวัฒนธรรม
 4. ยุทธศำสตร์กำรเสริมสร้ำงควำมปลอดภัยและบรรเทำสำธำรณภัย
 5. ยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำองค์กร
3.บัญชีโครงการสาหรับที่ไม่ได้ดาเนินการจัดทาเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่ น
กรณีกันเงินไว้หรือขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินหรือกรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ หรือได้ก่อ
หนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ
แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
4.บัญชีจานวนครุภัณฑ์สาหรับที่ไม่ได้ดาเนินการจัดทาเป็นโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นกรณีกันเงินไว้หรือขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินหรือกรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้
หรือได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงำน
ประเภทครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง
ประเภทครุภัณฑ์โฆษณำและกำรเผยแพร่
ประเภทครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
***************************************
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ส่วนที่ 1
บทนำ

ส่วนที่ ๑
๑.๑ บทนำ
แผนการดาเนินงาน หมายถึง แผนการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดง
ถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดาเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นประจาปีงบประมาณนั้น
การจั ด ท าแผนการด าเนิ น งานประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕66 ของเทศบาล
นครเชียงใหม่ จะเป็นการนาเอา
1.โครงการพัฒนาท้องถิ่น, โครงการและครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ดาเนินการจัดทาเป็น
โครงการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ที่ ไ ด้ รั บ การอนุ มั ติ ง บประมาณ ตามเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2566,
2.โครงการพัฒนาท้องถิ่น, โครงการและครุภัณฑ์ที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
ซึ่งได้กันเงินไว้, ขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงิน, ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน และได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้น
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
3.โครงการพัฒนาของหน่วยงานอื่นๆ ที่เข้ามาดาเนินการในเขตพื้นที่เทศบาล
นครเชียงใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566
โดยน ามาจั ด ท าแผนการด าเนิ น งานประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕66 ที่ แ สดงถึ ง
รายละเอี ย ดของแผนงาน โครงการพัฒ นาและกิจ กรรมที่ ดาเนิ น การจริง ทั้ งหมดในพื้ นที่ ของเทศบาล
นครเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในแง่ของกิจกรรมการดาเนินงานที่เป็นขั้นตอน มีการ
กาหนดระยะเวลาการดาเนินงานที่ชัดเจน รวมทั้งระบุปริมาณทรัพยากรที่จะต้องใช้ในการดาเนินงานให้มี
ความสอดคล้องและชัดเจนเพียงพอที่จะนาไปปฏิบัติได้ ซึ่งจะทาให้แนวทางการดาเนินงานในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566 มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้าซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการ
การทางานกับหน่วยงาน และการจาแนกรายละเอียดต่างๆ ของโครงการ ซึ่งจะเป็นเครื่องมือสาคัญในการ
บริหารงานของผู้บริหารเพื่อควบคุมการดาเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยัง
เป็นเครื่องมือในการติดตามการดาเนินงาน และการประเมินผลให้มีประสิทธิภาพ

1.2 วัตถุประสงค์ของแผนกำรดำเนินงำน
1.๒.๑ เพื่อแสดงถึงรายละเอียดโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่จะดาเนินการจริงทั้งหมดใน
เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66
1.๒.๒ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการดาเนินงาน และการประเมินผลโครงการให้
เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
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1.3 ขั้นตอนกำรจัดทำแผนกำรดำเนินงำน
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
ข้อ 26 การจัดทาแผนการดาเนินงาน ให้ดาเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดังนี้
(1) คณะกรรมการสนั บ สนุ น การจั ด ท าแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น รวบรวมแผนงาน
โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิ จและ
หน่วยงานอื่นๆที่ดาเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทาร่างแผนการดาเนินงาน เสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนการดาเนินงาน แล้วเสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศเป็นแผนการดาเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดาเนิ นงานภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน
ข้อ 27 แผนการดาเนินงานให้จดั ทาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้
งบประมาณรายจ่ ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติ ม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้ ง
แผนงานและโครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆที่ต้อง
ดาเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น
โดยจากระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว สามารถสรุปขั้นตอนในการดาเนินการจัดทา
แผนการดาเนินงานได้ 3 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม่ เก็บรวบรวมข้อมูล
แผนงาน/โครงการพัฒนา ที่จะมีการดาเนินการจริงในพื้นที่ของเทศบาลนครเชียงใหม่ ประกอบด้วย
1.โครงการพัฒนาท้องถิ่น, โครงการและครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ดาเนินการจัดทาเป็น
โครงการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ที่ ไ ด้ รั บ การอนุ มั ติ ง บประมาณ ตามเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2566,
2.โครงการพัฒนาท้องถิ่น, โครงการและครุภัณฑ์ที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
ซึ่งได้กันเงินไว้, ขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงิน, ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน และได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้น
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
3.โครงการพัฒนาของหน่วยงานอื่นๆ ที่เข้ามาดาเนินการในเขตพื้นที่เทศบาล
นครเชียงใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ขั้นตอนที่ 2 กำรจัดทำร่ำงแผนกำรดำเนินงำน
คณะกรรมการสนั บ สนุ น การจั ด ท าแผนพั ฒ นาเทศบาลนครเชี ย งใหม่ จั ด ท า
ร่างแผนการดาเนินงาน โดยพิจารณาแผนงาน/โครงการพัฒนาของเทศบาลนครเชียงใหม่และหน่วยงาน
ต่ า งๆจะต้ อ งมี ค วามสอดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา และแนวทางการพั ฒ นาของเทศบาล
นครเชียงใหม่ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม่ และเมื่อคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลนครเชียงใหม่พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว จึงนาร่างแผนการดาเนินงานเสนอต่อนายกเทศมนตรี
นครเชียงใหม่ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยเค้าโครงแผนการดาเนินงานจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ
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ส่วนที่ 1 บทนำ ประกอบด้วย
1) บทนา
2) วัตถุประสงค์ของแผนการดาเนินงาน
3) ขั้นตอนการจัดทาแผนดาเนินงาน
4) ประโยชน์ของแผนการดาเนินงาน
ส่วนที่ 2 บัญชีโครงกำร/กิจกรรม กรณีจัดทำแผนกำรดำเนินงำนตำมปกติ ประกอบด้วย
1) บัญชีสรุปจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (แบบผด.01)
2) บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (แบบผด.02)
3) บัญชีโครงการสาหรับที่ไม่ได้ดาเนินการจัดทาเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น (แบบผด.02)
4) บัญชีจานวนครุภัณฑ์สาหรับที่ไม่ได้ดาเนินการจัดทาเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น (แบบผด.02/1)
ส่วนที่ 3 บัญชีโครงกำร/กิจกรรม กรณีกันเงินไว้หรือขยำยระยะเวลำกำรเบิกจ่ำยเงิน
หรือกรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ หรือได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมำณ ประกอบด้วย
1) บัญชีสรุปจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ กรณีกันเงินไว้หรือ
ขยายระยะเวลาการเบิ ก จ่ า ยเงิ น หรื อ กรณียั ง ไม่ ได้ ก่อ หนี้ผู กพั นไว้ หรือ ได้ ก่อ หนี้ผู กพั นไว้ แล้ ว ก่ อนสิ้ น
ปีงบประมาณ (แบบผด.01)
2) บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ กรณีกันเงินไว้หรือขยาย
ระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินหรือกรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ หรือได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ
(แบบผด.02)
3) บัญชีโครงการสาหรับที่ไม่ได้ดาเนินการจัดทาเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น กรณีกันเงินไว้
หรือขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินหรือกรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ หรือได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้น
ปีงบประมาณ (แบบผด.02)
4) บัญชีจานวนครุภัณฑ์สาหรับที่ไม่ได้ดาเนินการจัดทาเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น กรณีกันเงินไว้
หรือขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินหรือกรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ หรือได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้น
ปีงบประมาณ (แบบผด.02/1)
ขั้นตอนที่ 3 กำรประกำศใช้แผนกำรดำเนินงำน
เมื่ อ นายกเทศมนตรี น ครเชี ย งใหม่ ให้ ค วามเห็ น ชอบร่ า งแผนการด าเนิ น งานแล้ ว
จึงประกาศใช้แผนการดาเนินงาน โดยให้ปิดประกาศแผนการดาเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ
เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

1.4 ประโยชน์ของแผนกำรดำเนินงำน
1.4.1 ทาให้การดาเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปีงบประมาณ มีความชัดเจนใน
การปฏิบัติมากขึ้น
1.4.2 มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการนาแผนไปปฏิบัติ มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพ
1.4.3 เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
1.4.4 ทราบถึงจานวนงบประมาณที่ต้องจ่ายจริงในแต่ละปี
1.4.5 สามารถบริหารเวลาในการดาเนินงานโครงการของทุกส่วนของเทศบาลนครเชียงใหม่
1.4.6 สามารถนาแผนการปฏิบัติ การมาวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการดาเนินโครงการ
ต่างๆ ตามงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้อย่างถูกต้อง
*************************

ส่วนที่ 2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม
กรณีการจัดทาแผนการดาเนินงานตามปกติ

1.บัญชีสรุปจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
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แบบ ผด.01

สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เทศบาลนครเชียงใหม่
โครงการที่ คิดเป็นร้อยละ
จานวน
คิดเป็นร้อยละ
ยุทธศาสตร์
แผนงาน
ดาเนินการ ของโครงการ
งบประมาณ
ของงบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ทั้งหมด
ทั้งหมด
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง แผนงานการรักษาความสงบ
5
1.65
4,653,000
0.26 เทศบาลนครเชียงใหม่
พื้นฐาน
ภายใน
แผนงานเคหะและชุมชน
8
2.48
35,756,500
1.98 เทศบาลนครเชียงใหม่
แผนงานอุตสาหกรรมและ
33
10.22 1,159,408,455
64.27 - เทศบาลนครเชียงใหม่
การโยธา
- การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค
จังหวัดเชียงใหม่
- สานักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
เชียงใหม่
2.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
แผนงานเคหะและชุมชน
13
4.02
219,828,160
12.19 เทศบาลนครเชียงใหม่
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนงานอุตสาหกรรมและ
1
031
20,342,100
1.13 เทศบาลนครเชียงใหม่
การโยธา
แผนงานการเกษตร
14
4.33
4,204,800
0.23 - เทศบาลนครเชียงใหม่
- สานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่
3.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจ แผนงานสังคมสงเคราะห์
5
1.55
323,000
0.02 เทศบาลนครเชียงใหม่
เมืองและการท่องเที่ยว
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม
11
3.41
๒๕,๗๘๐,๐๐๐
1.43 เทศบาลนครเชียงใหม่
และนันทนาการ
แผนงานอุตสาหกรรมและ
1
0.31
185,500
0.01 เทศบาลนครเชียงใหม่
การโยธา

แบบ ผด.01
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ยุทธศาสตร์
4. ยุทธศาสตร์การส่งเสริม
การศึกษา ศาสนา และ
ศิลปวัฒนธรรม

5. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตในเชิงรุก

แผนงาน
แผนงานการศึกษา
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ
แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสังคมสงเคราะห์
แผนงานสร้างความเข็มแข็งชุมชน
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ
แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา
แผนงานการพาณิชย์

โครงการที่
ดาเนินการ

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ
ทั้งหมด
64
19.81
14
4.33

จานวน
งบประมาณ

คิดเป็นร้อยละ
ของงบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ทั้งหมด
66,314,125
3.68 เทศบาลนครเชียงใหม่
33,897,000
1.88 เทศบาลนครเชียงใหม่

2

0.62

673,000

0.04 เทศบาลนครเชียงใหม่

49
6
17
11

15.17
1.86
5.26
3.41

13,604,730
1,621,000
1,461,000
10,203,000

1

0.31

500,000

0.03 เทศบาลนครเชียงใหม่

4

1.24

208,600

0.01 เทศบาลนครเชียงใหม่

0.75
0.09
0.08
0.57

เทศบาลนครเชียงใหม่
เทศบาลนครเชียงใหม่
เทศบาลนครเชียงใหม่
เทศบาลนครเชียงใหม่

แบบ ผด.01
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ยุทธศาสตร์
6. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง
ความสงบเรียบร้อยและ
ความปลอดภัย
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล

รวม

แผนงาน
แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ
แผนงานการพาณิชย์
11 แผนงาน

โครงการที่
ดาเนินการ

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ
ทั้งหมด
18
5.57

จานวน
งบประมาณ

คิดเป็นร้อยละ
ของงบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ทั้งหมด
182,836,675
10.14 เทศบาลนครเชียงใหม่

33
1

10.22
0.31

12,967,900
132,000

0.72 เทศบาลนครเชียงใหม่
0.01 เทศบาลนครเชียงใหม่

1
8

0.31
2.48

138,000
4,753,700

0.01 เทศบาลนครเชียงใหม่
0.26 เทศบาลนครเชียงใหม่

3
323

0.93
100.00

4,082,400
1,803,874,645

0.23 เทศบาลนครเชียงใหม่
100.00

2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

2/4
แบบ ผด. 02

บัญชีจำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566
เทศบำลนครเชียงใหม่
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน
(2) แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน
ที่

โครงกำร

1 ดูแลและบำรุงรักษำ
ระบบไฟจรำจรและ
ระบบควบคุม
กำรจรำจร
2 ทำสีตีเส้นเครื่อง
หมำยจรำจร
3 ติดตั้งป้ำยเครื่อง
หมำยจรำจร
4 จัดซื้อเครื่องตัด
สติ๊กเกอร์

รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
จ้ำงเหมำเอกชนดูแลและบำรุง
รักษำระบบควบคุมกำรจรำจร
และสัญญำณไฟจรำจรระบบ
ATC สัญญำณไฟจรำจรทำงข้ำม
ถนน และระบบ CCTV ทั้งใน
และนอกศูนย์ควบคุม
จัดทำเครื่องหมำยจรำจรบนพื้น
ทำงขอบทำงถนนสำยต่ำง ๆ
ภำยในเขตเทศบำลนครเชียงใหม่
ไม่น้อยกว่ำ 50 สำย
ติดตั้งป้ำยเครื่องหมำยจรำจร
ชนิดป้ำยเตือน ป้ำยบังคับและ
อื่นๆ ที่เกี่ยวกับจรำจรตำมแบบ
มำตรฐำน ไม่น้อยกว่ำ 200 ป้ำย
จัดซื้อเครื่องตัดสติ๊กเกอร์
สำมำรถตัดสติ๊กเกอร์หน้ำกว้ำง
ไม่น้อยกว่ำ 500 มิลลิเมตร
จำนวน 1 เครื่อง

งบประมำณ
สถำนที่
(บำท)
ดำเนินกำร
4,066,000 ภำยในเขต
เทศบำลฯ

หน่วยงำน
พ.ศ. 2565
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ฝ่ำยระบบกำรจรำจร
ส่วนกำรโยธำ
สำนักกำรช่ำง

100,000

ภำยในเขต
เทศบำลฯ

ฝ่ำยระบบกำรจรำจร
ส่วนกำรโยธำ
สำนักกำรช่ำง

300,000

ภำยในเขต
เทศบำลฯ

ฝ่ำยระบบกำรจรำจร
ส่วนกำรโยธำ
สำนักกำรช่ำง

59,000

ภำยในเขต
เทศบำลฯ

ฝ่ำยระบบกำรจรำจร
ส่วนกำรโยธำ
สำนักกำรช่ำง

ม.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2566
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

แบบ ผด.02
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ที่

โครงกำร

5 ดูแลและบำรุงรักษำ
สำยสัญญำณและ
อุปกรณ์เชื่อมโยงตู้
สัญญำณไฟจรำจร
ทำงแยกกับศูนย์
ควบคุมสัญญำณไฟ
จรำจรด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ ATC
รวม
5 โครงกำร

รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
จ้ำงเหมำเอกชนดูแลและบำรุง
รักษำสำยสัญญำณและอุปกรณ์
เชื่อมโยงตู้สญ
ั ญำณไฟจรำจร
ทำงแยกกับศูนย์ควบคุม
สัญญำณไฟจรำจรด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ ATC

งบประมำณ
(บำท)
128,000

4,653,000

สถำนที่
ดำเนินกำร
ภำยในเขต
เทศบำลฯ

หน่วยงำน
พ.ศ. 2565
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ฝ่ำยระบบกำรจรำจร
ส่วนกำรโยธำ
สำนักกำรช่ำง

ม.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2566
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

แบบ ผด.02

2/6
จำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566
เทศบำลนครเชียงใหม่
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน
(6) แผนงำนเคหะและชุมชน
ที่

โครงกำร

1 ติดตั้งไฟฟ้าและขยาย
เขตไฟฟ้าสาธารณะ
ภายในเขตเทศบาล
นครเชียงใหม่

รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
อุดหนุนการติดตั้งไฟฟ้าและ
ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะภาย
ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ให้
แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัด
เชียงใหม่ จานวน 7 สาย ดังนี้
1. ถนนเลียบกาแพงวัดนันทาราม
ประตูเข้า-ออกทิศตะวันออก
2. ถนนกู่เต้า ซอยข้างบ้าน
เลขที่ 104 บ้านบูรณะพิมพ์
3. ถนนมหิดล ซอยทางเข้า
กาญจน์กนก โครงการ 19
4. ถนนป่าตัน ซอย 9 บริเวณ
ซอยทางเข้าบ้านเลขที่
15/9 ชุมชนบ้านท่อ
5. ถนนป่าตัน ซอย 7ก และทาง
เชื่อมต่อกับถนนสุขเกษม ซอย 7
6. ถนนสิทธิวงศ์ บริเวณซอยข้าง
โรงแรมลาสเวกัส ทางเชื่อมต่อ
ถนนราชวงศ์ ซอย 3
7. ถนนภายในหมู่บ้านระมิงค์
นิเวศ์

งบประมำณ
สถำนที่
หน่วยงำน
พ.ศ. 2565
(บำท)
ดำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
100,000 -ถนนเลียบ
งานสถานที่และ
กาแพงวัด
ไฟฟ้าสาธารณะ
นันทาราม ฝ่ายสาธารณูปโภค
-ถนนกู่เต้า
ส่วนการโยธา
-ถนนมหิดล
สานักช่าง
-ถนนป่าตัน
ซอย 9
-ถนนป่าตัน
ซอย 7ก
-ถนนสิทธิวงศ์
-ถนนภายใน
หมู่บ้าน
ระมิงค์
นิเวศ์

ม.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2566
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

แบบ ผด.02
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ที่

โครงกำร

2 ตกแต่งภูมิทัศน์เมือง

รำยละเอียดของกิจกรรม
งบประมำณ
สถำนที่
หน่วยงำน
พ.ศ. 2565
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
(บำท)
ดำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
จ้ า งเหมาตกแต่ ง ภู มิ ทั ศ น์ เ มื อ ง 3,679,500 ภายในเขต
งานตกแต่งเมือง
ภายในเขตเทศบาลฯ ได้แก่
เทศบาลฯ
และพื้นทีส่ าธารณะ
-บริเวณสะพานนวรัฐ
-สะพาน
ฝ่ายสวนสาธารณะ
-สะพานรัตนโกสินทร์
-สะพานข้าม ส่วนการโยธา
-สวนหย่อมบริเวณเกาะกลาง
คูเมือง
สานักช่าง
แจ่งกูเ่ ฮือง
-สวนหย่อม
-สวนหย่อมบริเวณเกาะกลาง
-เกาะกลาง
ประตูสวนดอก
-ข่วงประตู
-สวนหย่อมบริเวณประตูสวน
ท่าแพ
ดอกด้านทิศเหนือ-ใต้
-ประตูเมือง
-สวนหย่อมบริเวณเกาะกลาง
-พิพิธภัณฑ์
แจ่งหัวลิน
พื้นถิ่นล้านนา
-สวนหย่อมบริเวณเกาะกลาง
-ลานอนุสาวรีย์
แจ่งศรีภูมิ
สามกษัตริย์
-สวนหย่อมบริเวณน้าพุและ
-รอบคูเมือง
สวนหย่อมเกาะกลางสมเพชร
-กะบะบริเวณใต้ต้นไม้ข่วง
ประตูท่าแพ
-สวนหย่อมบริเวณช่วงประตู
เชียงใหม่
-สวนหย่อมประตูสวนปรุง
-สะพานข้ามคูเมือง ๗ แห่ง

ม.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2566
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

แบบ ผด.02
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ที่

โครงกำร
ตกแต่งภูมิทัศน์เมือง
(ต่อ)

3 ตัดแต่งต้นไม้ใหญ่

4 ดูแลรักษาความ
สะอาดพื้นที่เขต
แขวงนครพิงค์

5 ดูแลรักษาความ
สะอาดพื้นที่เขต
แขวงกาวิละ

รำยละเอียดของกิจกรรม
งบประมำณ
สถำนที่
หน่วยงำน
พ.ศ. 2565
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
(บำท)
ดำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
-บริเวณพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา
-ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์
-ตกแต่งใต้ต้นไม่ใหญ่รอบคูเมือง
ด้านนอก
จ้างเหมาตัดแต่งต้นไม้ใหญ่ที่
400,000 -ถนน
งานตกแต่งเมือง
เทศบาลฯ ไม่สามารถดาเนินการ
ชม.-ลาพูน และพื้นทีส่ าธารณะ
ได้เอง อาทิ กิ่งต้นยางนาถนน
-รอบคูเมือง ฝ่ายสวนสาธารณะ
เชียงใหม่-ลาพูน, ต้นไม้ใหญ่
-สวนสาธารณะ ส่วนการโยธา
ภายในสวนสาธารณะ และต้นไม้
-ถนน/ซอย
สานักช่าง
ใหญ่ตามถนนใหญ่และซอยต่าง ๆ
ภายในเขต
ภายในเขตเทศบาลฯ
เทศบาลฯ
จ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก 7,962,500 ภายในเขต
งานรักษา
จานวน 70 คน ในการรักษา
แขวงนครพิงค์
ความสะอาด
ความสะอาดถนน ตรอก ซอย
แขวงนครพิงค์
คูเมือง โบราณสถาน และ
สถานที่สาธารณะต่าง ๆ ภายใน
เขตแขวงนครพิงค์
จ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก 6,597,500 ภายในเขต
งานรักษา
จานวน 58 คน ในการรักษา
แขวงกาวิละ
ความสะอาด
ความสะอาดถนน ตรอก ซอย
แขวงกาวิละ
คูเมือง โบราณสถาน และ
สถานที่สาธารณะต่าง ๆ ภายใน
เขตแขวงกาวิละ

ม.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2566
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

แบบ ผด.02
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ที่

โครงกำร

6 ดูแลรักษาความ
สะอาดพื้นที่เขต
แขวงเม็งราย

7 ดูแลรักษาความ
สะอาดพื้นที่เขต
แขวงศรีวิชัย

8 จัดซื้อรถบรรทุก
(ดีเซล) ขนาด
3 ตัน 6 ล้อ
รวม

8 โครงกำร

รำยละเอียดของกิจกรรม
งบประมำณ
สถำนที่
หน่วยงำน
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
(บำท)
ดำเนินกำร รับผิดชอบหลัก
จ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก 7,848,750 ภายในเขต
งานรักษา
จานวน 69 คน ในการรักษา
แขวงเม็งราย
ความสะอาด
ความสะอาดถนน ตรอก ซอย
แขวงม็งราย
คูเมือง โบราณสถาน และ
สถานที่สาธารณะต่าง ๆ ภายใน
เขตแขวงเม็งราย
จ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก 8,076,250 ภายในเขต
งานกาจัดขยะ
จานวน 71 คน ในการรักษา
แขวงศรีวิชัย
มูลฝอยและ
ความสะอาดถนน ตรอก ซอย
สิ่งปฏิกูล
คูเมือง โบราณสถาน และ
ฝ่ายบริการ
สถานที่สาธารณะต่าง ๆ ภายใน
สิ่งแวดล้อม
เขตแขวงศรีวิชัย
สานักสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1,092,000 ภายในเขต
งานรักษา
3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ
เทศบาลฯ
ความสะอาด
ไม่ต่ากว่า 3,000 ซีซี หรือกาลัง
แขวงกาวิละ
เครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ากว่า 80
กิโลวัตต์ จานวน 1 คัน
35,756,500

พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2566
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.
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แบบ ผด.02

จำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566
เทศบำลนครเชียงใหม่
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน
(9) แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
ที่

โครงกำร

1 ปรับปรุงถนนพร้อม
ระบบระบายน้า
ถนนหลังวัดแสนฝาง

2 ปรับปรุงถนนพร้อม
ระบบระบายน้า
ถนนโชตนาซอย 22
ข้างสุสานแม่หยวก

รำยละเอียดของกิจกรรม
งบประมำณ
สถำนที่
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
(บำท)
ดำเนินกำร
ปรับปรุงถนนคอนกรี ตเสริมเหล็ ก 3,710,000 ถนนหลัง
ความหนาเฉลี่ย 0.20 ม. กว้าง
วัดแสนฝาง
ประมาณ 2.40-9.40 ม. ความ
ยาวประมาณ 263.00 ม. หรือ
มี พื นที่ ด้ า เนิ น การไม่ น้ อ ยกว่ า
1,450.00 ตร.ม. และปรับปรุง
รางระบายน้า ค.ส.ล.ขนาดปาก
รางกว้ า ง 0.25 ม. ความยาว
รวมไม่ น้ อ ยกว่ า 530.00 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ
ก้าหนด
ปรั บปรุ งถนน ค.ส.ล.ความหนา 2,160,000 ถนนโชตนา
เฉลี่ ย 0.20 ม.ความ กว้ า ง
ซอย 22
ประมาณ 2.20-5.20 ม.ความ
ข้างสุสาน
ยาวประมาณ 185 ม.หรือพืนที่
แม่หยวก
ด้าเนินการไม่น้อยกว่า 570 ตร.ม.
และปรั บปรุ งรางระบายน้ า ค.
ส.ล.ขนาดปากรางกว้า ง 0.25
ม.ความยาวรวมไม่ น้ อ ยกว่ า
370 ม. ตาม แบบแปลนของ
เทศบาลฯ ก้าหนด

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
ส่วนวิศวกรรม
การก่อสร้าง
ส้านักช่าง

ส่วนวิศวกรรม
การก่อสร้าง
ส้านักช่าง

พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.
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ก.ค.
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ก.ย.

แบบ ผด.02
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ที่

โครงกำร

3 ปรับปรุงถนนพร้อม
ระบบระบายน้า
ถนนเมืองสมุทร
(หน้าวัดป่าแพ่ง)

4 ปรับปรุงถนนพร้อม
ระบบระบายน้า
ถนนมูลเมือง
ซอย 7 ก

รำยละเอียดของกิจกรรม
งบประมำณ
สถำนที่
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
(บำท)
ดำเนินกำร
ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1,800,000
ถนน
ความหนาเฉลี่ย 0.20 ม. กว้าง
เมืองสมุทร
ประมาณ 4.50-7.80 ม. ความ
(หน้า
ยาวประมาณ 115.00 ม. หรือ
วัดป่าแพ่ง)
มี พื นที่ ด้ า เนิ น การไม่ น้ อ ยกว่ า
810.00 ตร.ม. และปรั บ ปรุ ง
รางระบายน้า ค.ส.ล.ขนาดปาก
รางกว้ า ง 0.25 ม. ความยาว
รวมไม่ น้ อ ยกว่ า 110.00 ม.
และปรั บ ปรุ ง รางระบายน้ า
ค.ส.ล. ขนาดปากรางกว้ า ง
0.50 ม. ความยาวรวมไม่น้อย
กว่ า 115.00 ม. ตามแบบ
แปลนของเทศบาลฯ ก้าหนด
ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1,124,000
ถนน
ความหนาเฉลี่ย 0.20 ม. กว้าง
มูลเมือง
ประมาณ 2.20-2.80 ม. ความ
ซอย 7 ก
ยาวประมาณ 109.00 ม. หรือ
มี พื นที่ ด้ า เนิ น การไม่ น้ อ ยกว่ า
255.00 ตร.ม. และปรั บ ปรุ ง
รางระบายน้า ค.ส.ล.ขนาดปาก
รางกว้ า ง 0.25 ม. ความยาว
รวมไม่ น้ อ ยกว่ า 218.00 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ
ก้าหนด

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
ส่วนวิศวกรรม
การก่อสร้าง
ส้านักช่าง

ส่วนวิศวกรรม
การก่อสร้าง
ส้านักช่าง
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รำยละเอียดของกิจกรรม
งบประมำณ
สถำนที่
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
(บำท)
ดำเนินกำร
5 ปรับปรุงถนนพร้อม ปรั บ ปรุ ง ถนนคอนกรี ต เสริ ม 3,120,000 ถนนหัสดิเสวี
ระบบระบายน้า
เหล็ก ความหนาเฉลี่ย 0.20 ม.
ซอย 6
ถนนหัสดิเสวี ซอย 6 กว้างประมาณ 4.80-6.00 ม.
ความยาวประมาณ 200.00 ม.
หรื อ มี พื นที่ ด้ า เนิ น การไม่ น้ อ ย
กว่ า 1,020.00 ตร.ม. และ
ปรั บ ปรุ งรางระบายน้ า ค.ส.ล.
ขนาดปากรางกว้ า ง 0.50 ม.
ค ว า ม ย า ว ร ว ม ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า
400.00 ม. ตามแบบแปลน
ของเทศบาลฯ ก้าหนด
6 ปรับปรุงถนนพร้อม ปรั บปรุ งถนน ค.ส.ล.ความหนา 1,350,000
ถนน
ระบบระบายน้า
เฉลี่ ย 0.20 ม.กว้ า งประมาณ
พระปกเกล้า
ถนนพระปกเกล้า
2 . 0 5 -3 . 8 0 ม . ค ว า ม ย า ว
ซอย 2 ก
ซอย 2 ก
ประมาณ 123 ม. หรือมีพืนที่
ด้าเนินการไม่น้อยกว่า 260 ตร.
ม.และปรับปรุงรางระบายน้า ค.
ส.ล.ขนาดปากรางกว้าง 0.25 ม.
ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 245 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ
ก้าหนด
ที่

โครงกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
ส่วนวิศวกรรม
การก่อสร้าง
ส้านักช่าง

ส่วนวิศวกรรม
การก่อสร้าง
ส้านักช่าง
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รำยละเอียดของกิจกรรม
งบประมำณ
สถำนที่
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
(บำท)
ดำเนินกำร
7 ปรับปรุงถนนพร้อม ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1,250,000 ถนนอารักษ์
ระบบระบายน้า
ความหนาเฉลี่ย 0.20 ม. กว้าง
ซอย 8
ถนนอารักษ์
ประมาณ 3.10-6.00 ม. ความ
ซอย 8
ยาวประมาณ 95.00 ม. หรือมี
พื นที่ ด้ า เนิ น การไม่ น้ อ ยกว่ า
350.00 ตร.ม. และปรั บ ปรุ ง
รางระบายน้า ค.ส.ล.ขนาดปาก
รางกว้ า ง 0.25 ม. ความยาว
รวมไม่ น้ อ ยกว่ า 204.00 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ
ก้าหนด
8 ปรับปรุงถนน
ป รั บ ป รุ ง ถนนแ อ ส ฟั ล ท์ ติ ก 4,440,000
ถนน
แอสฟัลท์ติก
คอนกรีต หนา 0.05 ม. ทับผิว
เชียงใหม่คอนกรีตพร้อม
ทางเดิม กว้างประมาณ 4.00ล้าพูน
ก่อสร้างระบบ
5.50 ม. ความยาวประมาณ
ซอย 7
ระบายน้า ค.ส.ล.
308 ม. หรือมีพืนที่ด้าเนินการ
ถนนเชียงใหม่-ล้าพูน ไม่น้อยกว่า 1,515 ตร.ม.พร้อม
ซอย 7
ก่ อ สร้ า งรางระบายน้ า ค.ส.ล.
ขนาดปากรางกว้าง 0.50 ม. ทัง
สองฝั่ งความยาวรวมประมาณ
616 ม.และก่อสร้างท่อระบาย
น้าขนาด Ø 0.60 ม.พร้ อมบ่ อ
พักเชื่อมต่อระบบระบายน้าเดิม
ความยาวรวมประมาณ 37 ม.
ที่

โครงกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
ส่วนวิศวกรรม
การก่อสร้าง
ส้านักช่าง

ส่วนวิศวกรรม
การก่อสร้าง
ส้านักช่าง
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ที่

โครงกำร

9 ปรับปรุงถนน
เข้าชุมชนขนส่ง
ซอย 9

รำยละเอียดของกิจกรรม
งบประมำณ
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
(บำท)
และก่ อ สร้ า งคอนกรี ต หลั ง ท่ อ
หนา 0.20 ม.พื นที่ ไม่ น้ อยกว่ า
42 ตร.ม.พร้ อ ม ซ่ อ มแซม
แอสฟั ล ท์ ติ ก คอนกรี ต หนา
0.05 ม. พืนที่ ไม่น้ อยกว่ า 42
ตร.ม. และงานเสริ ม ไหล่ ท าง
คอนกรีตหนา 0.10 ม. พืนที่ไม่
น้อยกว่า 160 ตร.ม. ตามแบบ
แปลนของเทศบาลฯ
ป รั บ ป รุ งถ นนแ อส ฟั ล ท์ ติ ก 223,000
คอนกรี ต ทั บ ผิ ว ทางเดิ ม หนา
0.05 ม. กว้างประมาณ 2.405.00 ม. ความยาวประมาณ
142 ม. หรือมีพืนที่ด้าเนินการ
ไม่ น้ อ ยกว่ า 430 ตร.ม. ตาม
แบบแปลนของเทศบาลฯ
ก้าหนด

สถำนที่
ดำเนินกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

ถนนใน
ชุมชนขนส่ง
ซอย 9

ส่วนวิศวกรรม
การก่อสร้าง
ส้านักช่าง
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ที่

โครงกำร

10 ปรับปรุงถนนพร้อม
ก่อสร้างระบบระบาย
น้า ค.ส.ล.ถนนมนตรี
เชื่อมต่อถนนบ้ารุง
ราษฎร์ ซอย 4

11 ก่อสร้างระบบระบายน้า
ค.ส.ล.พร้อมปรับปรุง
ถนนแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตถนน
เวียงพิงค์ ซอย 1

รำยละเอียดของกิจกรรม
งบประมำณ
สถำนที่
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
(บำท)
ดำเนินกำร
ปรั บปรุ งถนน ค.ส.ล. ความหนา 3,125,000 ถนนมนตรี
เฉลี่ ย 0.20 ม.กว้ า งประมาณ
เชื่อมต่อถนน
5.00 ม.ความยาวประมาณ
บ้ารุงราษฎร์
339 ม.หรือ มีพืนที่ด้า เนิน การ
ซอย 4
ไม่น้อยกว่า 1,195 ตร.ม.พร้อม
ก่ อ สร้ า งรางระบายน้ า ค.ส.ล.
ขนาดปากรางกว้ า ง 0.50 ม.
ความยาวประมาณ 479 ม.และ
เสริมคอนกรีตไหล่ทางคอนกรีต
หนา 0.10 ม.พืนที่ไม่น้อยกว่า
120 ตร.ม. ตามแบบแปลนของ
เทศบาลฯ ก้าหนด
ป รั บ ป รุ งถ นนแ อส ฟั ล ท์ ติ ก 2,580,000
ถนน
คอนกรี ต ทั บ ผิ ว ทางเดิ ม หนา
เวียงพิงค์
0 . 0 5 ม . ก ว้ า ง ป ร ะ ม า ณ
ซอย 1
2 . 0 0 -3 . 0 0 ม . ค ว า ม ย า ว
ประมาณ 238 ม.หรื อ มี พื นที่
ด้าเนินการไม่น้อยกว่า 763 ตร.ม.
พร้อมก่อสร้างรางระบายน้า ค.ส.ล.
ขนาดปากรางกว้ า ง 0.50 ม.
ทั งสองฝั่ ง ความยาวประมาณ
480 ม. ตามแบบแปลนของ
เทศบาลฯ ก้าหนด

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
ส่วนวิศวกรรม
การก่อสร้าง
ส้านักช่าง

ส่วนวิศวกรรม
การก่อสร้าง
ส้านักช่าง
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รำยละเอียดของกิจกรรม
งบประมำณ
สถำนที่
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
(บำท)
ดำเนินกำร
12 ก่อสร้างระบบระบายน้า ก่ อ สร้ า งรางระบายน้ า ค.ส.ล. 2,950,000
ซอย 4
ค.ส.ล. ซอย 4 ชุมชน ขนาดปากรางกว้ า ง 0.50 ม.
ชุมชน
เวียงทอง
ค ว า ม ย า ว ร ว ม ทั ง ส อ ง ข้ า ง
เวียงทอง
ประมาณ 460 ม. และก่อสร้าง
รางระบายน้า ค.ส.ล.ขนาดปาก
รางกว้ า ง 1.00 ม. ความยาว
ประมาณ 36 ม. พร้ อมซ่ อมแซม
คอนกรีต ข้างราง หนา 0.10 ม.
พืนที่ด้าเนินการไม่น้อยกว่า 198
ตร.ม. ตามแบบแปลนของ
เทศบาลฯ ก้าหนด
13 ปรับปรุงถนนพร้อม ปู แ อสฟั ล ท์ ติ ก คอนกรี ต ทั บ ผิ ว 4,560,000 ถนนสุขเกษม
ระบบระบายน้า
จราจรเดิม หนา ๐.๐๕ ม. กว้าง
ซอย 5
ถนนสุขเกษม
ประมาณ ๕.๕๐ ม. ความยาว
ซอย 5
ประมาณ ๓๗๗ ม.หรื อ มี พื นที่
ด้าเนินการ ไม่น้อยกว่า ๒,๐๓๐
ตร.ม.และปรับปรุงรางระบายน้า
ค.ส.ล.ขนาดปากรางกว้าง 0.๕๐ ม.
ความยาวไม่น้อยกว่า 75๐ ม.ตาม
แบบแปลนของเทศบาลฯ
ก้าหนด
ที่

โครงกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
ส่วนวิศวกรรม
การก่อสร้าง
ส้านักช่าง

ส่วนวิศวกรรม
การก่อสร้าง
ส้านักช่าง
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รำยละเอียดของกิจกรรม
งบประมำณ
สถำนที่
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
(บำท)
ดำเนินกำร
14 ปรับปรุงถนนพร้อม ปู แ อสฟั ล ท์ ติ ก คอนกรี ต ทั บ ผิ ว 4,400,000
ถนน
ระบบระบายน้า
จราจรเดิ ม ความหนาเฉลี่ ย
ทานตะวัน
ถนนทานตะวัน
0.05 ม.ความกว้ า งประมาณ
4 . 0 0 -5 . 5 0 ม . ค ว า ม ย า ว
ประมาณ 347 ม.หรื อ มี พื นที่
ด้าเนินการไม่น้อยกว่า 1,550
ตร.ม.พร้อมปรับปรุงรางระบาย
น้ า ค.ส.ล.ขนาดปากรางกว้ า ง
0.50 ม.ความยาวรวมไม่น้ อ ย
กว่ า 694 ม. ตามแบบแปลน
ของเทศบาลฯ ก้าหนด
15 ปรับปรุงถนนพร้อม ปรั บ ปรุ งถนน ค.ส.ล. หนา 1,590,000 ถนนการเคหะ
ก่อสร้างระบบระบายนา้ 0.15 ม. กว้างประมาณ 0.98
ซอย 16
ค.ส.ล. ถนนการเคหะ ม.ความยาวประมาณ 228 ม.
เชื่อมต่อ
ซอย 16 เชื่อมต่อ
หรื อมี พื นที่ ด้ าเนิ นการ ไม่ น้ อ ย
ซอย 18
ซอย 18
กว่ า 446 ตร.ม.พร้ อมก่อ สร้ า ง
รางระบายน้า ค.ส.ล.ขนาดปาก
รางกว้ า ง 0.50 ม.ความยาว
ประมาณ 270 ม.ตามแบบ
แปลนของเทศบาลฯ ก้าหนด
ที่

โครงกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
ส่วนวิศวกรรม
การก่อสร้าง
ส้านักช่าง

ส่วนวิศวกรรม
การก่อสร้าง
ส้านักช่าง
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รำยละเอียดของกิจกรรม
งบประมำณ
สถำนที่
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
(บำท)
ดำเนินกำร
16 ปรับปรุงถนนพร้อม ปรั บ ปรุ งถนน ค.ส.ล. หนา 596,000
ถนน
ก่อสร้างระบบระบาย 0.20 ม.กว้างประมาณ 4.00ตรัสวงศ์
น้า ค.ส.ล. ถนน
5.50 ม. ความยาวประมาณ
ซอย 6
ตรัสวงศ์ ซอย 6
70 ม. หรือมีพืนที่ด้าเนินการไม่
น้ อ ยกว่ า 260 ตร.ม.พร้ อ ม
ก่ อ สร้ า งรางระบายน้ า ค.ส.ล.
ขนาดปากรางกว้ า ง 0.50 ม.
ความยาวประมาณ 70 ม. ตาม
แบบแปลนของเทศบาลฯ
ก้าหนด
17 ปรับปรุงถนน
ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 828,000 ถนนตรงข้าม
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 0.05 ม.ทับผิวทางเดิมกว้าง
วิทยาลัย
พร้อมก่อสร้างระบบ ประมาณ 5.60-6.80 ม. ความ
นาฏศิลป์
ระบายน้า ค.ส.ล.
ยาวประมาณ 100 ม.หรื อ มี
เชียงใหม่
ถนนตรงข้ามวิทยาลัย พืนที่ด้าเนินการไม่น้อยกว่า (ไม่
นาฏศิลป์เชียงใหม่
รวมพืนที่ฝาบ่อพัก) 620 ตร.ม.
และก่อสร้างท่อระบายน้า ค.ส.ล.
ขนาด Ø 0.60 ม.พร้อมบ่อพัก
ความยาวประมาณ 114 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ
ก้าหนด
ที่

โครงกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
ส่วนวิศวกรรม
การก่อสร้าง
ส้านักช่าง

ส่วนวิศวกรรม
การก่อสร้าง
ส้านักช่าง
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ก.พ.
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ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

แบบ ผด.02

2/19
ที่

โครงกำร

18 ปรับปรุงถนนพร้อม
ก่อสร้างระบบระบายน้า
ค.ส.ล. ซอยตรงข้าม
ส้านักงานศุลกากร
ภาคที่ 3

19 ก่อสร้างระบบระบายน้า
ถนนระแกงเริ่มตังแต่
สี่แยกโรงแรมลานนา
พาเลซถนนช้างคลาน
ไปจนถึงถนนเจริญ
ประเทศ
(หน้าโรงเรียน
มงฟอร์ตประถม)

รำยละเอียดของกิจกรรม
งบประมำณ
สถำนที่
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
(บำท)
ดำเนินกำร
ปรั บ ปรุ ง ถนน ค.ส.ล. หนา 2,532,000 ซอยตรงข้าม
0.20 ม. กว้างประมาณ 3.40ส้านักงาน
4.80 ม.ความยาวประมาณ
ศุลกากร
189 ม. หรือมีพืนที่ด้าเนินการ
ภาคที่ 3
ไม่ น้ อยกว่ า 867 ตร.ม.พร้ อ ม
ก่ อ สร้ า งรางระบายน้ า ค.ส.ล.
ขนาดปากรางกว้ า ง 1.00 ม.
ความยาวประมาณ 189 ม.
พร้อมเสริมไหล่ทางคอนกรีตหนา
0.10 ม. พืนที่ด้าเนินการไม่น้อย
กว่า 170 ตร.ม.ตามแบบแปลน
ของเทศบาลฯ ก้าหนด
ก่ อ สร้ า งรางระบายน้ า ค.ส.ล. 2,300,000 ถนนระแกง
ขนาดปากรางกว้ า ง 1.00 ม.
เริ่มตังแต่
ความยาวรวมประมาณ 153 ม.
สี่แยก รร.
ซ่อมแซมคอนกรีตข้างราง หนา
ลานนาพาเลซ
0.10 ม.พื นที่ ด้ า เนิ น การ ไม่
ถนนช้าง
น้ อ ยกว่ า 60 ตร.ม. ตามแบบ
คลานไป
แปลนของเทศบาลฯ ก้าหนด
จนถึงถนน
เจริญประเทศ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
ส่วนวิศวกรรม
การก่อสร้าง
ส้านักช่าง

ส่วนวิศวกรรม
การก่อสร้าง
ส้านักช่าง

พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
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ก.พ.

พ.ศ. 2566
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

แบบ ผด.02

2/20
ที่
20

21

22

23

รำยละเอียดของกิจกรรม
งบประมำณ
สถำนที่
หน่วยงำน
พ.ศ. 2565
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
(บำท)
ดำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ปรับปรุงพนัง
ปรับปรุงพนังกันตลิ่งล้าเหมือง
700,000
บริเวณ
งานบ้ารุงรักษา
กันตลิ่งล้าเหมือง
สาธารณประโยชน์ โดยวิธีดาด
ด้านหลัง
และซ่อมแซม
สาธารณประโยชน์
ล้าเหมืองเป็นผิวคอนกรีตและวิธี
ชุมชน
ระบบระบายน้า
บริเวณชุมชน
เรียงหินยาแนว บริเวณด้านหลัง
ทิพย์รัตน์ ฝ่ายจัดการคุณภาพน้า
ทิพย์รัตน์วิลล่า
ชุมชนทิพย์รัตน์วิลล่า ความยาว
วิลล่า
ส่วนช่างสุขาภิบาล
ไม่น้อยกว่า 175 เมตร ตาม
ส้านักช่าง
แบบแปลนของเทศบาลฯ
ปรับปรุงพนัง
ปรับปรุงพนังกันตลิ่งล้าเหมือง
300,000 ศูนย์ควบคุม งานบ้ารุงรักษา
กันตลิ่งล้าเหมือง
สาธารณประโยชน์ โดยวิธีดาด
โรคมาลาเรีย และซ่อมแซม
สาธารณประโยชน์
ล้าเหมืองเป็นผิวคอนกรีตตังแต่
เขต 2
ระบบระบายน้า
ตังแต่ศูนย์ควบคุมโรค ศูนย์ควบคุมโรคมาลาเรีย เขต 2
เชียงใหม่ถึง ฝ่ายจัดการคุณภาพน้า
มาลาเรีย เขต 2
เชียงใหม่ถึงวัดปันเสา ความยาว
วัดปันเสา ส่วนช่างสุขาภิบาล
เชียงใหม่ถึงวัดปันเสา ไม่น้อยกว่า 90 เมตร ตามแบบ
ส้านักช่าง
แปลนของเทศบาลฯ
ซ่อมแซมบ้ารุงรักษา ซ่อมแซมถนนและสะพาน
4,500,000 สะพานและ งานบ้ารุงรักษา
ถนนและสะพานที่
ที่ช้ารุดภายในเขตเทศบาล
ถนนภายใน ทางและสะพาน
ช้ารุดเสียหายในเขต นครเชียงใหม่
เขตเทศบาลฯ ฝ่ายสาธารณูปโภค
เทศบาลนคร
ส่วนการโยธา
เชียงใหม่
ส้านักช่าง
จัดซือรถบรรทุกดีเซล จัดซือรถบรรทุกดีเซล ขนาด
1,092,000 ภายในเขต
งานช่าง
ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ
3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ
เทศบาลฯ
แขวงนครพิงค์
ไม่ต่้ากว่า 3,000 ซีซี หรือก้าลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ตา่้ กว่า 80
กิโลวัตต์ จ้านวน 1 คัน
โครงกำร

ม.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2566
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

แบบ ผด.02

2/21
ที่

โครงกำร

24 จัดซือเครื่องสูบน้า
แบบหอยโข่ง

25 ซ่อมบ้ารุงไฟฟ้า
สาธารณะตามถนน
สายต่างๆ ภายใน
เขตเทศบาลนคร
เชียงใหม่
26 พัฒนาระบบสายส่ง
และสถานีไฟฟ้า
ระยะที่ 9

รำยละเอียดของกิจกรรม
งบประมำณ
สถำนที่
หน่วยงำน
พ.ศ. 2565
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
(บำท)
ดำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1.จัดซือเครื่องสูบนา้ แบบหอยโข่ง 126,800 ภายในเขต
งานช่าง
เครื่องยนต์ดีเซล สูบน้าได้
เทศบาลฯ
แขวงนครพิงค์
1,750 ลิตรต่อนาที
จ้านวน 2 เครื่อง
2.จัดซือเครื่องสูบน้าแบบหอยโข่ง 16,400
เครื่องยนต์เบนซิน สูบน้าได้
1,000 ลิตรต่อนาที ขนาด 5
แรงม้า จ้านวน 2 เครื่อง
จ้างเหมาเอกชนซ่อมบ้ารุงไฟฟ้า 7,400,000 ถนนภายใน งานสถานที่และ
สาธารณะตามถนนสายต่างๆ
เขตเทศบาลฯ ไฟฟ้าสาธารณะ
ภายในเขตเทศบาลนคร
ฝ่ายสาธารณูปโภค
เชียงใหม่
ส่วนการโยธา
ส้านักช่าง
-ก่อสร้างสถานีไฟฟ้าเชียงใหม่ 5 213,342,290 -ข้างสุสาน
การไฟฟ้า
(ฟ้าฮ่าม)
สันกู่เหล็ก
ส่วนภูมภิ าค
-ก่อสร้างสถานีไฟฟ้าเชียงใหม่ 6 250,199,590 -ถ.ช่างหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
(หายยา)
ต.หายยา
-ก่อสร้างระบบจ้าหน่ายใต้ดิน 232,613,125 -ถนนมหิดล
22 เควี และปรับปรุงระบบ
บริเวณแยก
จ้าหน่ายแรงต่า้
สวนปรุงจนถึง
ถนนอัษฏาธร
บริเวแจ่งศรีภูมิ

ม.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2566
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

แบบ ผด.02

2/22
ที่
27

28

29

30
31

งบประมำณ
สถำนที่
(บำท)
ดำเนินกำร
เพิ่มวงจร สถานี
1,979,458 ฝัง่ ตรงข้าม
เชียงใหม่ 6
ตลาดทิพย์
หายยา ช่วงที่ 1
เนตรถึงสี่แยก
หายยา
เพิ่มวงจร สถานี
-เปลี่ยนเสาไฟฟ้าแรงสูง
2,663,944 สี่แยกหายยา
เชียงใหม่ 6
-พาดสายเพิม่ วงจรไฟฟ้า
ถึงสี่แยก
หายยา ช่วงที่ 2
-ปรับปรุงระบบจ้าหน่ายแรงต่้า
แอร์พอร์ต
ฝั่งทิศตะวันออก
ก่อสร้างเพิ่มวงจร
-ปักเสาแรงสูง
1,099,217 สุสานสันกูเ่ หล็ก
สถานีเชียงใหม่ 5
-พาดสายเพิม่ วงจรไฟฟ้า
ถึงสี่แยกรร.
ดาราวิทยาลัย
ทัง 2 ฝั่ง
ก่อสร้างเคเบิลใต้ดิน ก่อสร้างเคเบิลใต้ดินหน้าสถานี
389,320 ถนนช้างคลาน
หน้าสถานีเชียงใหม่ เชียงใหม่ 9 ช้างคลาน
ข้างสมาคม
9 ช้างคลาน
ฮากกาเชียงใหม่
พัฒนาระบบไฟฟ้าใน -ก่อสร้างสถานีไฟฟ้าเชียงใหม่ 7 159,452,462 -ถ.หัสดิเสวี
เมืองใหญ่ ระยะที่ 1 (สันติธรรม 1)
ต.ช้างเผือก
-ก่อสร้างระบบจ้าหน่ายใต้ดิน
594,082 -ถนนคชสาร,
22 เควี และปรับปรุงระบบ
ถนนมูลเมือง
จ้าหน่ายแรงต่า้
และถนนชัยภูมิ
546,758 -ถนนช่างหล่อ,
ถนนราชเชียงแสน,
ถนนมูลเมือง,
ถนนบ้ารุงบุรี
596,617 -ถนนราชภาคินยั ,
ถนนราชมรรคา
โครงกำร

รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
-เปลี่ยนเสาไฟฟ้าแรงสูง
-พาดสายเพิม่ วงจรไฟฟ้า
-ปรับปรุงระบบจ้าหน่ายแรงต่้า

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
การไฟฟ้า
ส่วนภูมภิ าค
จังหวัดเชียงใหม่
การไฟฟ้า
ส่วนภูมภิ าค
จังหวัดเชียงใหม่
การไฟฟ้า
ส่วนภูมภิ าค
จังหวัดเชียงใหม่
การไฟฟ้า
ส่วนภูมภิ าค
จังหวัดเชียงใหม่
การไฟฟ้า
ส่วนภูมภิ าค
จังหวัดเชียงใหม่
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แบบ ผด.02

2/23
ที่

โครงกำร

รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร

พัฒนาระบบไฟฟ้าใน
เมืองใหญ่ ระยะที่ 1
(ต่อ)

32 พัฒนาระบบไฟฟ้าใน
เมืองใหญ่ ระยะที่ 2
33 ปรับปรุงคลองแม่ข่า
เพื่อเพิ่มศักยภาพการ
แก้ไขปัญหาน้าท่วม
ในเขตพืนที่เศรษฐกิจ
ของจังหวัดเชียงใหม่
รวม

33 โครงกำร

ก่อสร้างสถานีไฟฟ้าเชียงใหม่ 9
(ช้างคลาน)
-ขุดลอกล้าคลอง ความยาวรวม
2 ฝั่งคลอง 725 เมตร
-ก่อสร้างก้าแพงกันดิน ความ
ยาวรวมไม่น้อยกว่า 975 เมตร
-ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริม
เหล็กข้ามคลอง จ้านวน 8 แห่ง

งบประมำณ
สถำนที่
หน่วยงำน
พ.ศ. 2565
(บำท)
ดำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
549,801 -ถนนพระปกเกล้า,
ถนนเวียงแก้ว,
ถนนมูลเมือง,
ถนนจ่าบ้าน,
ถนนราชมรรคา
454,308 -ถนนราชด้าเนิน,
ถนนสามล้าน
624,504 -ถนนอารักษ์,
ถนนบ้ารุงบุร,ี
ถนนศรีภมู ิ
633,800 -ถนนอัษฏาธร,
ถนนมณีนพรัตน์,
ถนนช้างเผือก,
ถนนหัสดิเสวี,
ถนนบุญเรืองฤทธิ์
,ถนนมหิดล,
ถนนทิพย์เนตร
226,851,179 ถ.ช้างคลาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ต.ช้างคลาน จังหวัดเชียงใหม่
8,044,800 ตังแต่หมู่บา้ น ส้านักงานป้องกัน
สุขิโต ต้าบล
และบรรเทา
ช้างเผือกถึง
สาธารณภัย
สะพานข้าม จังหวัดเชียงใหม่
คลองแม่ข่า
ถนนโชตนา
1,159,408,455

ม.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2566
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
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ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผด.02

2/24
จำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566
เทศบำลนครเชียงใหม่
2. ยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
(6) แผนงำนเคหะและชุมชน
ที่

โครงกำร

1 จัดเก็บขยะในเขต
เทศบาลนครเชียงใหม่

รำยละเอียดของกิจกรรม
งบประมำณ
สถำนที่
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
(บำท)
ดำเนินกำร
จ้างเหมาเอกชนดาเนินการ
99,459,285 ภายในเขต
จัดเก็บขยะในเขตเทศบาลนคร
เทศบาลฯ
เชียงใหม่ จานวน 4 แขวง ได้แก่
แขวงเม็งราย แขวงนครพิงค์
แขวงกาวิละ และแขวงศรีวิชัย

2 กาจัดขยะในเขต
จ้างเหมาเอกชนดาเนินการกาจัด 105,120,000 สถานที่ของ
เทศบาลนครเชียงใหม่ ขยะภายในเขตเทศบาลนคร
บริษัทเอกชน
เชียงใหม่
ตามที่ได้รับ
ใบอนุญาต

3 กาจัดขยะอันตราย
ในเขตเทศบาล
นครเชียงใหม่

จ้างเหมาเอกชนดาเนินกาจัด
ขยะอันตรายจากชุมชนภายใน
เขตเทศบาลนครเชียงใหม่

400,000

สถานที่ของ
บริษัทเอกชน
ตามที่ได้รับ
ใบอนุญาต

หน่วยงำน
พ.ศ. 2565
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
งานจัดการมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล
ฝ่ายจัดการ
สภาพแวดล้อม
ด้านวัสดุใช้แล้ว
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักช่าง
งานจัดการมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล
ฝ่ายจัดการ
สภาพแวดล้อม
ด้านวัสดุใช้แล้ว
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักช่าง
งานจัดการมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล
ฝ่ายจัดการ
สภาพแวดล้อม
ด้านวัสดุใช้แล้ว
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักช่าง

ม.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2566
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

แบบ ผด.02

2/25
รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
จ้างแรงงานดาเนินการเก็บขน
ขยะติดเชื้อในชุมชนเขตเทศบาล
นครเชียงใหม่ จานวน 3 คน

งบประมำณ
(บำท)
355,875

สถำนที่
ดำเนินกำร
ภายในเขต
เทศบาลฯ

5 กาจัดขยะติดเชื้อ

จ้างเหมาเอกชนดาเนินกาจัด
ขยะติดเชื้อในเขตเทศบาลนคร
เชียงใหม่

270,000

สถานที่ของ
บริษัทเอกชน
ตามที่ได้รับ
ใบอนุญาต

6 ตรวจวิเคราะห์
คุณภาพน้า

1. เก็บและตรวจวิเคราะห์
คุณภาพน้าเพื่อหาดัชนีวัด
คุณภาพน้า ได้แก่ อุณหภูมิ,
pH, DO, BOD, COD, SS,
TCB, FCB ในแต่ละเดือน
2. ตรวจสอบคุณภาพน้าทิ้งจาก
อาคาร/สถานประกอบการ
และตรวจสอบคุณภาพน้าเพื่อ
อุปโภคบริโภค

100,000

แม่น้าปิง,
คลองแม่ข่า,
คูเมือง
เชียงใหม่,
ลาเหมือง
พญาคา,
ลาคูไหว,
สถานีบาบัด
น้าเสีย,
สถานี
สูบน้าเสีย

ที่

โครงกำร

4 เก็บขนขยะติดเชื้อ

หน่วยงำน
พ.ศ. 2565
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
งานจัดการมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล
ฝ่ายจัดการ
สภาพแวดล้อม
ด้านวัสดุใช้แล้ว
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักช่าง
งานจัดการมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล
ฝ่ายจัดการ
สภาพแวดล้อม
ด้านวัสดุใช้แล้ว
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักช่าง
งานวิเคราะห์
คุณภาพน้า
ฝ่ายจัดการคุณภาพน้า
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักช่าง

ม.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2566
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

แบบ ผด.02

2/26
ที่

โครงกำร

7 ตรวจวิเคราะห์
คุณภาพน้ากรณี
ประชาชนร้องเรียน

8 ดูแลรักษา
สวนสาธารณะ
ล้านนา ร.9

9 ดูแลรักษา
สวนสาธารณะ
หนองบวกหาด

รำยละเอียดของกิจกรรม
งบประมำณ
สถำนที่
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
(บำท)
ดำเนินกำร
จ้างเหมาตรวจวิเคราะห์
25,000 -อาคาร/สถาน
คุณภาพน้าทิ้งอาคารสานักงาน,
ประกอบการ
โรงอาหารของเทศบาลฯ,
-แหล่งน้า
แม่น้าปิง, คลอง, ลาเหมือง และ
สาธารณะ
แหล่งน้าธรรมชาติทั้งในเขตและ
นอกเขตเทศบาลฯ ฯลฯ
จ้างเหมาดูแลรักษาสวนสาธารณะ 3,000,000 สวนสาธารณะ
ล้านนา ร.9 โดยการตัดแต่ง
ล้านนา ร.9
ต้นไม้ ตัดหญ้า ใส่ปุ๋ย พรวนดิน
ไม้พุ่ม ไม้ดอก ไม้ประดับ รดน้า
ไม้ดอก ไม้ประดับ รักษาความ
สะอาด เก็บกวาดขยะ วัชพืช
และเศษใบไม้ กิ่งไม้ พร้อมดูแล
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและ
ทรัพย์สิน
จ้างเหมาดูแลรักษาสวนสาธารณะ 2,400,000 สวนสาธารณะ
หนองบวกหาด โดยการตัดแต่ง
หนองบวกหาด
ต้นไม้ ตัดหญ้า ใส่ปุ๋ย พรวนดิน
ไม้พุ่ม ไม้ดอก ไม้ประดับ รดน้า
ไม้ดอก ไม้ประดับ รักษาความ
สะอาด เก็บกวาดขยะ วัชพืช
และเศษใบไม้ กิ่งไม้ พร้อมดูแล
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและ
ทรัพย์สิน

หน่วยงำน
พ.ศ. 2565
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
งานวิเคราะห์
คุณภาพน้า
ฝ่ายจัดการคุณภาพน้า
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักช่าง
งานเรือนเพาะชา
และขยายพันธุ์
ฝ่ายสวนสาธารณะ
ส่วนการโยธา
สานักช่าง

งานตกแต่งเมือง
และพืน้ ทีส่ าธารณะ
ฝ่ายสวนสาธารณะ
ส่วนการโยธา
สานักช่าง

ม.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2566
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

แบบ ผด.02

2/27
ที่

โครงกำร

10 ดูแลรักษาสวน
กาญจนาภิเษก

11 ดูแลรักษา
สวนสุขภาพ
บ้านเด่น

12 ดูแลรักษา
สวนสาธารณะ
เจริญประเทศและ
สวนสัตตมังคละ

รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
จ้างเหมาดูแลรักษาสวนกาญจนาภิเษก
โดยการตัดแต่งต้นไม้ ตัดหญ้า ใส่
ปุ๋ย พรวนดิน ไม้พมุ่ ไม้ดอก ไม้
ประดับ รดน้าไม้ดอก ไม้ประดับ
รักษาความสะอาด เก็บกวาดขยะ
วัชพืช และเศษใบไม้ กิ่งไม้ พร้อม
ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย
และทรัพย์สิน
จ้างเหมาดูแลรักษาสวนสุขภาพ
บ้านเด่น โดยการตัดแต่งต้นไม้
ตัดหญ้า ใส่ปุ๋ย พรวนดิน ไม้พุ่ม
ไม้ดอก ไม้ประดับ รดน้าไม้ดอก
ไม้ประดับ รักษาความสะอาด
เก็บกวาดขยะ วัชพืช และเศษ
ใบไม้ กิ่งไม้ พร้อมดูแลความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยและทรัพย์สิน
จ้างเหมาดูแลรักษาสวนสาธารณะ
เจริญประเทศและสวนสัตตมังคละ
โดยการตัดแต่งต้นไม้ ตัดหญ้า
ใส่ปุ๋ย พรวนดิน ไม้พุ่ม ไม้ดอก
ไม้ประดับ รดน้าไม้ดอก ไม้
ประดับ รักษาความสะอาด เก็บ
กวาดขยะ วัชพืช และเศษใบไม้
กิ่งไม้ พร้อมดูแลความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยและทรัพย์สิน

งบประมำณ
สถำนที่
(บำท)
ดำเนินกำร
1,500,000
สวน
กาญจนา
ภิเษก

หน่วยงำน
พ.ศ. 2565
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
งานตกแต่งเมือง
และพื้นที่สาธารณะ
ฝ่ายสวนสาธารณะ
ส่วนการโยธา
สานักช่าง

1,000,000 สวนสุขภาพ
บ้านเด่น

งานบารุงรักษา
สวนสาธารณะ
ฝ่ายสวนสาธารณะ
ส่วนการโยธา
สานักช่าง

2,200,000 สวนสาธารณะ งานบารุงรักษา
เจริญประเทศ สวนสาธารณะ
และสวน ฝ่ายสวนสาธารณะ
สัตตมังคละ
ส่วนการโยธา
สานักช่าง

ม.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2566
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

แบบ ผด.02
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รำยละเอียดของกิจกรรม
งบประมำณ
สถำนที่
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
(บำท)
ดำเนินกำร
13 ดูแลรักษาสนามหญ้า จ้างเหมาดูแลรักษาสนามหญ้า
3,998,000 รอบคูเมือง
ต้นไม้ใหญ่และระบบ ต้นไม้ใหญ่ และระบบสปริงเกอร์
เชียงใหม่
สปริงเกอร์รอบ
ตัดแต่งต้นไม้ ตัดหญ้า ใส่ปุ๋ย
คูเมืองเชียงใหม่
พรวนดิน ไม้พมุ่ ไม้ดอก ไม้ประดับ
รดน้าไม้ดอก ไม้ประดับ รักษา
ความสะอาด เก็บกวาดขยะ ฯลฯ
บนเกาะสวนหย่อม ทางแยกทุก
สวนบริเวณริมคูเมืองเชียงใหม่
ทั้งด้านในด้านนอกทั้งหมด
รวม
13 โครงกำร
219,828,160
ที่

โครงกำร

หน่วยงำน
พ.ศ. 2565
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
งานตกแต่งเมือง
และพื้นที่สาธารณะ
ฝ่ายสวนสาธารณะ
ส่วนการโยธา
สานักช่าง

ม.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2566
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

แบบ ผด.02

2/29
บัญชีจำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566
เทศบำลนครเชียงใหม่
2. ยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
(9) แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
ที่

โครงกำร

1 ปรับปรุงภูมิทัศน์
คลองแม่ข่าตั้งแต่
ถนนรัตน์โกสินทร์
ถึงถนนมหิดล

รวม

1 โครงกำร

รำยละเอียดของกิจกรรม
งบประมำณ
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
(บำท)
1.ปรับปรุงภูมิทัศน์ (ช่วงที่ 1)
20,342,100
ตั้งแต่ประตูน้าศรีดอนไชย
(ขอรับการ
ถึงถนนระแกง มีความยาว
สนับสนุน
ประมาณ 190 เมตร
งบประมาณ
2.ปรับปรุงภูมิทัศน์ (ช่วงที่ 2)
เงินอุดหนุน
ตั้งแต่สะพานข้ามล้าคูไหว
เฉพาะกิจ
ถึงสะพานเวียงพิงค์ มีความยาว 18,307,900
ประมาณ 267 เมตร
เทศบาลฯ
สมทบ
2,034,200)
20,342,100

สถำนที่
หน่วยงำน
พ.ศ. 2565
ดำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
-ประตูน้า
ฝ่ายจัดการ
ศรีดอนไชย
คุณภาพน้้า
ถึงถนนระแกง ส่วนช่างสุขาภิบาล
-สะพานข้าม
ส้านักช่าง
ล้าคูไหวถึง
สะพาน
เวียงพิงค์

ม.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2566
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

แบบ ผด.02
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จำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566
เทศบำลนครเชียงใหม่
2. ยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
(10) แผนงำนกำรเกษตร
ที่

โครงกำร

1 สวนผักคนเมือง

รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
อุดหนุนงบประมาณให้แก่มลู นิธิ
เพื่อลมหายใจเชียงใหม่ในการ
ดาเนินโครงการสวนผักคนเมือง
เชียงใหม่

2 ดูแลสวนเกษตร
อินทรีย์ในเขตเมือง

จ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก
ดูแลสวนเกษตรอินทรีย์ใน
จานวน 6 คน

3 วันต้นไม้ประจาปี
แห่งชาติ

จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ใน
วันต้นไม้ประจาปีแห่งชาติ
จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ประมาณ 150 คน

งบประมำณ
(บำท)
800,000

สถำนที่
หน่วยงำน
พ.ศ. 2565
ดำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
สวนผัก งานจัดการวัสดุใช้แล้ว
คนเมือง
ฝ่ายจัดการ
เชียงใหม่
สภาพแวดล้อม
ถนน
ด้านวัสดุใช้แล้ว
ช้างคลาน ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักช่าง
711,750
สวนผัก งานจัดการวัสดุใช้แล้ว
คนเมือง
ฝ่ายจัดการ
เชียงใหม่
สภาพแวดล้อม
ถนน
ด้านวัสดุใช้แล้ว
ช้างคลาน ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักช่าง
40,000 สวนสาธารณะ งานเรือนเพาะชา
ในเขต
และขยายพันธุ์
เทศบาลฯ ฝ่ายสวนสาธารณะ
ส่วนการโยธา
สานักช่าง

ม.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2566
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

แบบ ผด.02
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รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
1.จัดกิจกรรมเติมรักให้อากาศ
จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ประมาณ 500 คน
2.รณรงค์และประชาสัมพันธ์
การป้องกันแก้ไขปัญหาหมอก
ควัน

งบประมำณ
(บำท)
84,000

จัดอบรมการทาปุ๋ยหมักจาก
กิ่งไม้ใบไม้เพื่อลดการเผา
ในที่โล่งแก่ประชาชนและกลุ่ม
เยาวชนทั่วไปในเขตเทศบาล
นครเชียงใหม่ จานวนประมาณ
100 คน

30,000

ภายในเขต
เทศบาลฯ

6 รวมใจรักษ์สิ่งแวดล้อม 1.จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม แก่นักเรียน
นักศึกษา จานวนประมาณ
100 คน และผู้นาชุมชนใน
เขตเทศบาลนครเชียงใหม่
จานวนประมาณ 100 คน
2.จัดกิจกรรมทาหมอนหลอด
เพื่อสุขภาพ

100,000

ภายในเขต
เทศบาลฯ

ที่

โครงกำร

4 เฝ้าระวังและแก้ไข
ปัญหาหมอกควัน
เทศบาลนคร
เชียงใหม่

5 อบรมเครือข่ายการ
ทาปุ๋ยหมักจากกิ่งไม้
ใบไม้เพื่อลดการเผา
ในที่โล่ง

สถำนที่
ดำเนินกำร
ภายในเขต
เทศบาลฯ
ภายในเขต
เทศบาลฯ

ภายในเขต
เทศบาลฯ

หน่วยงำน
พ.ศ. 2565
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
งานเฝ้าระวังและ
ตรวจสอบและ
ตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม
ฝ่ายส่งเสริม
สิ่งแวดล้อม
สานักสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
งานเฝ้าระวังและ
ตรวจสอบและ
ตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม
ฝ่ายส่งเสริม
สิ่งแวดล้อม
สานักสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
งานสนับสนุน
บริการสิ่งแวดล้อม
ฝ่ายบริการ
สิ่งแวดล้อม
สานักสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

ม.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2566
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

แบบ ผด.02
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รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
จัดทานาจุลินทรีย์ชีวภาพ
อี.เอ็ม จานวน 15,000 ลิตร
และแจกจ่ายให้แก่ประชาชนใน
เขตเทศบาลฯ

งบประมำณ
(บำท)
60,000

สถำนที่
ดำเนินกำร
ภายในเขต
เทศบาลฯ

8 อบรมสร้างเครือข่าย
อากาศสะอาด

ฝึกอบรมเพื่อสร้างเครือข่าย
อากาศสะอาด แก่แกนนา
นักเรียนและครูโรงเรียนในเขต
เทศบาลนครเชียงใหม่ จานวน
ประมาณ 100 คน

34,000

ภายในเขต
เทศบาลฯ

9 ตรวจสอบ ตรวจจับ
และห้ามใช้รถยนต์
ควันดา

1.ตังด่านตรวจรถยนต์ควันดา
เพื่อตรวจจับรถยนต์ที่ปล่อย
ควันดาเกินมาตรฐาน
2.จัดกิจกรรมให้ความรู้
ประชาชนและพนักงานขับรถ
ในการดูแล บารุงรักษา
เครื่องยนต์ไม่ให้ปล่อยมลพิษ
เกินมาตรฐาน จานวน
ผู้เข้าร่วมประมาณ 100 คน

18,000

ภายในเขต
เทศบาลฯ

ที่

โครงกำร

7 จัดทานาจุลินทรีย์
ชีวภาพ อี.เอ็ม.

ภายในเขต
เทศบาลฯ

หน่วยงำน
พ.ศ. 2565
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
งานสนับสนุน
บริการสิ่งแวดล้อม
ฝ่ายบริการ
สิ่งแวดล้อม
สานักสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
งานเฝ้าระวังและ
ตรวจสอบและ
ตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม
ฝ่ายส่งเสริม
สิ่งแวดล้อม
สานักสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
งานเฝ้าระวังและ
ตรวจสอบและ
ตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม
ฝ่ายส่งเสริม
สิ่งแวดล้อม
สานักสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

ม.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2566
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

แบบ ผด.02

2/33
รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
10 รณรงค์วันสิ่งแวดล้อม 1.จัดงานวันสิ่งแวดล้อมไทย
ในวันที่ 4 ธันวาคม 2565
โดยมีองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน
และประชาชนเข้าร่วม จานวน
500 คน
2.จัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลก
ในวันที่ 5 มิถุนายน 2566
โดยมีองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน
และประชาชนเข้าร่วม จานวน
500 คน
11 ส่งเสริมการเพิ่ม
1.จัดอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพ
ประสิทธิภาพการใช้
การใช้พลังงานแก่นักเรียนและ
พลังงานโดยใช้
ประชาชน จานวน 60 คน
เทคโนโลยีและการ
2.จัดอบรมการจัดการที่เป็นมิตร
จัดการที่เป็นมิตรกับ
กับสิ่งแวดล้อมให้แก่นักเรียน
สิ่งแวดล้อม
และประชาชน จานวน 60 คน

งบประมำณ
(บำท)
50,000

12 จัดทารายงานข้อมูล
ปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกของ
เทศบาลนคร
เชียงใหม่

19,000

ที่

โครงกำร

1.จัดทาข้อมูลปริมาณการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก
จัดตังคณะทางาน สารวจและ
เก็บรวบรวมข้อมูลการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกนาข้อมูล
วิเคราะห์ผลและรายงานผล
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก

สถำนที่
ดำเนินกำร
ภายในเขต
เทศบาลฯ

ภายในเขต
เทศบาลฯ

27,000

ภายในเขต
เทศบาลฯ
ภายในเขต
เทศบาลฯ

ภายในเขต
เทศบาลฯ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
งานเฝ้าระวังและ
ตรวจสอบและ
ตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม
ฝ่ายส่งเสริม
สิ่งแวดล้อม
สานักสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
งานเฝ้าระวังและ
ตรวจสอบและ
ตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม
ฝ่ายส่งเสริม
สิ่งแวดล้อม
สานักสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
งานเฝ้าระวังและ
ตรวจสอบและ
ตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม
ฝ่ายส่งเสริม
สิ่งแวดล้อม
สานักสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2566
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

แบบ ผด.02
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หน่วยงำน
พ.ศ. 2565
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
จัดทารายงานข้อมูล
งานเฝ้าระวังและ
ปริมาณการปล่อย
ตรวจสอบและ
ก๊าซเรือนกระจกของ
ตรวจสอบคุณภาพ
เทศบาลนคร
สิ่งแวดล้อม
เชียงใหม่ (ต่อ)
ฝ่ายส่งเสริม
ภายในเขต
สิ่งแวดล้อม
เทศบาลฯ สานักสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
13 ดูแลรักษาคลองแม่ข่า จ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก 1,186,250 คลองแม่ข่า งานบารุงรักษา
ในเขตเทศบาลนคร ดูแลรักษาคลองแม่ข่าในเขต
และซ่อมแซม
เชียงใหม่
เทศบาลนครเชียงใหม่
ระบบระบายนา
จานวน 10 คน
ฝ่ายจัดการ
คุณภาพนา
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักช่าง
14 ฟื้นฟูและพัฒนา
ฟื้นฟูและส่งเสริมธรรมาภิบาล 1,044,800 -ชุมชนบ้าน สานักงานทรัพยากร
เอืออาทร
แหล่งนา
แก่ชุมชนบริเวณคลองแม่ข่า
ธรรมชาติและ
ป่
า
ตั
น
ดังนี
สิ่งแวดล้อม
-ชุ
ม
ชนศรี
-กิจกรรมการสร้างความ
จังหวัดเชียงใหม่
ลานนา
ตระหนักรู้และเสริมสร้าง
-ชุมชนข่วง
ศักยภาพ
สิงห์พฒ
ั นา
-กิจกรรมการจัดทาแผนแม่บท
-ชุมชน
เพื่อพัฒนาคลองแม่ข่า
หลิ่งกอก
-กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
-ชุมชนพัฒนา
บ้านกู่เต้า
เยาวชนรักษ์คลองแม่ข่า
ที่

โครงกำร

รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
2.ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
แก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้อง จานวนประมาณ
50 คน
3.รณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก

งบประมำณ
(บำท)

สถำนที่
ดำเนินกำร
ภายในเขต
เทศบาลฯ

ม.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2566
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

แบบ ผด.02
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ที่

โครงกำร

รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

ฟื้นฟูและพัฒนา
แหล่งนา (ต่อ)

รวม

14 โครงกำร

4,204,800

สถำนที่
หน่วยงำน
ดำเนินกำร รับผิดชอบหลัก
-ชุมชน
หมู่บ้าน
อุ่นอารี
-ชุมชนป่าแพ่งวังสิงห์คา
-ชุมชนระแกง
-ชุมชนศรัทธา
วัดหัวฝาย
-ชุมชนกาแพงงาม
-ชุมชน
ทิพย์รัตน์
วิลล่า
-ชุมชนฟ้า
ใหม่ประตูก้อม
-ชุมชน 5 ธันวา
-ชุมชน
วัดศรีปิงเมือง
-ชุมชน
วัดนันทาราม
-ต.ป่าแดด
-ต.สนั ผักหวาน
-ต.สบแม่ข่า
-ต.ดอนแก้ว
ต.แม่สา

พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2566
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจเมืองและการท่องเที่ยว

แบบ ผด.02

2/36
จำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566
เทศบำลนครเชียงใหม่
3. ยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมเศรษฐกิจเมืองและกำรท่องเที่ยว
(5) แผนงำนสังคมสงเครำะห์
รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
1 อบรมส่งเสริมและ
1.จัดอบรมให้ความรู้แก่กลุม่
พัฒนาวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชน กลุม่ ผูป้ ระกอบการ
ในเขตเทศบาล
หนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
นครเชียงใหม่
(OTOP) และประชาชนผูส้ นใจ
จานวน 1 รุ่น รุ่นละ 90 คน
2.จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด
เพื่อเพิ่มยอดขาย
2 ส่งเสริมอาชีพองค์กร จัดฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชน
ชุมชนแขวงศรีวิชัย
ในชุมชนแขวงศรีวิชัยและผู้ที่
เกี่ยวข้อง รวมจานวนประมาณ
50 คน

งบประมำณ
(บำท)
83,000

พ.ศ. 2565
สถำนที่
หน่วยงำน
ดำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ภายในเขต งานพัฒนาชุมชน
เทศบาลนคร ฝ่ายพัฒนาชุมชน
เชียงใหม่ กองสวัสดิการสังคม

50,000

3 ส่งเสริมอาชีพองค์กร
ชุมชนแขวงนครพิงค์

70,000

อาคาร
งานพัฒนาชุมชน
จุดบริการ ฝ่ายพัฒนาชุมชน
ประชาชน กองสวัสดิการสังคม
(แขวงศรีวิชัย
เดิม)
สานักงาน งานสวัสดิการสังคม
แขวงนครพิงค์ แขวงนครพิงค์

ที่

โครงกำร

จัดฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชน
ในชุมชนแขวงนครพิงค์และ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมจานวน
ประมาณ 122 คน

ม.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2566
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

แบบ ผด.02
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ที่

โครงกำร

4 ส่งเสริมอาชีพองค์กร
ชุมชนแขวงกาวิละ
5 ส่งเสริมอาชีพองค์กร
ชุมชนแขวงเม็งราย
รวม

5 โครงกำร

รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
จัดฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชน
ในชุมชนแขวงกาวิละและ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมจานวน
ประมาณ 130 คน
จัดฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชน
ในชุมชนแขวงเม็งรายและ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมจานวน
50 คน

งบประมำณ
(บำท)
70,000

พ.ศ. 2565
สถำนที่
หน่วยงำน
ดำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
สานักงาน งานสวัสดิการสังคม
แขวงกาวิละ
แขวงกาวิละ

50,000

สานักงาน งานสวัสดิการสังคม
แขวงเม็งราย
แขวงเม็งราย

323,000

ม.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2566
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

2/38

แบบ ผด.02

จำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566
เทศบำลนครเชียงใหม่
3. ยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมเศรษฐกิจเมืองและกำรท่องเที่ยว
(8) แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรม และนันทนำกำร
รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
1 ถนนคนเดินเชียงใหม่ 1.จัดกิจกรรมถนนคนเดิน
(ถนนคนเดินวัวลาย
วัวลายทุกวันเสาร์และถนน
และถนนคนเดิน
คนเดินราชดาเนินทุกวัน
ราชดาเนิน)
อาทิตย์ตลอดปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566
2.จัดประชุมสรุปปัญหาแนวทาง
การแก้ไขประจาเดือน
ที่

โครงกำร

2 เชียงใหม่เคาท์ดาวน์ จัดงานเชียงใหม่เคาท์ดาวน์
(เทศกาลส่งท้ายปีเก่า ระหว่างวันที่ 30-31 ธันวาคม
ต้อนรับปีใหม่)
2565

พ.ศ. 2565
งบประมำณ
สถำนที่
หน่วยงำน
(บำท)
ดำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
๕00,000 -ถนนวัวลาย
งานส่งเสริม
ตลอดทั้งสาย การท่องเที่ยว
-ถนน
ฝ่ายอานวยการ
ราชดาเนิน สานักปลัดเทศบาล
ถึงสี่แยก
กลางเวียง
ด้านทิศ
เหนือใต้
ถึงแยกหน้า
วัดพระสิงห์
1,20๐,000 -ถนน
งานส่งเสริม
ราชดาเนิน
การท่องเที่ยว
-ถนน
ฝ่ายอานวยการ
พระปกเกล้า สานักปลัดเทศบาล
-ลาน
อนุสาวรีย์
สามกษัตริย์

ม.ค.

พ.ศ. 2566
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

แบบ ผด.02

2/39
ที่

โครงกำร

3 เทศกาลไชน่าทาวน์
เมืองเชียงใหม่

รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
จัดงานเทศกาลไชน่าทาวน์
เมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 21
เป็นเวลา 3 วัน

งบประมำณ
(บำท)
5๐๐,000

4 ส่งเสริมการท่องเที่ยว จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
ตามนโยบายกระตุ้น ท่องเที่ยวตามนโยบาย
เศรษฐกิจ
กระตุน้ เศรษฐกิจ

30,000

5 เดิน-วิ่ง วิถีล้านนา

จัดกิจกรรมการเดิน-วิ่งรอบ
คูเมือง โดยมีรูปแบบ 2 ประเภท
คือ Fun run และ Mini
marathon

100,000

6 จัดทาคู่มือสื่อ
ประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยวใน
เขตเทศบาลนคร
เชียงใหม่

1.จ้างเหมาจัดทาคูม่ ือสื่อ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
2.เผยแพร่และประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยวในเขตเทศบาล
นครเชียงใหม่

100,000

สถำนที่
ดำเนินกำร
ถนนข่วงเมรุ
(ตรอกเล่าโจ้ว)
และถนน
วิชยานนท์
ภายในเขต
เทศบาลฯ

พ.ศ. 2565
หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
งานส่งเสริม
การท่องเที่ยว
ฝ่ายอานวยการ
สานักปลัดเทศบาล

งานส่งเสริม
การท่องเที่ยว
ฝ่ายอานวยการ
สานักปลัดเทศบาล
ลาน
งานส่งเสริม
อนุสาวรีย์
การท่องเที่ยว
สามกษัตริย์ ฝ่ายอานวยการ
และถนน สานักปลัดเทศบาล
รอบคูเมือง
เชียงใหม่
ภายในเขต
งานส่งเสริม
เทศบาลฯ
การท่องเที่ยว
สานักปลัดเทศบาล

ม.ค.

พ.ศ. 2566
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

แบบ ผด.02

2/40
ที่

โครงกำร

7 ประชาสัมพันธ์
แอ่วเมืองเก่า

8 จัดงานมหกรรม
ไม้ดอกไม้ประดับ

9 จัดงานวันลานนา
พฤกษาชาติ 12
สิงหามหาราชินี
10 จัดแสดงนิทรรศการ

เฉลิมพระเกียรติ
เผยแพร่ผลงานและ
สถานที่ท่องเที่ยวใน
เขตเทศบาลฯ ในงาน
ฤดูหนาวและงาน
OTOP ของดีเมือง
เชียงใหม่ประจาปี

รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
1.จัดทาคูม่ ือประชาสัมพันธ์
สถานที่ท่องเที่ยวในเขต
เมืองเก่าและเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
2. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์
ย่านชุมชนในเขตเมืองเก่า
อาทิเช่น ชุมชนล่ามช้าง
ชุมชนช้างม่อย ฯลฯ
จัดงานมหกรรมไม้ดอก
ไม้ประดับ เป็นเวลา 30 วัน

งบประมำณ
(บำท)
100,000

สถำนที่
ดำเนินกำร
ภายในเขต
เทศบาลฯ

พ.ศ. 2565
หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
งานส่งเสริม
การท่องเที่ยว
สานักปลัดเทศบาล

21,500,000 สวนสาธารณะ งานตกแต่งเมือง
หนองบวกหาด และพื้นที่สาธารณะ
ฝ่ายสวนสาธารณะ
ส่วนการโยธา
สานักการช่าง
จัดงานวันลานนาพฤกษาชาติ
500,000 ภายในเขต งานตกแต่งเมือง
12 สิงหามหาราชินี
เทศบาลฯ และพื้นที่สาธารณะ
เป็นเวลา 5 วัน
ฝ่ายสวนสาธารณะ
ส่วนการโยธา
สานักการช่าง
จัดแสดงนิทรรศการเฉลิม
500,000
ด้านหลัง
งานธุรการ
พระเกียรติเผยแพร่ผลงานและ
ศาลากลาง ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยวในเขตเทศบาลฯ
จังหวัด
สานักปลัดเทศบาล
ในงานฤดูหนาวและงาน OTOP
เชียงใหม่
ของดีเมืองเชียงใหม่ประจาปี

ม.ค.

พ.ศ. 2566
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

แบบ ผด.02

2/41
ที่

โครงกำร

11 ตกแต่งเมืองเพื่อ
ต้อนรับเทศกาล
ประเพณีและ
วันสาคัญต่างๆ

รวม

11 โครงกำร

รำยละเอียดของกิจกรรม
งบประมำณ
สถำนที่
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
(บำท)
ดำเนินกำร
ตกแต่งเมืองเพื่อต้อนรับเทศกาล 750,000 ภายในเขต
ประเพณี และวันสาคัญ ได้แก่
เทศบาลฯ
-ตกแต่งเมืองในช่วงประเพณี
ยี่เป็ง
-ตกแต่งเมืองในช่วงงานส่งท้ายปี
เก่าต้อนรับปีใหม่
-ตกแต่งเมืองในช่วงประเพณี
ปี๋ใหม่เมือง
-ตกแต่งเมืองในช่วงวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนาง
เจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ
พระบรมราชินี
-ตกแต่งเมืองในช่วง
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทร
เทพยวรางกูร
-ตกแต่งเมืองในช่วงวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกติ ิ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ฯลฯ
๒๕,๗๘๐,๐๐๐

พ.ศ. 2565
หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
งานตกแต่งเมือง
และพื้นทีส่ าธารณะ
ฝ่ายสวนสาธารณะ
ส่วนการโยธา
สานักการช่าง

ม.ค.

พ.ศ. 2566
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

2/42
จำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566
เทศบำลนครเชียงใหม่
3. ยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมเศรษฐกิจเมืองและกำรท่องเที่ยว
(9) แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่
โครงกำร
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
1 ปรับปรุงประตู
รื้อถอนประตูไม้เดิม
ทางเข้า ชั้น 1
และติดตั้งประตูบานเลื่อน
อาคารหอพื้นถิ่น
อัตโนมัติ บริเวณประตู
ล้านนา
ทางเข้า ชั้น 1 (ด้านใน)
จานวน 1 ชุด
ตามแบบแปลนเทศบาลฯ กาหนด
รวม

1 โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)
185,500

185,500

สถำนที่
ดำเนินกำร
ประตู
ทางเข้า ชั้น 1
(ด้านใน)
อาคาร
หอพื้นถิ่น
ล้านนา

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
งานส่งเสริม
การมีส่วนร่วม
ของประชาชนใน
การอนุรักษ์และ
พัฒนาเมือง
กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ

พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

แบบ ผด.02

ม.ค.

พ.ศ. 2566
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม

2/43
จำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566
เทศบำลนครเชียงใหม่
4. ยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมกำรศึกษำ ศำสนำ และศิลปวัฒนธรรม
(3) แผนงำนกำรศึกษำ
รำยละเอียดของกิจกรรม
งบประมำณ
สถำนที่
ที่
โครงกำร
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
(บำท)
ดำเนินกำร
1 แข่งขันทักษะทาง
จัดการแข่งขันทักษะทาง
60,000
สถานที่
วิชาการระดับปฐมวัย วิชาการของนักเรียนปฐมวัยใน
ราชการหรือ
สังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่
สถานที่อื่นที่
จานวน 6 กิจกรรม ได้แก่
เหมาะสม
1.การประกวดแข่งขัน
ฮูล่าฮูป ประกอบเพลง
2.การประกวดเริงเล่นเต้นแดนเซอร์
3.การประกวดวาดภาพระบายสี
4.การแข่งขันเกมทายซิ
เสียงอะไรเอ่ย
5.การแข่งขันการต่อตัวเสริมทักษะ
6.การประกวดแข่งขันโครงงาน
2 สานสัมพันธ์
จัดกิจกรรมการแข่งขันเกมกีฬา
50,000
สนามกีฬา
วันปฐมวัย
และนันทนาการโดยมีนักเรียน
เทศบาล
ปฐมวัย ครู และผู้ปกครองมีส่วน
นคร
ร่วมในกิจกรรม ได้แก่
เชียงใหม่
1.วิ่งผลัดเก็บลูกเทนนิส
2.ตักถั่วใส่ขวด
3.วิ่งซิกแซก
4.ส่งผลัดลูกปิงปอง
5.โยนห่วงหรรษา
6.เดินตัวหนอน
7.วิ่งผลัดส่งตุ๊กตาพ่อแม่ลูก

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
งานการศึกษา
ปฐมวัย
ฝ่ายกิจการ
โรงเรียน
สานักการศึกษา

งานการศึกษา
ปฐมวัย
ฝ่ายกิจการ
โรงเรียน
สานักการศึกษา

พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

แบบ ผด.02

ม.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2566
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

แบบ ผด.02

2/44
ที่

โครงกำร

รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร

3 สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การบริหารสถานศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลนครเชียงใหม่
1.ค่าอาหารกลางวัน จัดหาอาหารกลางวันให้แก่
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลนครเชียงใหม่
จานวน 158 คน
2.ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาสาหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ
-ค่าหนังสือเรียน
จัดซื้อหนังสือเรียนเสริมประสบการณ์
สาหรับเด็กปฐมวัยทีส่ อดคล้องกับ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช 2560 ให้แก่นักเรียน
อนุบาล 1-3 จานวน 144 คน
-ค่าอุปกรณ์การเรียน จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนที่จาเป็น
เช่น ดินสอ ยางลบ สมุด
กระเป๋านักเรียน ฯลฯ ให้แก่
นักเรียน จานวน 144 คน
-ค่าเครื่องแบบ
จัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่นักเรียน
นักเรียน
หรือผู้ปกครองเพือ่ นาไปซือ้ เครื่องแบบ
นักเรียน เข็มขดั รองเท้า ถุงเท้า
ชุดกีฬา ฯลฯ ให้แก่นักเรียน
อนุบาล 1-3 จานวน 144 คน

งบประมำณ
(บำท)

สถำนที่
ดำเนินกำร

813,000

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ

28,800

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ

28,800

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ

43,200

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
สานักการศึกษา

พ.ศ. 2565
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ที่

โครงกำร
-ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน

-ค่าจัดการเรียนการ
สอน (รายหัว)

รำยละเอียดของกิจกรรม
งบประมำณ
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
(บำท)
จัดโครงการวิชาการ เรียนรู้
62,000
พัฒนาสมองด้วยกระบวนการ
เรียนรู้แบบ Maker Space
และ Project Base Learning
(PBL) โดยมีกจิ กรรม ดังนี้
-กิจกรรมทัศนศึกษา
-กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมผู้
บาเพ็ญประโยชน์
-กิจกรรมบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร(ICT)
จัดทาโครงการจัดหาสื่อการเรียน 268,600
การสอนและวัสดุการศึกษาหรือ
เครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก

4 สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การบริหารสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาล
วัดเกตการาม
1.ค่าอาหารกลางวัน จัดหาอาหารกลางวันให้แก่
นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดเกต
การาม จานวน 125 คน
2.ค่าปัจจัยพื้นฐาน
สนับสนุนเงินค่าปัจจัยพื้นฐาน
สาหรับนักเรียน
สาหรับนักเรียนยากจนใน
ยากจน
โรงเรียนเทศบาลวัดเกตการาม
ให้แก่นักเรียน ระดับชั้น
ประถมศึกษา จานวน 27 คน

สถำนที่
ดำเนินกำร
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ
โรงเรียนเทศบาล
วัดเกตการาม
สานักการศึกษา

525,000

รร.ท.
วัดเกตการาม

27,000

รร.ท.
วัดเกตการาม
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ที่

โครงกำร

รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร

3.ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
-ค่าหนังสือเรียน
จัดซื้อหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 และ
หนังสือแบบฝึกหัดเฉพาะรายวิชา
พื้นฐานที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนด
ให้แก่นักเรียนระดับอ.1-3 และ
ระดับป.1-6 รวมจานวน 125 คน
-ค่าอุปกรณ์การเรียน จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนที่จาเป็น
เช่น สมดุ ปากกา ดินสอ ยางลบ
เครื่องมือเรขาคณิต กระดาษสี
เทียน กระเป๋านักเรียน ฯลฯ
ให้แก่นักเรียนระดับอ.1-3 และ
ระดับป.1-6 รวมจานวน 125 คน
-ค่าเครื่องแบบ
จัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่นักเรียน
นักเรียน
หรือผู้ปกครองเพือ่ นาไปซือ้ เครื่องแบบ
นักเรียน เข็มขดั รองเท้า ถุงเท้า
ชุดลูกเสือ-เนตร นารี ชุดกีฬา ฯลฯ
ให้แก่นักเรียนระดับอ. 1-3 และ
ระดับป.1-6 รวมจานวน 125 คน

งบประมำณ
(บำท)

สถำนที่
ดำเนินกำร

71,169

รร.ท.
วัดเกตการาม

41,367

รร.ท.
วัดเกตการาม

42,780

รร.ท.
วัดเกตการาม

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
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ที่

โครงกำร
-ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน

รำยละเอียดของกิจกรรม
งบประมำณ
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
(บำท)
จัดทาโครงการ/กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน ดังนี้
1.โครงการกิจกรรมพัฒนา
10,682
ผู้เรียนการจัดกิจกรรมวิชาการของ
นักเรียน โดยฝึกทักษะรายการต่าง ๆ
ให้กับนักเรียนตามกลุม่ สาระการ
เรียนรู้ในหลักสูตรสถานศึกษาที่จะ
เข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการใน
ระดับเทศบาลนครเชียงใหม่
2.โครงการกิจกรรมลูกเสือ15,000
เนตรนารี ดาเนินการดังนี้
2.1จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
วิชาลูกเสือ-เนตรนารีให้กับนักเรียน
ประถมฯ จานวน 88 คน
2.2 จัดกิจกรรมการเดินทางไกลให้กบั
นักเรียนชั้นป.3-5 จานวน 41 คน
2.3 จัดกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรม
ให้กับนักเรียนชั้นป.6 จานวน 16 คน
3.โครงการทัศนศึกษาแหล่ง
20,000
เรียนรูน้ อกสถานศึกษาทีเ่ กี่ยวกับ
เนื้อหาในวิชาเรียนของนักเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษาให้กับ
นักเรียนจานวน 125 คน
4.โครงการส่งเสริมคุณธรรม
10,000
จริยธรรมของนักเรียนโดยการ
จัดฝึกอบรมการปฏิบัตติ นและ
จัดการเรียนการสอนด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม

สถำนที่
ดำเนินกำร
รร.ท.
วัดเกตการาม

รร.ท.วัดเกต
การามและ
สถานที่นอก
สถานศึกษา

แหล่งเรียนรู้
ภายนอก
สถานศึกษา
รร.ท.
วัดเกตการาม

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
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ที่

โครงกำร

-ค่าจัดการเรียนการ
สอน (รายหัว)

รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
5. โครงการพัฒนาการเรียนรู้
เทคโนโลยีสารสนเทศของ
นักเรียน โดยจัดทาระบบการ
ประเมินนักเรียนจากการเรียน
การสอนและประเมินผลพัฒนาการ
ของนักเรียนป. 1-3 จานวน 47 คน
จัดทาโครงการ/กิจกรรมการ
จัดการเรียนการสอน ดังนี้
1.โครงการสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนโดยจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ เช่น วัสดุการศึกษา
วัสดุสานักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุไฟฟ้า ฯลฯ
2.โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพ
การจัดการเรียนการสอนตาม
กลุ่มสาระการเรียนรู้การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน โดยการเรียนการสอน
ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ
และจัดหาวัสดุ สื่อ อุปกรณ์
ครุภณ
ั ฑ์การเรียนการสอนที่จาเป็น
3.โครงการพัฒนาสื่อการเรียน
การสอน โดยฝึกทักษะรายการ
ต่าง ๆ ให้กับนักเรียนตามกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ในหลักสูตร
สถานศึกษาที่จะเข้าร่วมการ
แข่งขันทางวิชาการ

งบประมำณ
(บำท)
2,000

สถำนที่
ดำเนินกำร
รร.ท.
วัดเกตการาม

34,500

รร.ท.
วัดเกตการาม

100,000

รร.ท.
วัดเกตการาม

22,579

รร.ท.
วัดเกตการาม
และสถานที่
อื่นที่กาหนด

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
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ที่

โครงกำร

รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
4.โครงการส่งเสริมกิจกรรมใน
วันสาคัญต่างๆ โดยให้ความรู้
วันสาคัญต่างๆและเข้าร่วม
กิจกรรมวันสาคัญต่างๆ
5. โครงการประเมินคุณภาพ
การศึกษาสู่การประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยจัดกิจกรรม
พัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาและเข้ารับ
การประเมินคุณภาพ สถานศึกษาจาก
เทศบาลนครเชียงใหม่ และสมศ.
6. โครงการวัดผลประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดย
จัดทาแบบประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในแต่ละรายวิชา
ตามกลุม่ สาระการเรียนรู้ 8
กลุ่มสาระ และประเมินผล
การเรียนนักเรียนทุกระดับชั้น
7.โครงการจัดทาแผนพัฒนา
การศึกษาของโรงเรียน ดาเนินการดังนี้
7.1 จัดทาแผนพัฒนาการศึกษา
ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง
7.2 จัดทาแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ
7.3 จัดทาแผนปฏิบัติการ
ประจาปีการศึกษา

งบประมำณ
(บำท)
15,000

สถำนที่
ดำเนินกำร
รร.ท.
วัดเกตการาม

10,000

รร.ท.
วัดเกตการาม

15,000

รร.ท.
วัดเกตการาม

3,000

รร.ท.
วัดเกตการาม

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
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ที่

รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
8.โครงการพัฒนาสุขภาพ
อนามัยของนักเรียนและ
บุคลากรในโรงเรียนโดยเฝ้าระวัง
แก้ปัญหาและส่งเสริมสุขภาพ
ของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน
9. โครงการส่งเสริมกิจกรรมของ
พ่อตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงโดย
โดยจัดกิจกรรมและนิทรรศการ
เผยแพร่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในโรงเรียน
4.ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ใน จ่ายเป็นค่าพัฒนาครู, ค่าพัฒนา
การบริหารการศึกษา ห้องสมุด, ค่าใช้จ่ายส่งเสริม
ของสถานศึกษา
รักการอ่านฯ, ค่าเบี้ยประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา ฯลฯ
โครงกำร

5 สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การบริหาสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาล
วัดท่าสะต๋อย
1.ค่าอาหารกลางวัน จัดหาอาหารกลางวันให้แก่
นักเรียนโรงเรียนเทศบาล
วัดท่าสะต๋อยตลอดปีการศึกษา
จานวน 455 คน
2.ค่าปัจจัยพื้นฐาน
สนับสนุนเงินค่าปัจจัยพื้นฐาน
สาหรับนักเรียน
สาหรับนักเรียนยากจนใน
ยากจน
โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย
ให้แก่นักเรียน ระดับชั้น
ประถมศึกษา จานวน 162 คน

งบประมำณ
(บำท)
20,000

สถำนที่
ดำเนินกำร
รร.ท.
วัดเกตการาม

20,000

รร.ท.
วัดเกตการาม

260,500

รร.ท.
วัดเกตการาม
และสถานที่
อื่นที่
เหมาะสม

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

โรงเรียนเทศบาล
วัดท่าสะต๋อย
สานักการศึกษา
1,911,000

รร.ท.
วัดท่าสะต๋อย

258,000

รร.ท.
วัดท่าสะต๋อย
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ที่

โครงกำร

รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

3.ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
-ค่าหนังสือเรียน
จัดซื้อหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน 426,754
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 และ
หนังสือแบบฝึกหัดเฉพาะรายวิชา
พื้นฐานที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนด
ให้แก่นักเรียนระดับอนุบาลฯ
,ระดับประถมฯ และระดับมัธยมฯ
รวมจานวน 618 คน
-ค่าอุปกรณ์การเรียน จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนที่จาเป็น
227,067
เช่น สมุด ปากกา ดินสอ ยางลบ
เครื่องมือเรขาคณิต กระดาษสีเทียน
กระเป๋านักเรียน ฯลฯ ให้แก่
นักเรียน จานวน 618 คน
-ค่าเครื่องแบบ
จัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่นกั เรียน 231,800
นักเรียน
หรือผู้ปกครองเพื่อนาไปซื้อเครื่องแบบ
นักเรียน เข็มขดั รองเท้า ถุงเท้า
ชุดลูกเสือ-เนตรนารี ชุดกีฬา ฯลฯ
ให้แก่นักเรียน จานวน 618 คน

สถำนที่
ดำเนินกำร

รร.ท.
วัดท่าสะต๋อย

รร.ท.
วัดท่าสะต๋อย

รร.ท.
วัดท่าสะต๋อย

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2566
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

แบบ ผด.02

2/52
ที่

โครงกำร
-ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน

รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
จัดทาโครงการ/กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน ดังนี้
1.โครงการกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนการจัดกิจกรรมวิชาการ
ของนักเรียน โดยฝึกทักษะ
รายการต่าง ๆ ให้กับนักเรียน
ตามกลุม่ สาระการเรียนรู้ใน
หลักสูตรสถานศึกษาที่จะเข้าร่วม
การแข่งขันทางวิชาการในระดับ
เทศบาลนครเชียงใหม่
2.โครงการกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนการจัดกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี ดาเนินการดังนี้
2.1จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
วิชาลูกเสือ-เนตรนารีให้กับนักเรียน
ระดับประถมฯและมัธยมฯ
จานวน 528 คน
2.2 จัดกิจกรรมการเดินทางไกลให้กับ
นักเรียนชั้นป.3-5 จานวน 184 คน
และนักเรียนชั้นม.1-2 จานวน 120 คน
2.3 จัดกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรม
ให้กับนักเรียนชั้นป.6 จานวน 58 คน
และนักเรียนชั้นม.3 จานวน 43 คน
3.โครงการกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
การทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
สถานศึกษาให้กับนักเรียน
จานวน 618 คน

งบประมำณ
(บำท)

สถำนที่
ดำเนินกำร

10,000

รร.ท.
วัดท่าสะต๋อย

100,000

รร.ท.วัดท่า
สะต๋อย และ
สถานที่นอก
สถานศึกษา

115,025

แหล่งเรียนรู้
ภายนอก
สถานศึกษา

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2566
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

แบบ ผด.02

2/53
ที่

โครงกำร

-ค่าจัดการเรียนการ
สอน (รายหัว)

รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
4. โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ของนักเรียน โดยการจัดฝึกอบรม
การปฏิบัตติ นและจัดการเรียน
การสอนด้าน คุณธรรมจริยธรรม
5.โครงการกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนการพัฒนาการเรียนรู้
เทคโนโลยีสารสนเทศของ
นักเรียน โดยจัดการเรียนการ
สอนเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น
6.โครงการจัดการเรียนการสอน
แบบออนไลน์ในช่วงสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น
จัดทาโครงการ/กิจกรรมการ
จัดการเรียนการสอน ดังนี้
1.โครงการสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอน โดยจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น วัสดุการศึกษา
วัสดุสานักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุไฟฟ้า ฯลฯ

งบประมำณ
(บำท)
115,000

สถำนที่
ดำเนินกำร
รร.ท.
วัดท่าสะต๋อย

10,000

รร.ท.
วัดท่าสะต๋อย

5,000

รร.ท.
วัดท่าสะต๋อย

238,248

รร.ท.
วัดท่าสะต๋อย

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2566
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

แบบ ผด.02

2/54
ที่

โครงกำร

รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
2.โครงการจัดการเรียนรูต้ าม
กลุ่มสาระการเรียนรู้การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน โดยจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนตามกลุม่ สาระการ
เรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ การเรียนรู้
ตามหลักสูตรสถานศึกษาของ
โรงเรียนและหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
และจัดหาวัสดุ สื่อ อุปกรณ์ ครุภณ
ั ฑ์
การเรียนการสอนที่จาเป็น
3.โครงการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ โดยฝึกทักษะรายการ
ต่างๆ ให้กับนักเรียนตามกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ในหลักสูตร
สถานศึกษาที่จะเข้าร่วมการ
แข่งขันทางวิชาการ
4.โครงการส่งเสริมกิจกรรมใน
วันสาคัญต่างๆ โดยให้ความรู้
วันสาคัญต่าง ๆ และเข้าร่วม
กิจกรรมวันสาคัญต่าง ๆ
5. โครงการประเมินคุณภาพ
การศึกษาสู่การประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยจัดกิจกรรม
พัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาและรับการ
ประเมินคุณภาพสถานศึกษาจาก
เทศบาลนครเชียงใหม่ และ สมศ.

งบประมำณ
(บำท)
760,000

สถำนที่
ดำเนินกำร
รร.ท.
วัดท่าสะต๋อย

10,000

รร.ท.วัดท่า
สะต๋อย และ
สถานที่ที่
เทศบาล
กาหนด

8,000

รร.ท.
วัดท่าสะต๋อย

10,000

รร.ท.
วัดท่าสะต๋อย

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2566
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย

แบบ ผด.02

2/55
ที่

โครงกำร

รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
6.โครงการวัดผลประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยจัดทา
แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในแต่ละรายวิชาตามกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ
และประเมินผลการเรียน
นักเรียนทุกระดับชั้น
7.โครงการจัดทาแผนพัฒนา
การศึกษาของโรงเรียน
ดาเนินการดังนี้
7.1 จัดทาแผนพัฒนา
การศึกษาฉบับเพิ่มเติม/
เปลี่ยนแปลง
7.2 จัดทาแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ
7.3 จัดทาเแผนปฏิบัติการ
ประจาปีการศึกษา
8.โครงการจัดการเรียนรูร้ ะดับ
ปฐมวัย โดยจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนตามกลุม่
ประสบการณ์ในระดับปฐมวัย
และจัดหาวัสดุ สื่อ อุปกรณ์ ครุภณ
ั ฑ์
การเรียนการสอนทีจ่ าเป็น

งบประมำณ
(บำท)
50,000

สถำนที่
ดำเนินกำร
รร.ท.
วัดท่าสะต๋อย

5,000

รร.ท.
วัดท่าสะต๋อย

95,000

รร.ท.
วัดท่าสะต๋อย

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2566
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย

แบบ ผด.02

2/56
ที่

โครงกำร

รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
9. โครงการจัดการเรียนรู้กลุ่ม
สาระการเรียนรูเ้ พิ่มเติมการ
พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น
โดยการปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรท้องถิ่น และจัดการ
เรียนการสอนหลักสูตรท้องถิ่น
10. โครงการพัฒนาสุขภาพ
อนามัยของนักเรียนและบุคลากร
ในโรงเรียน โดยเฝ้าระวัง แก้ปัญหา
และส่งเสริมสุขภาพของนักเรียน
และบุคลากรในโรงเรียน
11. โครงการพัฒนาวิชาการ
ของโรงเรียน ดาเนินการดังนี้
11.1 จัดประชุมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเรื่องการจัดการศึกษา
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑
11.2 จัดนิทรรศการการประกวด
แข่งขันทักษะทางวิชาการภายใน
โรงเรียนร่วมกับหน่วยงานภายนอก
11.3 ดาเนินการนิเทศภายในโรงเรียน
11.4 ครูจัดทาวิจัยในชั้นเรียน
12. โครงการจัดประชุมผู้ปกครอง
นักเรียน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง

งบประมำณ
(บำท)
10,000

สถำนที่
ดำเนินกำร
รร.ท.
วัดท่าสะต๋อย

5,000

รร.ท.
วัดท่าสะต๋อย

100,000

รร.ท.
วัดท่าสะต๋อย

5,000

รร.ท.
วัดท่าสะต๋อย

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2566
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย

แบบ ผด.02

2/57
ที่

โครงกำร

รำยละเอียดของกิจกรรม
งบประมำณ
สถำนที่
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
(บำท)
ดำเนินกำร
13.โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รร.ท.
การส่งเสริมการจัดกิจกรรมชุมนุม
10,000 วัดท่าสะต๋อย
ของนักเรียนในโรงเรียน โดยให้
นักเรียนจัดกิจกรรมชุมนุมที่
ตนเองสนใจและต้องการเรียนรู้
ภายในโรงเรียน และจัดกิจกรรม
พัฒนาผูเ้ รียนรายวิชาชุมชนในโรงเรียน
14. โครงการกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียนการ 10,000
รร.ท.
พัฒนาระบบแนะแนวทางการศึกษาโดย
วัดท่าสะต๋อย
จัดการเรียนการสอนพัฒนาระบบแนะแนว
15.โครงการกิจกรรมพัฒนา
30,000
รร.ท.
ผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วัดท่าสะต๋อย
ภาษาไทย กิจกรรมคลินิกภาษา
โดยฝึกทักษะการอ่านการเขียน
แก่นักเรียนที่อ่านและเขียนต่า
กว่าเกณฑ์มาตรฐาน
16.โครงการกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนการส่งเสริมกิจกรรมของ
20,000
รร.ท.
พ่อตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
วัดท่าสะต๋อย
โดยจัดกิจกรรมและนิทรรศการ
เผยแพร่ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน
17.โครงการกิจกรรมพัฒนา
40,000
รร.ท.
ผู้เรียนการอนุรักษ์ส่งเสริม
วัดท่าสะต๋อย
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่น โดยการจัดกิจกรรมอนุรักษ์
และส่งเสริมวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในโรงเรียน

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2566
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย

แบบ ผด.02

2/58
ที่

รำยละเอียดของกิจกรรม
งบประมำณ
สถำนที่
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
(บำท)
ดำเนินกำร
18.โครงการกิจกรรมพัฒนา
40,000
รร.ท.
ผู้เรียนการส่งเสริมกีฬาและ
วัดท่าสะต๋อย
นันทนาการ โดยการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
ให้กับนักเรียนในโรงเรียน
19.โครงการกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
10,000
รร.ท.
การส่งเสริมประชาธิปไตยใน
วัดท่าสะต๋อย
โรงเรียน โดยส่งเสริมการเรียนรู้
ด้านการปกครองในระดับประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขให้กับนักเรียน เช่น
กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน
กิจกรรมเขตพื้นที่รับผิดชอบ ฯลฯ
20. โครงการกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนการป้องกันการทุจริต
10,000
รร.ท.
ปลูกจิตสานึกในสถานศึกษา
วัดท่าสะต๋อย
โดยฝึกอบรมนักเรียนให้รู้ถึงโทษของ
การทุจริตคอรัปชั่นความเสียหายที่
เกิดกับสังคมและประเทศชาติ
และจัดการเรียนการสอนรายวิชา
หน้าที่พลเมืองให้กับนักเรียน
4.ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ใน จ่ายเป็นค่าพัฒนาครู, ค่าพัฒนา 363,500
รร.ท.
การบริหารการศึกษา ห้องสมุด, ค่าใช้จ่ายส่งเสริมรัก
วัดท่าสะต๋อย
ของสถานศึกษา
การอ่านฯ, ค่าเบีย้ ประชุม
และสถานที่
คณะกรรมการสถานศึกษา ฯลฯ
อื่นตาม
ความ
เหมาะสม
โครงกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2566
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย

แบบ ผด.02

2/59
ที่

โครงกำร

รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร

6 สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การบริหาสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาล
วัดกู่คา
1.ค่าอาหารกลางวัน จัดหาอาหารกลางวันให้แก่
นักเรียนโรงเรียนเทศบาล
วัดกู่คาตลอดปีการศึกษา
จานวน ๑6๕ คน
2.ค่าปัจจัยพื้นฐาน
สนับสนุนเงินค่าปัจจัยพื้นฐาน
สาหรับนักเรียน
สาหรับนักเรียนยากจนใน
ยากจน
โรงเรียนเทศบาลวัดกู่คา ให้แก่
นักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษา
จานวน 33 คน
3.ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
-ค่าหนังสือเรียน
จัดซื้อหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 และ
หนังสือแบบฝึกหัดเฉพาะรายวิชา
พื้นฐานที่กระทรวงศึกษาธิการ กาหนด
ให้แก่นักเรียนระดับอนุบาลฯ 1-3
และระดับประถมฯ 1-6 รวมจานวน
165 คน

งบประมำณ
(บำท)

สถำนที่
ดำเนินกำร

693,000

รร.ท.
วัดกู่คา

33,๐๐๐

รร.ท.
วัดกู่คา

88,027

รร.ท.
วัดกู่คา

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
โรงเรียนเทศบาล
วัดกู่คา
สานักการศึกษา

พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2566
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย

แบบ ผด.02

2/60
ที่

รำยละเอียดของกิจกรรม
งบประมำณ
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
(บำท)
-ค่าอุปกรณ์การเรียน จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนที่ จาเป็น
52,674
เช่น สมุด ปากกา ดินสอ ยางลบ
เครื่องมือเรขาคณิต กระดาษสีเทียน
กระเป๋านักเรียน ฯลฯ ให้แก่
นักเรียนระดับอ.1-3 และระดับป.
1-6 รวมจานวน 165 คน
-ค่าเครื่องแบบ
จัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่นักเรียนหรือ 55,860
นักเรียน
ผู้ปกครองเพื่อนาไปซื้อเครื่องแบบ
นักเรียนเข็มขัด รองเท้า ถุงเท้า
ชุดลูกเสือ-เนตรนารี ชุดกีฬาฯลฯ
ให้แก่นักเรียนระดับอ.1-3 และ
ระดับป. 1-6 รวมจานวน 165 คน
-ค่ากิจกรรมพัฒนา จัดทาโครงการ/กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน
ผู้เรียน ดังนี้
1.โครงการพัฒนาผูเ้ รียนการทัศน 15,000
ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่
ทีเ่ กี่ยวกับการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
ชีวิตและธรรมชาติของสัตว์ พืช
แหล่งภูมิปัญญาท้องถิน่ ประวัติศาสตร์
ศิลปะ วัฒนธรรมให้แก่นักเรียน
จานวน 1๖5 คน
โครงกำร

สถำนที่
ดำเนินกำร
รร.ท.
วัดกู่คา

รร.ท.
วัดกู่คา

แหล่งเรียนรู้
ภายนอก
สถานศึกษา

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2566
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย

แบบ ผด.02

2/61
ที่

โครงกำร

รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
๒.โครงการพัฒนาผูเ้ รียนจัด
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
ดาเนินการดังนี้
2.1 จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี ระดับชั้น ป.6 จานวน
13 คน เข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่าย
พักแรม เดินทางไกล ร่วมกับ
นักเรียนสังกัดเทศบาล 11
โรงเรียน เพื่อเสริมสร้าง
ประสบการณ์และเรียนรู้การใช้
ชีวิตร่วมกันเป็นหมูค่ ณะ
2.2 จัดกิจกรรม Day camp
ให้แก่ลูกเสือ-เนตรนารี สารอง
และสามัญ ระดับชั้น ป.1 – 6
จานวน 106 คน
3.โครงการพัฒนาผูเ้ รียนการ
พัฒนาการเรียนรู้เทคโนโลยี
สารสนเทศของนักเรียน โดย อบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับการสืบค้นข้อมูล
การออกแบบสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศและคอมพิวเตอร์ให้กับ
นักเรียนระดับชั้น ป.1 - ป.6 จานวน
106 คน

งบประมำณ
(บำท)
20,๐๐๐

สถำนที่
ดำเนินกำร
รร.ท.
วัดกู่คาหรือ
สถานที่อื่นที่
เหมาะสม

5,000

รร.ท.
วัดกู่คา

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2566
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย

แบบ ผด.02

2/62
ที่

โครงกำร

- ค่าจัดการเรียนการ
สอน (รายหัว)

รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
4.โครงการพัฒนาผูเ้ รียนการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของ
นักเรียน โดยการจัดกิจกรรม
เข้าค่ายคุณธรรม ให้แก่นักเรียน
จานวน 165 คน
5.โครงการพัฒนางานวิชาการ
ของนักเรียน โดยประชาสัมพันธ์
การจัดกิจกรรมของสถานศึกษา
จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์ไวนิล
ฯลฯ และจัดกิจกรรมตลาดนัด
วิชาการกิจกรรมการเรียนรู้ทุก
กลุ่มสาระให้กับนักเรียนทุก
ระดับชั้น จานวน 165 คน
1.โครงการพัฒนาสุขอนามัย
นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน
ดาเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสุขภาพอนามัย ทดสอบ
สมรรถนะทางร่างกายของ
นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน
1.2 จัดกิจกรรมส่งเสริม และ
ให้ความรู้ การพัฒนาสุขภาพ
อนามัยให้แก่นักเรียน
1.3 จัดซื้อเวชภัณฑ์ยาเพื่อใช้ใน
โรงเรียน

งบประมำณ
(บำท)
5,000

สถำนที่
ดำเนินกำร
รร.ท.
วัดกู่คาหรือ
สถานที่อื่นที่
เหมาะสม

30,632

รร.ท.
วัดกู่คาหรือ
สถานที่อื่นที่
เหมาะสม

20,000

รร.ท.
วัดกู่คา

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2566
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย

แบบ ผด.02

2/63
ที่

โครงกำร

รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
2.โครงการจัดทาแผนพัฒนา
การศึกษาของโรงเรียน
ดาเนินการดังนี้
2.1 จัดทาแผนพัฒนาการศึกษา
ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง
2.2 จัดทาเแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ
2.3 จัดทาแผนปฏิบัติการ
ประจาปีการศึกษา
3.โครงการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
อย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง
4.โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพ
การจัดการเรียนการสอน
ดาเนินการดังนี้
4.1 จัดซื้อ จัดหาสื่อวัสดุ
การศึกษา วัสดุคอมพิวเตอร์ สื่อ
เทคโนโลยีสาหรับใช้ในการเรียน
การสอนตามกลุม่ สาระการ
เรียนรู้
4.2 จ้างเหมาบริการ จัดจ้าง
บริษัทเอกชนดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์
จานวน 80 เครื่อง
5.โครงการประชุมผู้ปกครอง
นักเรียน อย่างน้อยภาคเรียนละ
1 ครั้ง

งบประมำณ
(บำท)
10,000

สถำนที่
ดำเนินกำร
รร.ท.
วัดกู่คา

10,000

รร.ท.
วัดกู่คา

60,000

รร.ท.
วัดกู่คา

10,000

รร.ท.
วัดกู่คา

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2566
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย
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2/64
ที่

โครงกำร

รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
6.โครงการสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนโดยการจัดซื้อ จัดหา
วัสดุ ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ต่างๆ
เช่น วัสดุการศึกษา วัสดุสานักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว ฯลฯ
7.โครงการพัฒนาสื่อการเรียน
การสอน โดยพนักงานครู จัดทา
และจัดหาสื่อการเรียนการสอน
ตามกลุม่ สาระการเรียนรู้ และ
จัดส่งสื่อการเรียนการสอนเข้า
ประกวดในระดับโรงเรียน/
เทศบาล และประเมินผลการใช้
สื่อการเรียนการสอน
8.โครงการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ โดยเตรียมความพร้อม
นักเรียนในการเข้าร่วมการ
แข่งขันทักษะทางวิชาการ และ
เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการในระดับต่าง ๆ ทั้งใน
ระดับโรงเรียนระดับเทศบาล
และสังกัดอื่น ๆ
9.โครงการส่งเสริมกิจกรรมใน
วันสาคัญต่างๆ โดยการจัด
กิจกรรมเนื่องในวันสาคัญต่าง ๆ
ของโรงเรียน โดยมีนักเรียนเข้า
ร่วมโครงการจานวน 165 คน

งบประมำณ
(บำท)
40,000

สถำนที่
ดำเนินกำร
รร.ท.
วัดกู่คา

20,000

รร.ท.
วัดกู่คา

39,000

รร.ท.
วัดกู่คาหรือ
หรือสถานที่
อื่นที่
เหมาะสม

30,867

รร.ท.
วัดกู่คาหรือ
สถานที่อื่นที่
เหมาะสม

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2566
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย

แบบ ผด.02

2/65
ที่

โครงกำร

รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
10.โครงการกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนการป้องกันการทุจริต
ปลูกจิตสานึกในสถานศึกษา
โดยการฝึกอบรมฝึกอบรมนักเรียน
จานวน 165 คน ให้รู้ถึงโทษของ
การทุจริตคอรัปชั่นความเสียหายที่
เกิดกับสังคมและประเทศชาติ
11.โครงการประเมินคุณภาพ
การศึกษาสู่ประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยจัดกิจกรรม
พัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาและเข้ารับ
การประเมินคุณภาพ สถานศึกษาจาก
เทศบาลนครเชียงใหม่ และสมศ.
12.โครงการวัดผลประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการ
จัดทาแบบประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในแต่ละรายวิชา
ตามกลุม่ สาระการเรียนรู้ และ
ประเมินผลนักเรียนทุกระดับชั้น
13.โครงการจัดการเรียนรู้กลุ่ม
สาระการเรียนรูเ้ พิ่มเติมการพัฒนา
หลักสูตรท้องถิ่น โดยการพัฒนา
และจัดทาหลักสูตรท้องถิ่น รวมถึง
ให้การสนับสนุนการเรียนการสอน
โดยใช้ภูมิปญ
ั ญาท้อถิ่งและการ
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นต่าง ๆ ของ
โรงเรียน อย่างน้อย 1 หลักสูตร

งบประมำณ
(บำท)
15,000

สถำนที่
ดำเนินกำร
รร.ท.
วัดกู่คา

15,000

รร.ท.
วัดกู่คา

20,000

รร.ท.
วัดกู่คา

10,000

รร.ท.
วัดกู่คา

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2566
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย

แบบ ผด.02

2/66
ที่

รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
14.โครงการกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนการอนุรักษ์ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่น โดยจัดกิจกรรมอนุรักษ์
ส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น วิถีชีวิตล้านนาใน
โรงเรียนและร่วมกับหน่วยงานอื่น
15.โครงการกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนการส่งเสริมกิจกรรมของ
พ่อตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
โดยจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนและจัดนิทรรศการตามฐาน
การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
และแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ
4.ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ใน จ่ายเป็นค่าพัฒนาครู, ค่าพัฒนา
การบริหารการศึกษา ห้องสมุด, ค่าใช้จ่ายส่งเสริม
ของสถานศึกษา
รักการอ่านฯ,ค่าเบี้ยประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา ฯลฯ
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)
10,000

สถำนที่
ดำเนินกำร
รร.ท.
วัดกู่คา

5,000

รร.ท.
วัดกู่คาหรือ
สถานที่อื่นที่
เหมาะสม

266,500

รร.ท.
วัดกู่คา
หรือสถานที่
อื่นตาม
ความ
เหมาะสม

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
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ที่

โครงกำร

รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

สถำนที่
ดำเนินกำร

7 สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การบริหารสถานศึกษา
โรงเรียนชุมชนเทศบาล
วัดศรีดอนไชย
1.ค่าอาหารกลางวัน จัดหาอาหารกลางวันให้แก่
1,323,000 รร.ชุมชน
นักเรียนโรงเรียนชุมชนเทศบาล
เทศบาล
วัดศรีดอนไชย จานวน 315 คน
วัดศรีดอนไชย
2.ค่าปัจจัยพื้นฐาน
สนับสนุนเงินค่าปัจจัยพื้นฐาน
198,000 รร.ชุมชน
สาหรับนักเรียน
สาหรับนักเรียนยากจนใน
เทศบาล
ยากจน
โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรี
วัดศรีดอนไชย
ดอนไชย ให้แก่นักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษา จานวน
116 คน
3.ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
-ค่าหนังสือเรียน
จัดซื้อหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน 319,423 รร.ชุมชน
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
เทศบาล
ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 และ
วัดศรีดอนไชย
หนังสือแบบฝึกหัดเฉพาะรายวิชา
พื้นฐานที่กระทรวงศึกษาธิการ กาหนด
ให้แก่นักเรียนระดับอนุบาลฯ 1-3
ระดับประถมฯ 1-6 และระดับมัธยม
1-3 รวมจานวน 456 คน

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
โรงเรียนชุมชน
เทศบาล
วัดศรีดอนไชย
สานักการศึกษา
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ที่

รำยละเอียดของกิจกรรม
งบประมำณ
สถำนที่
หน่วยงำน
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
(บำท)
ดำเนินกำร รับผิดชอบหลัก
-ค่าอุปกรณ์การเรียน จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนที่ จาเป็น
166,533
รร.ชุมชน
เช่น สมดุ ปากกา ดินสอ ยางลบ
เทศบาล
เครื่องมือเรขาคณิต กระดาษสี
วัดศรีดอนไชย
เทียน กระเป๋านักเรียน ฯลฯ
ให้แก่นักเรียนระดับอนุบาลฯ 1-3
ระดับประถมฯ 1-6 และระดับมัธยม
1-3 รวมจานวน 456 คน
-ค่าเครื่องแบบ
จัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่นักเรียน 172,350
รร.ชุมชน
นักเรียน
หรือผู้ปกครองเพือ่ นาไปซือ้ เครื่องแบบ
เทศบาล
นักเรียน เข็มขดั รองเท้า ถุงเท้า
วัดศรีดอนไชย
ชุดลูกเสือ-เนตร นารี ชุดกีฬา ฯลฯ
ให้แก่นักเรียนระดับอนุบาลฯ 1-3
ระดับประถมฯ 1-6 และระดับมัธยม
1-3 รวมจานวน 456 คน
-ค่ากิจกรรมพัฒนา จัดทาโครงการ/กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน
ผู้เรียน ดังนี้
1.โครงการกิจกรรมพัฒนา
70,000
รร.ชุมชน
ผู้เรียนกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
เทศบาล
1.1จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม
วัดศรีดอนไชย
1.2 จัดกิจกรรมการเดินทางไกล
และสถานที่
นอกสถานศึกษา
2.โครงการกิจกรรมพัฒนา
69,822 แหล่งเรียนรู้
ผู้เรียนการทัศนศึกษาแหล่ง
ภายนอก
เรียนรู้นอกสถานศึกษา โดยการ
สถานศึกษา
จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
นอกสถานที่แก่นักเรียน
โครงกำร
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ที่

โครงกำร

-ค่าจัดการเรียน
การสอน (รายหัว)

รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
3.โครงการพัฒนาผูเ้ รียนการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ
นักเรียน โดยการจัดเข้าค่าย
คุณธรรมของนักเรียนโรงเรียน
ชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย
4.โครงการกิจกรรมพัฒนาการ
เรียนรูเ้ ทคโนโลยีสารสนเทศของ
นักเรียน โดยการจัดอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับการสืบค้นข้อมูล
การจัดทาเว็บไซต์และออกแบบ
สื่อเทคโนโลยี และจัดอบรม
วิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และคอมพิวเตอร์ (ICT)
1.โครงการจัดการเรียนรูส้ าระ
การเรียนรู้ คณิตศาสตร์ โดยการ
จัดทาเอกสารสาหรับใช้ในการ
เรียนการสอน,จัดซื้อจัดหาสื่อการ
เรียนการสอน และจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้
2.โครงการจัดการเรียนรูส้ าระ
การเรียนรู้ ภาษาไทย โดยการ
จัดทาเอกสารสาหรับใช้ในการ
เรียนการสอน,จัดซื้อจัดหาสื่อการ
เรียนการสอน และจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้

งบประมำณ
(บำท)
65,000

65,000

สถำนที่
หน่วยงำน
ดำเนินกำร รับผิดชอบหลัก
รร.ชุมชน
เทศบาล
วัดศรีดอนไชย
และสถานที่
นอกสถานศึกษา
รร.ชุมชน
เทศบาล
วัดศรีดอนไชย

30,000

รร.ชุมชน
เทศบาล
วัดศรีดอนไชย

25,000

รร.ชุมชน
เทศบาล
วัดศรีดอนไชย
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ที่

โครงกำร

รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
3. โครงการจัดการเรียนรูส้ าระ
การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี โดยการจัดทา
เอกสารสาหรับใช้ในการเรียน
การสอน,จัดซื้อจัดหาสื่อการเรียน
การสอน และจัดกิจกรรมส่งเสริม
การเรียนรู้
4. โครงการจัดการเรียนรูส้ าระ
การเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
โดยการจัดทาเอกสารสาหรับใช้
ในการเรียนการสอน,จัดซื้อจัดหา
สื่อการเรียนการสอน และจัด
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
5. โครงการจัดการเรียนรูส้ าระ
การเรียนรู้ ศิลปะ โดยการจัดทา
เอกสารสาหรับใช้ในการเรียน
การสอน,จัดซื้อจัดหาสื่อการเรียน
การสอน และจัดกิจกรรมส่งเสริม
การเรียนรู้
6. โครงการจัดการเรียนรูส้ าระ
การเรียนรู้ การงานอาชีพ โดย
การจัดทาเอกสารสาหรับใช้ใน
การเรียนการสอน,จัดซื้อจัดหาสื่อ
การเรียนการสอน และจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้

งบประมำณ
(บำท)
25,000

สถำนที่
ดำเนินกำร
รร.ชุมชน
เทศบาล
วัดศรีดอนไชย

25,000

รร.ชุมชน
เทศบาล
วัดศรีดอนไชย

20,000

รร.ชุมชน
เทศบาล
วัดศรีดอนไชย

20,000

รร.ชุมชน
เทศบาล
วัดศรีดอนไชย

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
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ที่

โครงกำร

รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
7. โครงการจัดการเรียนรูส้ าระ
การเรียนรู้ สุขศึกษาและพล
ศึกษา โดยการจัดทาเอกสาร
สาหรับใช้ในการเรียนการสอน,
จัดซื้อจัดหาสื่อการเรียนการสอน
และจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
8. โครงการจัดการเรียนรูส้ าระ
การเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม โดยการจัดทา
เอกสารสาหรับใช้ในการเรียน
การสอน,จัดซื้อจัดหาสื่อการเรียน
การสอน และจัดกิจกรรมส่งเสริม
การเรียนรู้
9. โครงการจัดการเรียนรูส้ าระ
การเรียนรู้ การปฐมวัย โดยการ
จัดทาเอกสารสาหรับใช้ในการ
เรียนการสอน,จัดซื้อจัดหาสื่อการ
เรียนการสอน และจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้
10.โครงการจัดการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม
เพื่อส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็น
เลิศของผู้เรียนวิทยาศาสตร์โดย
การจัดทาเอกสารสาหรับใช้ใน
การเรียนการสอน,จัดซื้อจัดหาสื่อ
การเรียนการสอน และจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้

งบประมำณ
(บำท)
20,000

สถำนที่
ดำเนินกำร
รร.ชุมชน
เทศบาล
วัดศรีดอนไชย

30,000

รร.ชุมชน
เทศบาล
วัดศรีดอนไชย

30,000

รร.ชุมชน
เทศบาล
วัดศรีดอนไชย

20,000

รร.ชุมชน
เทศบาล
วัดศรีดอนไชย

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
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ที่

โครงกำร

รำยละเอียดของกิจกรรม
งบประมำณ
สถำนที่
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
(บำท)
ดำเนินกำร
11. โครงการจัดการเรียนรู้ตาม 20,000
รร.ชุมชน
ห ลั ก สู ต ร ร า ย วิ ช า เ พิ่ ม เ ติ ม
เทศบาล
สาระการเรี ย นรู้ วิ ท ยาศาสตร์
วัดศรีดอนไชย
และเทคโนโลยี หุ่นยนต์ โดยการ
จัดท าเอกสารสาหรับ ใช้ใ นการ
เรียนการสอน,จัดซื้อจัดหาสื่อการ
เรี ยนการสอน และจั ด กิ จ กรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้
12. โครงการจัดการเรียนรู้ตาม 20,000
รร.ชุมชน
หลั ก สู ต รรายวิ ช าเพิ่ ม เติ ม เพื่ อ
เทศบาล
ส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ
วัดศรีดอนไชย
ของผู้ เรี ยน ดนตรี สากลโดยการ
จัดท าเอกสารสาหรับ ใช้ใ นการ
เรียนการสอน,จัดซื้อจัดหาสื่อการ
เรี ยนการสอน และจั ด กิ จ กรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้
13. โครงการจัดการเรียนรู้ตาม 20,000
รร.ชุมชน
หลั ก สู ต รรายวิ ช าเพิ่ ม เติ ม เพื่ อ
เทศบาล
ส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ
วัดศรีดอนไชย
ของผู้เรียน ดนตรีพื้นเมือง
โดยการจัดทาเอกสารสาหรับใช้
ในการเรียนการสอน,จัดซื้อจัดหา
สื่อการเรียนการสอน และ
จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
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ที่

โครงกำร

รำยละเอียดของกิจกรรม
งบประมำณ
สถำนที่
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
(บำท)
ดำเนินกำร
14. โครงการจัดการเรียนรู้ตาม 20,000
รร.ชุมชน
หลั ก สู ต รรายวิ ช าเพิ่ ม เติ ม เพื่ อ
เทศบาล
ส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ
วัดศรีดอนไชย
ของผู้เรียน นาฏศิลป์ โดยการจัดทา
เอกสารส าหรั บ ใช้ ใ นการเรี ย น
การสอน,จัดซื้อจัดหาสื่อการเรียน
การสอน และจัดกิจกรรมส่งเสริม
การเรียนรู้
15 โครงการจัดการเรียนรู้ตาม
20,000
รร.ชุมชน
หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมเพื่อ
เทศบาล
ส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ
วัดศรีดอนไชย
ของผู้เรียน ทัศนศิลป์ โดยการ
จัดทาเอกสารสาหรับใช้ในการ
เรียนการสอน,จัดซื้อจัดหาสื่อการ
เรียนการสอน และจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้
16. โครงการจัดการเรียนรู้ตาม 10,000
รร.ชุมชน
หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมคหกร
เทศบาล
รมโดยการจัดทาเอกสารสาหรับ
วัดศรีดอนไชย
ใช้ในการเรียนการสอน,จัดซื้อ
จัดหาสื่อการเรียนการสอน และจัด
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
17. โครงการจัดการเรียนรู้ตาม 10,000
รร.ชุมชน
หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมเกษตร
เทศบาล
โดยการจัดทาเอกสารสาหรับใช้
วัดศรีดอนไชย
ในการเรียนการสอน,จัดซื้อจัดหา
สื่อการเรียนการสอน และจัด
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
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ที่

โครงกำร

รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
18. โครงการจัดการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมเพื่อ
การป้องกันการทุจริตปลูก
จิตสานึกในสถานศึกษา โดยการ
จัดทาเอกสารสาหรับใช้ในการ
เรียนการสอน,จัดซื้อจัดหาสื่อการ
เรียนการสอน และจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้
19. โครงการจัดการเรียนรู้
เสริมสร้างพัฒนาการ การเรียนรู้
เด็กปฐมวัย โดยการจัดทาเอกสาร
สาหรับใช้ในการเรียนการสอน,
จัดซื้อจัดหาสื่อการเรียนการสอน
และจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
20. โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมแนะแนว โดยการศึกษา
รวบรวมข้อมูลนักเรียนรายบุคคล,
จัดทาสารสนเทศงานแนะแนว,
ให้คาปรึกษานักเรียนรายบุคคล
(Case Study) และพิจารณา
นักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษา
21. โครงการกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
วันสาคัญทางพุทธศาสนา
โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้เกี่ยวกับวันสาคัญทาง
พุทธศาสนา

งบประมำณ
(บำท)
10,000

สถำนที่
ดำเนินกำร
รร.ชุมชน
เทศบาล
วัดศรีดอนไชย

20,000

รร.ชุมชน
เทศบาล
วัดศรีดอนไชย

3,000

รร.ชุมชน
เทศบาล
วัดศรีดอนไชย

10,000

รร.ชุมชน
เทศบาล
วัดศรีดอนไชย

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
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ที่

โครงกำร

รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
22. โครงการกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
เศรษฐกิจพอเพียง โดยการ
จัดกิจกรรมโรงเรียนของพ่อ
23. โครงการกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
วันสาคัญของไทย โดยการ
จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
เกี่ยวกับวันสาคัญของไทย
24. โครงการกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน สาระการเรียนรู้
ภาษาไทย วันภาษาไทย
โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้วันภาษาไทย
25. โครงการกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน สาระการเรียนรู้
ภาษาไทย วันสุนทรภู่
โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้วันสุนทรภู่
26. โครงการกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนพัฒนาผู้เรียน สาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เทศกาล
และวันสาคัญของวัฒนธรรม
ตะวันตก โดยจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้ วันคริสต์มาส

งบประมำณ
(บำท)
10,000

สถำนที่
ดำเนินกำร
รร.ชุมชน
เทศบาล
วัดศรีดอนไชย

10,000

รร.ชุมชน
เทศบาล
วัดศรีดอนไชย

10,000

รร.ชุมชน
เทศบาล
วัดศรีดอนไชย

10,000

รร.ชุมชน
เทศบาล
วัดศรีดอนไชย

20,000

รร.ชุมชน
เทศบาล
วัดศรีดอนไชย

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
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ที่

โครงกำร

รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
27. โครงการกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
พลศึกษา การแข่งขันกีฬา
ภายใน โดยจัดกิจกรรมส่งเสริม
การเรียนรู้ การแข่งขันกีฬา
ภายในสถานศึกษา
28. โครงการกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน สาระการเรียนรู้สุขศึกษา
พลศึกษา ส่งเสริมกีฬาและ
นันทนาการ โดยจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้ กีฬาและ
นันทนาการ
29. โครงการกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน สาระการเรียนรู้สุขศึกษา
พลศึกษา การพัฒนาสุขภาพ
อนามัยของนักเรียน โดยจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ การตรวจ
สุขภาพอนามัยและ ทดสอบ
สมรรถภาพทาง ร่างกายของ
นักเรียน
30. โครงการกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน โดย
จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียน

งบประมำณ
(บำท)
10,000

สถำนที่
ดำเนินกำร
รร.ชุมชน
เทศบาล
วัดศรีดอนไชย

70,000

รร.ชุมชน
เทศบาล
วัดศรีดอนไชย

30,000

รร.ชุมชน
เทศบาล
วัดศรีดอนไชย

10,000

รร.ชุมชน
เทศบาล
วัดศรีดอนไชย

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
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ที่

โครงกำร

รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
31. โครงการกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน ส่งเสริมประชาธิปไตย
สร้างเสริมวินยั ในโรงเรียน โดย
ส่งเสริมการเรียนรู้ประชาธิปไตย
สร้างเสริมวินยั ในโรงเรียน
32. โครงการกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน การรณรงค์ป้องกัน
ยาเสพติดในสถานศึกษาโดยส่งเสริม
การเรียนรู้การรณรงค์ป้องกันยา
เสพติดในสถานศึกษา
33. โครงการกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน ส่งเสริมการเรียนรู้ ICT
โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้ ICT แก่นักเรียน
34. โครงการกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน พัฒนาการเรียนรู้
เทคโนโลยี วิถีภูมิปญ
ั ญา
โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรูภ้ ูมิปญ
ั ญาท้องถิ่นบูรณา
การกับเทคโนโลยีแก่นักเรียน
35. โครงการกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน ส่งเสริมอาชีพการฝีมือ
โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้อาชีพการฝีมือแก่นักเรียน
36. โครงการกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน ส่งเสริมอาชีพอิสระ โดย
จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
อาชีพอิสระ

งบประมำณ
(บำท)
5,000

สถำนที่
ดำเนินกำร
รร.ชุมชน
เทศบาล
วัดศรีดอนไชย

10,000

รร.ชุมชน
เทศบาล
วัดศรีดอนไชย

10,000

รร.ชุมชน
เทศบาล
วัดศรีดอนไชย

70,000

รร.ชุมชน
เทศบาล
วัดศรีดอนไชย

20,000

รร.ชุมชน
เทศบาล
วัดศรีดอนไชย

20,000

รร.ชุมชน
เทศบาล
วัดศรีดอนไชย

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
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ที่

โครงกำร

รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
37. โครงการกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน การจัดกิจกรรมวิชาการ
และส่งเสริมการเรียนรู้ทาง
วิชาการแก่นักเรียน
38. โครงการกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
ปฐมนิเทศนักเรียนและผูป้ กครอง
39. โครงการกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน ปัจฉิมนิเทศนักเรียน
40. โครงการกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน ส่งเสริมประสิทธิภาพ
การจัดการเรียนการสอน โดย
จัดซื้อ จัดหาวัสดุ สื่อการเรียน
การสอน สื่อความรู้ สาหรับ
ห้องเรียนห้องปฏิบัติการ และ
แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา
41.โครงการจัดทาแผนพัฒนา
การศึกษาของโรงเรียน ดาเนินการดังนี้
41.1 จัดทาแผนพัฒนา
การศึกษาฉบับเพิ่มเติม/
เปลี่ยนแปลง
41.2 จัดทาแผนปฏิบตั ิการ
ประจาปีงบประมาณ
41.3 จัดทาแผนปฏิบตั ิการ
ประจาปีการศึกษา

งบประมำณ
(บำท)
20,000

สถำนที่
ดำเนินกำร
รร.ชุมชน
เทศบาล
วัดศรีดอนไชย

5,000

รร.ชุมชน
เทศบาล
วัดศรีดอนไชย
5,000
รร.ชุมชน
เทศบาล
วัดศรีดอนไชย
354,392 รร.ชุมชน
เทศบาล
วัดศรีดอนไชย
3,000

รร.ชุมชน
เทศบาล
วัดศรีดอนไชย

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
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ที่

รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
42.โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสู่การประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยจัดทาแบบ
ประเมินการประกันคุณภาพ
การศึกษา, ข้อมูลสารสนเทศ
,แฟ้มประเมินฯ และจัดทาเล่มสรุป
4.ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ใน จ่ายเป็นค่าพัฒนาครู, ค่าพัฒนา
การบริหารการศึกษา ห้องสมุด, ค่าใช้จ่ายส่งเสริม
ของสถานศึกษา
รักการอ่านฯ, ค่าเบี้ยประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา ฯลฯ
โครงกำร

8 สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การบริหารสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาล
วัดศรีสุพรรณ
1.ค่าอาหารกลางวัน จัดหาอาหารกลางวันให้แก่
นักเรียนโรงเรียนเทศบาล
วัดศรีสุพรรณตลอดปีการศึกษา
จานวน 293 คน
2.ค่าปัจจัยพื้นฐาน
สนับสนุนเงินค่าปัจจัยพื้นฐาน
สาหรับนักเรียน
สาหรับนักเรียนยากจนใน
ยากจน
โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ
ให้แก่นักเรียน ระดับชั้น
ประถมศึกษา จานวน 65 คน

งบประมำณ
(บำท)
3,000

สถำนที่
ดำเนินกำร
รร.ชุมชน
เทศบาล
วัดศรีดอนไชย

354,500

รร.ชุมชน
เทศบาล
วัดศรีดอนไชย
หรือ
สถานที่อื่น
ที่เหมาะสม

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

โรงเรียนเทศบาล
วัดศรีสุพรรณ
สานักการศึกษา
1,230,600

รร.ท.
วัดศรีสุพรรณ

65,000

รร.ท.
วัดศรีสุพรรณ

พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2566
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย

แบบ ผด.02

2/80
ที่

โครงกำร

รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร

3.ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
-ค่าหนังสือเรียน
จั ด ซื้ อ หนั ง ส ือ เร ยี นรายวิ ช า
พืน้ ฐานตาม หลักสตู รแกนกลาง
การศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน พุ ทธศั กราช
2551 และหนังสือแบบฝึกหัด
เ ฉ พ า ะ ร า ย วิ ช า พื้ น ฐ า น ที่
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ก าหนด
ให้แก่นักเรียนระดับอ.1-3 และ
ระดับป.1-6 รวมจานวน 293 คน
-ค่าอุปกรณ์การเรียน จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนที่
จาเป็น เช่น สมดุ ปากกา ดินสอ
ยางลบ เครื่องมือเรขาคณิต
กระดาษสีเทียน กระเป๋า
นักเรียน ฯลฯ ให้แก่นักเรียน
ระดับอ.1-3 และระดับป.1-6
รวมจานวน 293 คน
-ค่าเครื่องแบบ
จัดสรรเงินอุดหนุน ให้แก่
นักเรียน
นักเรียนหรือผู้ปกครอง
เพื่อนาไปซื้อเครื่องแบบ นักเรียน
เข็มขดั รองเท้า ถุงเท้า ชุด
ลูกเสือ-เนตร นารี ชุดกีฬา ฯลฯ
ให้แก่นักเรียน ระดับอ.1-3 และ
ระดับป.1-6 รวมจานวน 293 คน

งบประมำณ
(บำท)

สถำนที่
ดำเนินกำร

168,393

รร.ท.
วัดศรีสุพรรณ

97,293

รร.ท.
วัดศรีสุพรรณ

100,380

รร.ท.
วัดศรีสุพรรณ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2566
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย

แบบ ผด.02

2/81
ที่

โครงกำร
-ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน

รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
จัดทาโครงการ/กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน ดังนี้
1.โครงการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนเพื่อพัฒนางานวิชาการ
ของนักเรียน โดยจัดซื้อจัดหา
วัสดุอุปกรณ์ ในการส่งเสริมการ
จัดการเรียนการสอน และ
จัดนิทรรศการและกิจกรรม
วิชาการภายในโรงเรียนทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
2.โครงการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนเพื่อจัดกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี ดาเนินการดังนี้
2.1.จัดซื้อจัดหา วัสดุอุปกรณ์
ในการจัดการเรียนการสอน
ลูกเสือ – เนตรนารี
2.2.จัดกิจกรรมเดย์แคมป์ของ
นักเรียนชั้น ป.1-6
2.3.จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม
ของนักเรียนชั้น ป.6
3.โครงการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนเพื่อทัศนศึกษาแหล่ง
เรียนรู้นอกโรงเรียน โดดยจัด
กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
นอกโรงเรียน ของนักเรียน
ระดับชั้นอนุบาลถึง ป.6

งบประมำณ
(บำท)

สถำนที่
ดำเนินกำร

30,000

รร.ท.
วัดศรีสุพรรณ

30,000

รร.ท.
วัดศรีสุพรรณ
และสถำนที่
นอก
สถำนศึกษำ

40,292

แหล่งเรียนรู้
ภำยนอก
สถำนศึกษำ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2566
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย

แบบ ผด.02

2/82
ที่

โครงกำร

-ค่าจัดการเรียนการ
สอน (รายหัว)

รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
4.โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียน โดยจัดซื้อจัดหา
วัสดุอุปกรณ์ ในการจัดการเรียน
การสอนเพื่อส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียนตลอดปี
การศึกษา และจัดกิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ
นักเรียนของนักเรียนระดับชั้น
อ.1-ป.6
5.โครงการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
เทคโนโลยีของนักเรียนโดย
จัดซื้อจัดหา ซ่อมแซม วัสดุ
อุปกรณ์ ในการจัดการเรียนการ
สอนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
เทคโนโลยีของนักเรียนตลอด
ปีการศึกษา และส่งเสริมการ
เรียนรูเ้ ทคโนโลยีของนักเรียน
ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล
ถึง ป.6 ตลอดปีการศึกษา
1.โครงการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพ
การจัดการเรียนการสอนให้แก่
นักเรียน จานวน 293 คน
โดยส่งเสริมการเรียนการสอน
ทุกกลุ่มสาระวิชา ปรับปรุง
ซ่อมแซม และจัดหาวัสดุอุปกรณ์
ในการจัดการเรียนการสอน

งบประมำณ
(บำท)
10,000

สถำนที่
ดำเนินกำร
รร.ท.
วัดศรีสุพรรณ

25,000

รร.ท.
วัดศรีสุพรรณ

273,080

รร.ท.
วัดศรีสุพรรณ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2566
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย

แบบ ผด.02

2/83
ที่

โครงกำร

รำยละเอียดของกิจกรรม
งบประมำณ
สถำนที่
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
(บำท)
ดำเนินกำร
2. โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
20,000
รร.ท.
เพื่อแข่งขันทักษะทางวิชาการให้แก่
วัดศรีสุพรรณ
นักเรียน
2.1 เตรียมความพร้อมในการ
เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ และเข้าร่วมการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการในระดับต่างๆ
ทั้งในระดับโรงเรียน ระดับ
เทศบาลและสังกัดอื่นๆ
2.3 จัดซื้อ จัดหา ปรับปรุง
ซ่อมแซม วัสดุอุปกรณ์ เพื่อการ
แข่งขันทักษะทางวิชาการ
2.4 ประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ
ในระดับโรงเรียนทุกกลุ่มสาระ
3. โครงการจัดกิจกรรมพัฒนา
30,000
รร.ท.
ผู้เรียนเพื่อวัดผลประเมิน
วัดศรีสุพรรณ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โดยจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อการ
วัดผลประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และจัดทาแบบ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามกลุม่ สาระการเรียนรู้ 8
กลุ่มสาระ และประเมินผล
นักเรียนทุกระดับชั้น
4. โครงการจัดกิจกรรมพัฒนา
30,000
รร.ท.
ผู้เรียนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้
วัดศรีสุพรรณ
สาหรับเด็กปฐมวัย จานวน 100 คน

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2566
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย

แบบ ผด.02

2/84
ที่

โครงกำร

รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
5. โครงการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนเพื่อพัฒนาสุขภาพอนามัย
ของนักเรียนจานวน 293 คน
และบุคลากรในโรงเรียน
ดาเนินการดังนี้
5.1 จัดกิจกรรมพัฒนาสุขภาพ
แก่นักเรียนและบุคลากรใน
โรงเรียน
5.2 จัดกิจกรรมตรวจและ
ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
ให้แก่นักเรียนและพนักงานครู
ในโรงเรียน
5.3 จัดซื้อเวชภัณฑ์ยาเพื่อใช้ใน
โรงเรียน
6. โครงการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนเพื่อส่งเสริมการจัด
กิจกรรมวันสาคัญต่างๆ โดย
ให้ความรู้วันสาคัญต่าง ๆ และ
เข้าร่วมกิจกรรมวันสาคัญต่าง ๆ
7. โครงการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนเพื่อส่งเสริมการจัด
กิจกรรมป้องกันการทุจริตปลูก
จิตสานึกในสถานศึกษา โดยการ
จัดการเรียนการสอน และอบรม
ให้ความรู้แก่นักเรียน รวมถึงการ
เลือกตั้งประธานนักเรียน

งบประมำณ
(บำท)
30,000

สถำนที่
ดำเนินกำร
รร.ท.
วัดศรีสุพรรณ

60,000

รร.ท.
วัดศรีสุพรรณ

10,000

รร.ท.
วัดศรีสุพรรณ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2566
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย

แบบ ผด.02

2/85
ที่

โครงกำร

รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
8. โครงการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนเพื่อพัฒนาสื่อการเรียน
การสอน โดยส่งเสริมการพัฒนา
สื่อการเรียนการสอนให้แก่ครู
และจัดประกวดสื่อการเรียนการ
สอนให้กับคณะครู
9. โครงการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนเพื่อส่งเสริมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาสู่การประกัน
คุณภาพการศึกษา โดยจัดประชุมให้
ความรู้ จัดป้ายนิเทศ แบบสอบถาม
และจัดการประเมินคุณภาพ
การศึกษาสู่การประกันคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน
10. โครงการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนเพื่อจัดทาแผนยุทธศาสตร์
และแผนพัฒนาประจาปีของ
โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ
10.1 จัดทาแผนพัฒนาการศึกษา
ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง
10.2 จัดทาแผนปฏิบตั ิการ
ประจาปีงบประมาณ
10.3 จัดทาแผนปฏิบตั ิการ
ประจาปีการศึกษา

งบประมำณ
(บำท)
30,000

สถำนที่
ดำเนินกำร
รร.ท.
วัดศรีสุพรรณ

10,000

รร.ท.
วัดศรีสุพรรณ

10,000

รร.ท.
วัดศรีสุพรรณ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2566
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย

แบบ ผด.02

2/86
ที่

รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
11. โครงการประชุมผู้ปกครอง
โดยการแจ้งข่าวสาร /
จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
12. โครงการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนเพื่ออนุรักษ์ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่น เช่น ทาโคมไฟ ทาผาง
ประทีป การฟ้อนราท้องถิ่น การ
ดุนลายเนียมเครื่องเงินวัวลาย
ให้แก่นักเรียน จานวน 293 คน
13. จัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมของ
พ่อตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยการจัดกิจกรรม
ของพ่อตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการ
เรียนการสอนในห้องเรียนตลอด
ปีการศึกษา และจัดฐาน
กิจกรรมเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ตั้งแต่ระดับชั้นอ.1 ถึง ระดับชั้นป.6
4.ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ใน จ่ายเป็นค่าพัฒนาครู, ค่าพัฒนา
การบริหารการศึกษา ห้องสมุด, ค่าใช้จ่ายส่งเสริมรัก
ของสถานศึกษา
การอ่านฯ, ค่าเบีย้ ประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา ฯลฯ
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)
10,000

สถำนที่
ดำเนินกำร
รร.ท.
วัดศรีสุพรรณ

40,000

รร.ท.
วัดศรีสุพรรณ

10,000

รร.ท.
วัดศรีสุพรรณ
หรือแหล่ง
เรียนรู้นอก
สถานที่ที่
เหมาะสม

293,500

รร.ท.
วัดศรีสุพรรณ
หรือสถานที่
อื่นที่
เหมาะสม

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
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ก.พ.

พ.ศ. 2566
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.
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แบบ ผด.02

2/87
ที่

โครงกำร

รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร

9 สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การบริหารสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาล
ดอกเงิน
1.ค่าอาหารกลางวัน จัดหาอาหารกลางวันให้แก่
นักเรียนโรงเรียนเทศดอกเงิน
ตลอดปีการศึกษา
จานวน 181 คน
2.ค่าปัจจัยพื้นฐาน
สนับสนุนเงินค่าปัจจัยพื้นฐาน
สาหรับนักเรียน
สาหรับนักเรียนยากจนใน
ยากจน
โรงเรียนเทศบาลดอกเงิน ให้แก่
นักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษา
จานวน 38 คน
3.ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
-ค่าหนังสือเรียน
จัดซื้อหนังสือเรยี นรายวิชา
พืน้ ฐานตาม หลักสตู รแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 และหนังสือ
แบบฝึกหัด เฉพาะรายวิชา
พืน้ ฐานที่กระทรวงศึกษาธิการ
กาหนด ให้แก่นักเรียน จานวน
181 คน

งบประมำณ
(บำท)

สถำนที่
ดำเนินกำร

760,200

ร.ร.ท.
ดอกเงิน

38,000

ร.ร.ท.
ดอกเงิน

100,011

ร.ร.ท.
ดอกเงิน

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
โรงเรียนเทศบาล
ดอกเงิน
สานักการศึกษา

พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2566
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย

แบบ ผด.02

2/88
ที่

รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
-ค่าอุปกรณ์การเรียน จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนที่
จาเป็น เช่น สมดุ ปากกา ดินสอ
ยางลบ เครื่องมือเรขาคณิต
กระดาษสีเทียน กระเป๋า
นักเรียน ฯลฯ ให้แก่นักเรียน
จานวน 181 คน
-ค่าเครื่องแบบ
จัดสรรเงินอุดหนุน ให้แก่นักเรียน
นักเรียน
หรือผู้ปกครองเพื่อนาไปซื้อ
เครื่องแบบ นักเรียนเข็มขัด รองเท้า
ถุงเท้า ชุดลูกเสือ-เนตร นารี
ชุดกีฬา ฯลฯ ให้แก่นักเรียน
จานวน 181 คน
-ค่ากิจกรรมพัฒนา จัดทาโครงการ/กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน
ผู้เรียน ดังนี้
1.โครงการกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนพัฒนาวิชาการของ
นักเรียน ดาเนินการดังนี้
1.1.จัดกิจกรรมพัฒนาการ
เรียนรูเ้ พื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้และจัดกิจกรรมการ
เรียนรูส้ ัปดาห์ วิทยาศาสตร์
วันสุนทรภู่ ฯลฯ
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)
58,869

สถำนที่
ดำเนินกำร
ร.ร.ท.
ดอกเงิน

61,620

ร.ร.ท.
ดอกเงิน

12,252

ร.ร.ท.
ดอกเงิน

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565
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ก.พ.
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ก.ค.
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แบบ ผด.02

2/89
ที่

โครงกำร

รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
1.2 จัดตลาดนัดวิชาการ
กิจกรรมการเรียนรู้ ทุกกลุม่
สาระการเรียนรู้ โดยมีนักเรียน
เข้าร่วมโครงการตั้งแต่ระดับชั้น
อนุบาล 1 ถึง ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 จานวน
181 คน
2.โครงการกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนการจัดกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี ดาเนินการดังนี้
2.1 จัดกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีให้กับนักเรียน ได้แก่
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม
กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือเนตรนารี
2.2.กิจกรรมเดย์แคมป์ลูกเสือ
สารองและลูกเสือสามัญ
นักเรียนเข้าร่วมโครงการตั้งแต่
ระดับชั้นประถมศึกษา
ปีท1ี่ -6 จานวน 122 คน

งบประมำณ
(บำท)

สถำนที่
ดำเนินกำร

20,000

แหล่งเรียนรู้
ภายนอก
สถานศึกษา

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
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2/90
ที่

โครงกำร

รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
3.โครงการกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนการทัศนศึกษาแหล่ง
เรียนรู้นอกสถานที่ โดยการจัด
กิจกรรมเรียนรู้นอก สถานที่ของ
นักเรียนเพื่อเสริมสร้างประสบ
การณ ์ให้กับนักเรียน
4.โครงการกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนการพัฒนาการเรียนรู้
เทคโนโลยีสารสนเทศของ
นักเรียน โดยการจัดกิจกรรม
การพัฒนาการ เรียนรูเ้ ทคโนโลยี
สารสนเทศของนักเรียน
5.โครงการกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของนักเรียน โดยการ
นานักเรียนระดับชั้นอ. 1 ถึง
ระดับชั้นป. 6 จานวน 181 คน
เข้าร่วมฝึกปฏิบัติธรรมศึกษา
คุณธรรมจริยธรรม ณ วัดหรือ
สถานปฏิบัติธรรมในจังหวัดเชียงใหม่

งบประมำณ
สถำนที่
(บำท)
ดำเนินกำร
20,000 แหล่งเรียนรู้
ภายนอก
สถานศึกษา

11,000

ร.ร.ท.
ดอกเงิน

20,000

แหล่งเรียนรู้
ภายนอก
สถานศึกษา

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
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2/91
ที่

โครงกำร
-ค่าจัดการเรียน
การสอน (รายหัว)

รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
1.โครงการกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนเพื่อพัฒนาสื่อการเรียน
การสอน โดยให้พนักงานครู
ผลิตสื่อการเรียนการสอน และส่ง
ประกวดสื่อการเรียนการสอนใน
ระดับโรงเรียน และระดับสังกัด
เทศบาลนครเชียงใหม่
2.โครงการกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียนเพื่อ
การแข่งขันทักษะวิชาการ โดย
เตรียมความพร้อมในการเข้าร่วม
การแข่งขันทักษะทางวิชาการ และ
เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการในระดับต่างๆทั้งในระดับ
โรงเรียนระดับเทศบาลและสังกัดอื่นๆ
3.โครงการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรูเ้ พิ่มเติมการ
พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น โดยการ
พัฒนาและจัดทาหลักสูตร
ท้องถิ่น รวมถึงให้การสนับสนุน
การทาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นต่างๆ
4. โครงการวัดผลประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดย
สร้างเครื่องมือวัดผลประเมินผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐาน
การศึกษา จานวน 8 กลุม่ สาระ
การเรียนรู้ และระดับปฐมวัย
และจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
สร้างเครื่องมือวัดผลประเมินผล

งบประมำณ
(บำท)
15,000

สถำนที่
ดำเนินกำร
ร.ร.ท.
ดอกเงิน

10,000

ร.ร.ท.
ดอกเงิน

5,000

ร.ร.ท.
ดอกเงิน

5,000

ร.ร.ท.
ดอกเงิน

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
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2/92
ที่

โครงกำร

รำยละเอียดของกิจกรรม
งบประมำณ
สถำนที่
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
(บำท)
ดำเนินกำร
5. โครงการจั ด กิ จกรรมพั ฒนา 20,000
ร.ร.ท.
ผู้เรี ยนเพื่ อพั ฒนาสุ ขภาพอนามั ย
ดอกเงิน
ของนั ก เรี ย นและบุ คลากรใน
โรงเรี ยน โดยจัดกิ จกรรมพั ฒนา
สุ ขภาพอนามั ย, ต ร ว จ แ ล ะ
ทดสอบสมรรถภาพร่ า งกาย
ให้แก่นักเรียน และพนักงานครู
ใน โ ร ง เ รี ย น ร ว ม ถึ ง จั ด ซื้ อ
เวชภัณฑ์ยาเพื่อใช้ในโรงเรียน
6.โครงการกิจกรรมพัฒนา
20,000
ร.ร.ท.
ผู้เรียนการส่งเสริมกิจกรรม
ดอกเงิน
ในวันสาคัญต่างๆ โดยการจัด
กิจกรรมเนื่องในวันสาคัญต่างๆ
และเข้าร่วมวันสาคัญต่างๆ
7.โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
5,000
ร.ร.ท.
การป้องกันการทุจริตปลูกจิตสานึก
ดอกเงิน
ในสถานศึกษา โดยจัดกิจกรรม
ป้องกันการทุจริตปลูกจิตสานึกใน
สถานศึกษาให้กับนักเรียนตั้งแต่
ระดับชั้นอ.1 ถึงระดับชั้นป.6
จานวน 181 คน
8.โครงการกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียนการ
10,000
ร.ร.ท.
ส่งเสริมกิจกรรมของพ่อตามหลัก
ดอกเงินและ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แหล่งเรียนรู้
โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ภายนอก
ตามฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
สถานศึกษา
ให้แก่นกั เรียนตั้งแต่ระดับชั้น
อ.1 ถึงป.6 จานวน 181 คน

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
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2/93
ที่

โครงกำร

รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
9.โครงการกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนหนูน้อยมารยาทงาม
ระดับปฐมวัย ดาเนินการดังนี้
9.1 บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ
มารยาทไทยในด้านการไหว้การ
กราบ การเดิน และการรับส่ง
ของให้กับนักเรียนปฐมวัย
9.2.จัดกิจกรรมการประกวดหนู
น้อยมารยาทงามระดับปฐมวัย
ในชั้นอนุบาล 1 - 3
10.โครงการจัดการเรียนรู้ระดับ
ปฐมวัย โดยจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนตามหลักสูตรและ
จัดกิจกรรมวิชาการระดับ
ปฐมวัยในระดับชั้นอนุบาล 1-3
11.โครงการกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนการส่งเสริมการเรียนรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นสาหรับเด็ก
ปฐมวัย โดยการให้ความรู้
เกี่ยวกับภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
และเรียนรูภ้ าคปฏิบัติเกี่ยวกับ
วิถีชีวิตคนล้านนา เช่น ของเล่น
พื้นบ้าน อาหารพื้นบ้าน ให้แก่
นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1-3
12.โครงการประชุมผู้ปกครอง
นักเรียน อย่างน้อยภาคเรียนละ
1 ครั้ง

งบประมำณ
(บำท)
5,000

สถำนที่
ดำเนินกำร
ร.ร.ท.
ดอกเงิน

15,000

ร.ร.ท.
ดอกเงิน

10,000

ร.ร.ท.
ดอกเงิน

4,000

ร.ร.ท.
ดอกเงิน

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
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2/94
ที่

โครงกำร

รำยละเอียดของกิจกรรม
งบประมำณ
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
(บำท)
13.โครงการประเมินคุณภาพ
10,000
การศึกษาสู่การประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยจัดทาประกาศ
มาตรฐานการศึกษา และจัดเก็บ
หลักฐานเพื่อเตรียมพร้อมรับ
การประเมินพร้อมจัดทาเอกสาร
ติดตามตรวจสอบเพื่อรองรับ
การประเมิน พนักงานครูที่เข้า
ร่วมโครงการ จานวน 14 คน
14. โครงการจัดทาแผนพัฒนา
2,537
การศึกษาของโรงเรียน
ดาเนินการดังนี้
14.1 จัดทาแผนพัฒนาการศึกษา
ฉบับเพิม่ เติม/เปลีย่ นแปลง
14.3 จัดทาแผนปฏิบตั ิการ
ประจาปีงบประมาณ
14.4 จัดทาแผนปฏิบตั ิการ
ประจาปีการศึกษา
15.โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
10,000
การอนุรักษ์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยจัด
กิจกรรมอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่นในโรงเรียน
และส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
กับหน่วยงานอื่นด้านวิถีชีวิตลานนา

สถำนที่
ดำเนินกำร
ร.ร.ท.
ดอกเงิน

ร.ร.ท.
ดอกเงิน

ร.ร.ท.
ดอกเงิน
และสถานที่
อื่นที่จัด
กิจกรรม

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2566
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย

แบบ ผด.02

2/95
ที่

รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
16.โครงการกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนการส่งเสริมประชาธิปไตย
ในโรงเรียน ได้แก่ จัดกิจกรรม
การทางานของสภานักเรียนและ
การเลือกตั้ง สภานักเรียน โดยมี
ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นนักเรียน
ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงประถม
ศึกษาปีที่ 6 จานวน 181 คน
17.โครงการจัดการเรียนการ
สอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการ
จัดซื้อสื่อ วัสดุอุปกรณ์
ประกอบการเรียนการสอน
18.โครงการกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนเพื่อสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอน โดยการ
จัดซื้ออุปกรณ์ต่างๆ เพื่อใช้ใน
การปฏิบัติงานต่างๆ ของ
โรงเรียน เช่น วัสดุการศึกษา
วัสดุสานักงาน ฯลฯ
4.ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ใน จ่ายเป็นค่าพัฒนาครู,ค่าพัฒนา
การบริหารการศึกษา ห้องสมุด,ค่าใช้จ่ายส่งเสริมรัก
ของสถานศึกษา
การอ่านฯ,ค่าเบี้ยประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา ฯลฯ
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)
3,000

สถำนที่
ดำเนินกำร
ร.ร.ท.
ดอกเงิน

96,000

ร.ร.ท.
ดอกเงิน

101,000

ร.ร.ท.
ดอกเงิน

269,500

ร.ร.ท.
ดอกเงินหรือ
สถานที่อื่นที่
เหมาะสม

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2566
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย

แบบ ผด.02

2/96
ที่

โครงกำร

รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

สถำนที่
ดำเนินกำร

10 สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การบริหารสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาล
วัดป่าแพ่ง
1.ค่าอาหารกลางวัน จัดหาอาหารกลางวันให้แก่
1,495,200
ร.ร.ท.
นักเรียนโรงเรียนเทศบาล
วัดป่าแพ่ง
วัดป่าแพ่งตลอดปีการศึกษา
จานวน 356 คน
2.ค่าปัจจัยพื้นฐาน
สนับสนุนเงินค่าปัจจัยพื้นฐาน
79,000
ร.ร.ท.
สาหรับนักเรียน
สาหรับนักเรียนยากจนใน
วัดป่าแพ่ง
ยากจน
โรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพ่ง
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
จานวน 79 คน
3.ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
-ค่าหนังสือเรียน
201,127
ร.ร.ท.
จัดซื้อหนังสือเรยี นรายวิชา
วัดป่าแพ่ง
พืน้ ฐานตาม หลักสตู รแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 และหนังสือ
แบบฝึกหัด เฉพาะรายวิชา
พืน้ ฐานที่กระทรวงศึกษาธิการ
กาหนด ให้แก่นักเรียน จานวน
356 คน

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
โรงเรียนเทศบาล
วัดป่าแพ่ง
สานักการศึกษา

พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2566
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย

แบบ ผด.02

2/97
ที่

รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
-ค่าอุปกรณ์การเรียน จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนที่
จาเป็น เช่นสมดุ ปากกา ดินสอ
ยางลบ เครื่องมือเรขาคณิต
กระดาษสีเทียน กระเป๋า
นักเรียน ฯลฯ ให้แก่นักเรียน
จานวน 356 คน
-ค่าเครื่องแบบ
จัดสรรเงินอุดหนุน ให้แก่
นักเรียน
นักเรียนหรือผู้ปกครอง
เพื่อนาไปซื้อเครื่องแบบ นักเรียน
เข็มขดั รองเท้า ถุงเท้า ชุด
ลูกเสือ-เนตร นารี ชุดกีฬา ฯลฯ
ให้แก่นักเรียน จานวน 356 คน
-ค่ากิจกรรมพัฒนา จัดทาโครงการ/กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน
ผู้เรียน ดังนี้
1.โครงการกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนการจัดกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี ดาเนินการดังนี้
1.1 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชา
ลูกเสือ-เนตรนารีให้กบั นักเรียน
ประถมศึกษา จานวน 261 คน
1.2 จัดกิจกรรมการเดินทางไกล
ให้กับนักเรียนชั้น ป. 3
1.3 จัดกิจกรรมการเข้าค่ายพัก
แรมให้กับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4-6
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)
117,695

สถำนที่
ดำเนินกำร
ร.ร.ท.
วัดป่าแพ่ง

121,800

ร.ร.ท.
วัดป่าแพ่ง

35,000

รร.ท.วัดป่า
แพ่งและ
สถานที่อื่นที่
เหมาะสม

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2566
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
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แบบ ผด.02

2/98
ที่

โครงกำร

รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
2. โครงการกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนการทัศนศึกษาแหล่ง
เรียนรู้นอกสถานศึกษาเกี่ยวกับ
เนื้อหาในวิชาเรียนของนักเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา ให้กับ
นักเรียนจานวน 356 คน
3. โครงการกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนการเรียนรูเ้ ทคโนโลยี
สารสนเทศของนักเรียน โดยจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนเกีย่ วกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศให้กับนักเรียน
ทุกระดับชั้น จานวน 356 คน
4. โครงการกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของนักเรียนโดย
จัดฝึกอบรมการปฏิบัตติ นให้เป็น
ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีงาม
และจัดการเรียนการสอน
เกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรม
และจริยธรรมในชั้นเรียน
5.โครงการกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนการจัดกิจกรรมเข้าค่าย
วิชาการของนักเรียน และให้ความรู้
และพัฒนาทักษะที่จาเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 แก่นักเรียน
จานวน 261 คน

งบประมำณ
สถำนที่
หน่วยงำน
(บำท)
ดำเนินกำร รับผิดชอบหลัก
50,000 แหล่งเรียนรู้ ร.ร.ท.วัดป่าแพ่ง
ภายนอก
สานักการศึกษา
สถานศึกษา

14,247

ร.ร.เทศบาล ร.ร.ท.วัดป่าแพ่ง
วัดป่าแพ่ง สานักการศึกษา

30,000

ร.ร.ท.
วัดป่าแพ่ง

35,000

ร.ร.ท.
วัดป่าแพ่ง

ร.ร.ท.วัดป่าแพ่ง
สานักการศึกษา

พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2566
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย

แบบ ผด.02

2/99
ที่

โครงกำร
-ค่าจัดการเรียน
การสอน (รายหัว)

รำยละเอียดของกิจกรรม
งบประมำณ
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
(บำท)
1.โครงการจัดทาแผนพัฒนา
4,608
การศึกษาของโรงเรียน
ดาเนินการ ดังนี้
1.1 จัดทาแผนพัฒนาการศึกษา
ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง
1.2 จัดทาแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ
1.3 จัดทาแผนปฏิบัติการ
ประจาปีการศึกษา
2. โครงการจัดการเรียนรูต้ าม
380,000
กลุ่มสาระการเรียนรู้การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน โดยจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนตามกลุม่
ประสบการณ์ในระดับอนุบาล
และตามกลุม่ สาระการเรียนรู้ 8
กลุ่มสาระการเรียนรูต้ าม
หลักสูตรสถานศึกษาของ
โรงเรียน และหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ.2551 และจัดหาวัสดุ สื่อ
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์การเรียนการ
สอนที่จาเป็น
3. โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการ
55,000
จัดการเรียนการสอน ดาเนินการ ดังนี้
3.1 จัดกิจกรรมการปรับปรุง ซ่อมแซม
สื่อการเรียนการสอน รวมทั้งเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานด้านการ
เรียนการสอนของโรงเรียน

สถำนที่
ดำเนินกำร
ร.ร.ท.
วัดป่าแพ่ง

ร.ร.ท.
วัดป่าแพ่ง

ร.ร.ท.
วัดป่าแพ่ง

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2566
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย

แบบ ผด.02

2/100
ที่

โครงกำร

รำยละเอียดของกิจกรรม
งบประมำณ
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
(บำท)
3.2 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ
30,000
เพื่อสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของ
โรงเรียน เช่น วัสดุการศึกษา
วัสดุสานักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุไฟฟ้า ฯลฯ
4. โครงการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้
สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา โดย
จัดทาและจัดหาสื่อ นวัตกรรมการ
เรียนการสอนตาม 8 กลุม่ สาระ
การเรียนรู้ในระดับประถมศึกษาและ
กลุ่มประสบการณ์ในระดับการศึกษา
ปฐมวัย และประเมินผลการใช้สื่อ
การ เรียนการสอน
5. โครงการกิจกรรมพัฒนา
30,000
ผู้เรียนเพื่อแก้ปัญหาด้านการ
เรียนตามหลักสูตรการเรียนรู้ 8
สาระการเรียนรู้ โดยจัดกิจกรรม
การสอนซ่อมเสริมกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านคล่อง การเขียน
คล่องให้กับนักเรียนที่มีปญ
ั หา
ทางการเรียนทุกรายวิชา ตาม
หลักสูตรสถานศึกษา และ
ส่งเสริมการแก้ไขปัญหา
ทางการเรียนของนักเรียนโดยใช้
กระบวนการวิจยั ทางการศึกษา

สถำนที่
ดำเนินกำร
ร.ร.ท.
วัดป่าแพ่ง

ร.ร.ท.
วัดป่าแพ่ง

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
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ม.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2566
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย

แบบ ผด.02

2/101
ที่

โครงกำร

รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
6. โครงการกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนส่งเสริมความสามารถ
ด้านทักษะทางวิชาการนักเรียน
ดาเนินการ โดยจัดกิจกรรมการ
ฝึกทักษะรายการต่าง ๆ ให้กับ
นักเรียนตามกลุม่ สาระการ
เรียนรู้ในหลักสูตรสถานศึกษาที่
จะเข้าร่วมการแข่งขันทาง
วิชาการในระดับเทศบาลฯ เช่น
กิจกรรมโครงงาน กิจกรรมการ
ตอบปัญหา กิจกรรมวาดภาพ ฯลฯ
และนานักเรียนเข้าร่วมการ
แข่งขันทางวิชาการในระดับ
เทศบาลฯ
7. โครงการกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนการส่งเสริมการจัดกิจกรรม
ชุมนุมของนักเรียนในโรงเรียน
โดยส่งเสริมให้นักเรียนจัด
กิจกรรมชุมนุมที่ตนเองสนใจ
และต้องการเรียนรูภ้ ายในโรงเรียน
8. โครงการกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนส่งเสริมการเรียนรู้ในวัน
สาคัญต่างๆ โดยจัดกิจกรรมให้
ความรู้วันสาคัญต่างๆ และเข้า
ร่วมกิจกรรมวันสาคัญต่าง ๆ

งบประมำณ
(บำท)
60,000

สถำนที่
ดำเนินกำร
ร.ร.ท.
วัดป่าแพ่ง

30,000

ร.ร.ท.
วัดป่าแพ่ง

20,000

ร.ร.ท.
วัดป่าแพ่ง

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
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ที่

โครงกำร

รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
9. โครงการกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนการส่งเสริมกิจกรรมของ
พ่อตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
โดยจัดกิจกรรมโรงเรียนของพ่อ
เช่น จัดนิทรรศการ ป้ายนิเทศ
จัดกิจกรรมการเผยแพร่หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ศูนย์
เศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ ให้กับ
นักเรียนจานวน 356 คน
10. โครงการกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนการป้องกันการทุจริต
ปลูกจิตสานึกในสถานศึกษา
ดาเนินการ ดังนี้
10.1. จัดกิจกรรมการฝึกอบรมให้
ความรู้โทษของการทุจริต
คอรัปชั่น ความเสียหายที่เกิด
กับสังคมและประเทศชาติ
ให้กับนักเรียนจานวน 105 คน
10.2 จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนรายวิชาหน้าที่พลเมือง
11. โครงการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียน โดย จัดทาแบบ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
แต่ละรายวิชาตามกลุม่ สาระการเรียนรู้
8 กลุ่มสาระ และประเมินผลการ
เรียนนักเรียนทุกระดับชั้น ช่วงปลาย
ภาคเรียนที่ 1 และปลายปีการศึกษา

งบประมำณ
(บำท)
30,000

สถำนที่
ดำเนินกำร
ร.ร.ท.
วัดป่าแพ่ง
หรือสถานที่
นอก
สถานศึกษา

6,000

ร.ร.ท.
วัดป่าแพ่ง

15,000

ร.ร.ท.
วัดป่าแพ่ง

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
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รำยละเอียดของกิจกรรม
งบประมำณ
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
(บำท)
12. โครงการพัฒนาระบบ
8,000
ประกันคุณภาพการศึกษา โดย
จัดกิจกรรมพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ และรับการ
ประเมินคุณภาพสถานศึกษา
จากเทศบาลฯ และ สมศ.
13. โครงการกิจกรรมพัฒนา
5,000
ผู้เรียนการส่งเสริมประชาธิปไตย
ในโรงเรียน โดยส่งเสริมการ
เรียนรูด้ ้านการปกครองในระดับ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขให้กับนักเรียน
เช่น กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน
กิจกรรมเขตพื้นทีร่ ับผิดชอบ ฯลฯ
14. โครงการปรับปรุงหลักสูตร
10,000
สถานศึกษา โดยประเมิน
หลักสูตรสถานศึกษา, ปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษาและ
หลักสูตรตามกลุม่ สาระการ
เรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ และจัดทา
เอกสารหลักสูตรและนาหลักสูตร
ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
4.ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ใน จ่ายเป็นค่าพัฒนาครู,ค่าพัฒนา
296,500
การบริหารการศึกษา ห้องสมุด,ค่าใช้จ่ายส่งเสริม
ของสถานศึกษา
กิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา,
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ฯลฯ
โครงกำร

สถำนที่
ดำเนินกำร
ร.ร.ท.
วัดป่าแพ่ง

ร.ร.ท.
วัดป่าแพ่ง

ร.ร.ท.
วัดป่าแพ่ง

ร.ร.ท.
วัดป่าแพ่ง
หรือสถานที่
อื่นที่
เหมาะสม

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
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โครงกำร

รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

สถำนที่
ดำเนินกำร

11 สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การบริหารสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาล
วัดศรีปิงเมือง
1.ค่าอาหารกลางวัน จัดหาอาหารกลางวันให้แก่
1,243,200
รร.ท.
นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัด
วัดศรีปิงเมือง
ศรีปิงเมืองตลอดปีการศึกษา
จานวน 296 คน
2.ค่าปัจจัยพื้นฐาน
สนับสนุนเงินค่าปัจจัยพื้นฐาน
140,000
รร.ท.
สาหรับนักเรียน
สาหรับนักเรียนยากจนใน
วัดศรีปิงเมือง
ยากจน
โรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง
ให้แก่นักเรียน ระดับชั้น
ประถมศึกษา จานวน 94 คน
3.ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
-ค่าหนังสือเรียน
249,410
รร.ท.
จัดซื้อหนังสือเรยี นรายวิชา
วัดศรีปิงเมือง
พืน้ ฐานตาม หลักสตู รแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 และหนังสือ
แบบฝึกหัด เฉพาะรายวิชา
พืน้ ฐานที่กระทรวง ศึกษาธิการ
กาหนด ให้แก่นักเรียน จานวน
373 คน

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
โรงเรียนเทศบาล
วัดศรีปิงเมือง
สานักการศึกษา
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ที่

รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
-ค่าอุปกรณ์การเรียน จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนที่
จาเป็น เช่นสมดุ ปากกา ดินสอ
ยางลบ เครื่องมือเรขาคณิต
กระดาษสีเทียน กระเป๋า
นักเรียน ฯลฯ ให้แก่นักเรียน
จานวน 373 คน
-ค่าเครื่องแบบ
จัดสรรเงินอุดหนุน ให้แก่
นักเรียน
นักเรียนหรือผู้ปกครอง
เพื่อนาไปซื้อเครื่องแบบ นักเรียน
เข็มขดั รองเท้า ถุงเท้า ชุด
ลูกเสือ-เนตร นารี ชุดกีฬา ฯลฯ
ให้แก่นักเรียน จานวน 373 คน
-ค่ากิจกรรมพัฒนา 1.โครงการลูกเสือ-เนตรนารีโดย
ผู้เรียน
จัดกิจกรรม เข้าค่ายพักแรม
การเดินทางไกล ฯลฯ ให้กับ
นักเรียน
2.โครงการทัศนศึกษาแหล่ง
เรียนรู้นอกสถานศึกษา
โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้นอกสถานที่แก่
นักเรียน
3.โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของนักเรียน โดย
จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม เข้าค่ายคุณธรรม
แก่นักเรียนในโรงเรียน
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)
133,237

สถำนที่
ดำเนินกำร
รร.ท.
วัดศรีปิงเมือง

136,950

รร.ท.
วัดศรีปิงเมือง

54,893

รร.ท.
วัดศรีปิงเมือง
และสถานที่
ที่เหมาะสม
แหล่งเรียนรู้
นอก
สถานศึกษา

40,000

40,000

รร.ท.
วัดศรีปิงเมือง

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
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โครงกำร

-ค่าจัดการเรียนการ
สอน (รายหัว)

รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
4.โครงการพัฒนาการเรียนรู้
เทคโนโลยีสารสนเทศของ
นักเรียน โดยอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการสืบค้นข้อมูล การ
จัดทาเว็บไซต์และออกแบบสื่อ
เทคโนโลยี รวมถึงการอบรม
วิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
คอมพิวเตอร์ (ICT)
5.โครงการจัดกิจกรรมวิชาการ
ของนักเรียน โดยพัฒนาการ
เรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
และจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้ เช่น สัปดาห์วิทยาศาสตร์
วันสุนทรภู่ ฯลฯ
1.โครงการสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอน โดยการจัดการ
เรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
จัดทาเอกสารสาหรับใช้ในการ
เรียนการสอน,จัดซื้อจัดหา
ปรับปรุงซ่อมแซม สื่อการเรียน
การสอน และจัดกิจกรรมส่งเสริม
การเรียนรู้ตามหลักสูตรรายวิชา
เพิ่มเติม
2. โครงการการป้องกันการทุจริตปลูก
จิตสานึกในสถานศึกษาจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักเรียน
และอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันการทุจริตในโรงเรียน

งบประมำณ
(บำท)
30,000

สถำนที่
ดำเนินกำร
รร.ท.
วัดศรีปิงเมือง

40,000

รร.ท.
วัดศรีปิงเมือง

320,326

รร.ท.
วัดศรีปิงเมือง

5,000

รร.ท.
วัดศรีปิงเมือง

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
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ที่

โครงกำร

รำยละเอียดของกิจกรรม
งบประมำณ
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
(บำท)
3.โครงการพัฒนาสุขภาพ
30,000
อนามัยแก่นักเรียนและบุคลากร
ในโรงเรียน โดยจัดซื้อเวชภัณฑ์
ยาเพื่อใช้ในโรงเรียน
4. โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการ 165,000
จัดการเรียนการสอน โดยการ
จัดซื้อสื่อวัสดุอุปกรณ์
ประกอบการเรียนการสอน ฯลฯ
เพื่อใช้ในการเรียนการสอนตาม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกลุม่
สาระการเรียนรูเ้ พิ่มเติม
5. โครงการพัฒนาระบบแนะ
5,000
แนวทางการศึกษา โดยศึกษา
รวบรวมข้อมูลนักเรียนรายบุคคลมา
จัดทาสารสนเทศงานแนะแนว
และให้คาปรึกษานักเรียน
รายบุคคล (Case Study)รวมถึง
พิจารณานักเรียนเพื่อรับ
ทุนการศึกษา
6.โครงการจัดทาแผนยุทธศาสตร์และ 10,000
แผนพั ฒนาประจ าปี ของโรงเรี ยน
เทศบาลวัดศรีปิงเมือง
6.1 จัดทาแผนพัฒนาการศึกษา
ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง
6.2 จัดทาแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ
6.3 จัดทาแผนปฏิบัติการ
ประจาปีการศึกษา

สถำนที่
ดำเนินกำร
รร.ท.
วัดศรีปิงเมือง
รร.ท.
วัดศรีปิงเมือง

รร.ท.
วัดศรีปิงเมือง

รร.ท.
วัดศรีปิงเมือง

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2566
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย

แบบ ผด.02

2/108
ที่

โครงกำร

รำยละเอียดของกิจกรรม
งบประมำณ
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
(บำท)
7.โครงการประเมิ นคุ ณภาพสู่ งาน 15,000
ประกั นคุ ณภาพทางการศึ กษา โดย
จั ดท าแบบประเมิ นการประกั น
คุ ณภาพการศึ กษา, จั ดท าข้ อมู ล
สารสนเทศ, จั ดท าแฟ้ ม ประเมิ น ฯ
และจัดทาเล่มสรุป
8. โครงการพัฒนาสื่อการเรียน
40,000
การสอน โดยพนักงานครูทุก
กลุ่มสาระ ผลิตสื่อการสอน เพื่อ
นามาเพิ่มประสิทธิภาพการจัด
การศึกษา
9. โครงการพัฒนางานสัมพันธ์
5,000
ชุมชน เช่น งานประเพณีท้องถิ่น
งานวันสาคัญทางศาสนา ฯลฯ
10.โครงการส่งเสริมกิจกรรมวัน 30,000
สาคัญ โดยจัดกิจกรรมเนื่องใน
วันสาคัญต่างๆ ในโรงเรียน เช่น
วันพ่อ วันแม่ และวันสาคัญทาง
ศาสนา ฯลฯ
11.โครงการส่งเสริมกิจกรรม
20,000
ของพ่อตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยจัดกิจกรรมการ
เผยแพร่หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ

สถำนที่
ดำเนินกำร
รร.ท.
วัดศรีปิงเมือง

รร.ท.
วัดศรีปิงเมือง

รร.ท.
วัดศรีปิงเมือง
รร.ท.
วัดศรีปิงเมือง

รร.ท.
วัดศรีปิงเมือง

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2566
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย

แบบ ผด.02

2/109
ที่

โครงกำร

รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
12. โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตยในโรงเรียน โดย
จัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธาน
นักเรียนและทีมสภานักเรียน
13. โครงการวัดผลประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดย
สร้างเครื่องมือวัดผลประเมินผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน จานวน 8
กลุ่มสาระการเรียนรู้
14. โครงการอนุรักษ์และ
ส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในโรงเรียน โดย
การจัดกิจกรรมเป็นฐานโดยมี
วิทยาอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
การอนุรักษ์และส่งเสริม
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
15.โครงการพัฒนาหลักสูตร
ท้องถิ่น โดยการจัดอบรมครูใน
การสร้างหลักสูตรรวมถึงให้การ
สนับสนุนการทาผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่นต่างๆ ของโรงเรียน
16. โครงการพัฒนาวิชาการ
ของนักเรียนตามกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ โดยจัดกิจกรรมเพิม่
ทักษะการเรียนรู้ร่วมกับการ
ทางานกับผู้อื่น ส่งเสริมความ
เป็นเลิศ ตอบสนองต่อความ
ถนัดของนักเรียน

งบประมำณ
(บำท)
10,000

สถำนที่
ดำเนินกำร
รร.ท.
วัดศรีปิงเมือง

20,000

รร.ท.
วัดศรีปิงเมือง

20,000

รร.ท.
วัดศรีปิงเมือง

17,130

รร.ท.
วัดศรีปิงเมือง

15,000

รร.ท.
วัดศรีปิงเมือง

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2566
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย

แบบ ผด.02

2/110
ที่

รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
17.โครงการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ โดยโรงเรียนจัด
นิทรรศการ การประกวดแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการภายใน
โรงเรียน และเข้าร่วมการ
แข่งขันกับทางเทศบาล
18.โครงการการพัฒนางาน
วิชาการของโรงเรียน โดยจัด
กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ 8
กลุ่มสารการเรียนรู้เป็นฐาน จัด
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ส่งเสริมการเรียนรู้ เพิ่มทักษะ
กระบวนการทางานวิจัย
19.โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียน โดยส่งเสริมการพัฒนา
สมรรถนะเฉพาะทางตาม
ศักยภาพบุคคลของผู้เรียนให้มี
คุณภาพ ให้ค้นคว้าหาความรู้
ด้วยตนเอง โดยการร่วมกิจกรรม
การเรียนรู้สู่อาชีพ การอบรม
และการแสดงผลงานตามแหล่ง
เรียนรูต้ ่าง ๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน
4.ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ใน จ่ายเป็นค่าพัฒนาครู,ค่าพัฒนา
การบริหารการศึกษา ห้องสมุด,ค่าใช้จ่ายส่งเสริมรัก
ของสถานศึกษา
การอ่านฯ,ค่าเบี้ยประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา ฯลฯ
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)
80,000

สถำนที่
ดำเนินกำร
รร.ท.
วัดศรีปิงเมือง
และสถานที่
ที่เทศบาล
กาหนด

10,000

รร.ท.
วัดศรีปิงเมือง

30,000

รร.ท.
วัดศรีปิงเมือง

342,500

รร.ท.
วัดศรีปิงเมือง
หรือสถานที่อื่น
ที่เหมาะสม

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
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ก.พ.

พ.ศ. 2566
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.
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แบบ ผด.02

2/111
ที่

โครงกำร

รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร

12 สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การบริหารสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาล
วัดพวกช้าง
1.ค่าอาหารกลางวัน จัดหาอาหารกลางวันให้แก่
นักเรียนโรงเรียนเทศบาล
วัดพวกช้างตลอดปีการศึกษา
จานวน 175 คน
2.ค่าปัจจัยพื้นฐาน
สนับสนุนเงินค่าปัจจัยพื้นฐาน
สาหรับนักเรียน
สาหรับนักเรียนยากจนใน
ยากจน
โรงเรียนเทศบาลวัดพวกช้าง
ให้แก่นักเรียน ระดับชั้น
ประถมศึกษา จานวน 37 คน
3.ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
- ค่าหนังสือเรียน
จัดซื้อหนังสือเรยี นรายวิชา
พืน้ ฐานตาม หลักสตู รแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 และหนังสือ
แบบฝึกหัด เฉพาะรายวิชา
พืน้ ฐานที่กระทรวงศึกษาธิการ
กาหนด ให้แก่นักเรียน จานวน
175 คน

งบประมำณ
(บำท)

สถำนที่
ดำเนินกำร

735,000

ร.ร.ท.
วัดพวกช้าง

37,000

ร.ร.ท.
วัดพวกช้าง

96,717

ร.ร.ท.
วัดพวกช้าง

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
โรงเรียนเทศบาล
วัดพวกช้าง
สานักการศึกษา

พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2566
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย

แบบ ผด.02

2/112
ที่

รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
- ค่าอุปกรณ์การเรียน จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนที่
จาเป็น เช่นสมดุ ปากกา ดินสอ
ยางลบ เครื่องมือเรขาคณิต
กระดาษสีเทียน กระเป๋า
นักเรียน ฯลฯ ให้แก่นักเรียน
จานวน 175 คน
- ค่าเครื่องแบบ
จัดสรรเงินอุดหนุน ให้แก่
นักเรียน
นักเรียนหรือผู้ปกครอง
เพื่อนาไปซื้อเครื่องแบบ นักเรียน
เข็มขดั รองเท้า ถุงเท้า ชุด
ลูกเสือ-เนตร นารี ชุดกีฬา ฯลฯ
ให้แก่นักเรียน จานวน 175.คน
- ค่ากิจกรรมพัฒนา จัดทาโครงการ/กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน
ผู้เรียน ดังนี้
1.โครงการกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาการ
เรียนรูเ้ ทคโนโลยีสารสนเทศของ
นักเรียน ดาเนินการดังนี้
1.1 จัดซื้ออุปกรณ์เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1.2 จัดฝึกประสบการณ์ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
คอมพิวเตอร์หรือกิจกรรม
ส่งเสริมการใช้คอมพิวเตอร์ใน
การแสวงหาความรู้ให้กับ
นักเรียน
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)
57,306

สถำนที่
ดำเนินกำร
ร.ร.ท.
วัดพวกช้าง

59,700

ร.ร.ท.
วัดพวกช้าง

12,000

ร.ร.ท.
วัดพวกช้าง

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565
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ก.พ.

พ.ศ. 2566
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.
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แบบ ผด.02

2/113
ที่

โครงกำร

รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
2.โครงการกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน กิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน
โดยจัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม
ให้กับนักเรียนระดับปฐมวัยและ
ระดับประถมศึกษา โดยนิมนต์
พระวิทยากรมาให้ความรู้เป็น
เวลา ๑ วัน
3.โครงการกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน กิจกรรมทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ โดยจัด
กิจกรรมเรียนรู้นอกสถานที่
ให้กับนักเรียนระดับปฐมวัยและ
ระดับประถมศึกษา เป็นเวลา 1 วัน
4.โครงการกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน กิจกรรมลูกเสือ-เนตร
นารี ดาเนินการดังนี้
4.1 จัดกิจกรรมเดย์แค้มป์ และ
จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมของ
ลูกเสือ – เนตรนารีสามัญของ
โรงเรียน เป็นเวลา ๒ คืน ๓ วัน
ให้แก่นักเรียน ป.4-6
4.2 จัดกิจกรรมเดินทางไกล
ให้แก่นักเรียนชั้น ป.1-3

งบประมำณ
(บำท)
12,000

สถำนที่
ดำเนินกำร
ร.ร.ท.
วัดพวกช้าง

23,000

สวนสัตว์
เชียงใหม่
ไนท์ซาฟารี

20,000
ค่ายเหนือ
เกล้า
อ.สันกาแพง
อ่างเก็บน้า
ห้วยตึงเฒ่า
อ.แม่ริม

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
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แบบ ผด.02

2/114
ที่

โครงกำร

- ค่าจัดการเรียนการ
สอน (รายหัว)

รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
5. โครงการกิจกรรมพัมนา
ผู้เรียน กิจกรรมวิชาการของ
นักเรียน ดาเนินการดังนี้
5.1 จัดกิจกรรมวันวิชาการ
5.2 จัดกิจกรรมชุมนุม
5.3 การสอนเสริมเพื่อ
ผลสัมฤทธิ์
1.โครงการรณรงค์ป้องกัน
ยาเสพติดในสถานศึกษา
โดยจัดอบรมให้ความรู้แก่
นักเรียน ป.4-6 และจัด
กิจกรรมรณรงค์เรื่องยาเสพติด
และโทษของยาเสพติดแก่
นักเรียน
2.โครงการพัฒนาสุขภาพอนามัย
ของนักเรียนและบุคคลากรใน
โรงเรียน ดาเนินการดังนี้
2.1 จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกัน
ยุงลายและโรคไข้เลือดออก,
กิจกรรมปรับปรุงคลินิก (ห้อง
พยาบาล) ,จัดกิจกรรม อย.น้อย
และให้ความรูเ้ กีย่ วกับไข้เลือกออก
หน้าเสาธง
2.5 จัดกิจกรรมรักษ์ฟัน,กิจกรรม
ตรวจสุขภาพนักเรียน,กิจกรรมชั่ง
น้าหนัก – วัดส่วนสูง

งบประมำณ
(บำท)
13,594

สถำนที่
ดำเนินกำร
ร.ร.ท.
วัดพวกช้าง

10,471

ร.ร.ท.
วัดพวกช้าง

18,000

ร.ร.ท.
วัดพวกช้าง

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2566
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย

แบบ ผด.02

2/115
ที่

โครงกำร

รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
3.โครงการพัฒนาผูเ้ รียนสาระ
การเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา
การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน
ดาเนินการดังนี้
3.1 จัดการแข่งขันกีฬาภายใน
โรงเรียนเทศบาลวัดพวกช้าง
จานวน ๑ วัน
3.2.นานักเรียนเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬานักเรียนในสังกัด
เทศบาลนครเชียงใหม่
4.โครงการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา โดยจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการและจัดทาหลักสูตร
สถานศึกษาให้กับคณะครูและ
จัดทาหลักสูตรสถานศึกษา
5.โครงการประเมินคุณภาพ
การศึกษาสู่การประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยการจัดซื้อจัดหา
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการ
จัดทางานการประกันคุณภาพ
ภายในเพื่อเตรียมรองรับการ
ประเมินงานการประกันคุณภาพ
ภายใน

งบประมำณ
(บำท)
20,000

สถำนที่
ดำเนินกำร
สนามกีฬา
เทศบาลนคร
เชียงใหม่

5,000

ร.ร.ท.
วัดพวกช้าง

8,000

ร.ร.ท.
วัดพวกช้าง

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2566
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย

แบบ ผด.02

2/116
ที่

โครงกำร

รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
6.โครงการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ โดยจัดนิทรรศการการ
จัดการศึกษาของโรงเรียน เป็น
เวลา 1 สัปดาห์ และนานักเรียน
ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมการจัด
นิทรรศการทางวิชาการเทศบาล
ภาคเหนือ และกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น หรือหน่วยงาน
อื่นในอปท.
7.โครงการพัฒนาสื่อการเรียน
การสอน โดยครูผู้สอนทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรูจ้ ัดทาสื่อเพื่อ
ประกอบการเรียนการสอน
สาร 8.โครงการส่งเสรืมกิจกรรม
ของพ่อตามหลักปรัชญาของ
เศษรฐกิจพอเพียง ดาเนินการ
ดังนี้
8.1 จัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่
ใช้ประกอบการ จัดกิจกรรม
ขยะทองคา
8.2 จัดกิจกรรมขยะทองคา
9.โครงการเรียนรู้กิจกรรมในวัน
สาคัญต่างๆ ดาเนินการดังนี้
9.1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการ
จัดกิจกรรมในวันสาคัญต่างๆ
9.2 จัดกิจกรรมในวันสาคัญ
ต่างๆ

งบประมำณ
(บำท)
20,000

สถำนที่
ดำเนินกำร
ร.ร.ท.
วัดพวกช้าง

14,000

ร.ร.ท.
วัดพวกช้าง

10,000

ร.ร.ท.
วัดพวกช้าง

30,000

ร.ร.ท.
วัดพวกช้าง

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2566
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย

แบบ ผด.02

2/117
ที่

โครงกำร

รำยละเอียดของกิจกรรม
งบประมำณ
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
(บำท)
10.โครงการสนับสนุนการ
100,000
จัดการเรียนการสอน
โดยการจัดหาวัสดุการศึกษา
วัสดุสานักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุ
โฆษณาและสิ่งพิมพ์ วัสดุไฟฟ้า
วัสดุก่อสร้าง การจ้างเหมา
บริการ ซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์
สานักงาน ฯลฯ
11.โครงการจัดทาแผนยุทธศาสตร์
4,000
และแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน
ดาเนินการ ดังนี้
11.1 จัดทาแผนพัฒนาการศึกษา
ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง
11.2 จัดทาแผนปฏิบตั ิการ
ประจาปีงบประมาณ
11.3 จัดทาแผนปฏิบตั ิการ
ประจาปีการศึกษา
12.โครงการประชุมผู้ปกครอง
4,000
นักเรียน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
13. โครงการประชุ มกรรมการ
4,000
สถานศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาประจาปีการศึกษา
ภาคเรียนละ 2 ครั้ง

สถำนที่
ดำเนินกำร
ร.ร.ท.
วัดพวกช้าง

ร.ร.ท.
วัดพวกช้าง

ร.ร.ท.
วัดพวกช้าง
ร.ร.ท.
วัดพวกช้าง

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2566
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย

แบบ ผด.02

2/118
ที่

โครงกำร

รำยละเอียดของกิจกรรม
งบประมำณ
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
(บำท)
14. โครงการวัดผลประเมินผลสัมฤทธิ์
5,000
ทางการเรียน ดาเนินการดังนี้
14.1 จัดซื้อและสร้างเครื่องมือ
วัดผลให้กับโรงเรียนตามกลุม่
สาระการเรียนรู้
14.2 จัดซื้อ จัดหาเครื่องมือวัดผล
การเรี ยนรู้ ของนั กเรี ยนที่ เข้ าร่ วม
โ ค ร ง ก า ร กั บ ห น่ ว ย ง า น
กระทรวงศึกษาธิการ
15. โครงการส่งสริม
5,000
ประชาธิปไตยในโรงเรียน
ดาเนินการดังนี้
15.1 จัดกิจกรรมเลือกตั้ง
คณะกรรมการสภานักเรียน
15.2 รณรงค์การให้ความรู้การ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย
15.3 อบรมให้ความรู้แก่
คณะกรรมการสภานักเรียน
16. โครงการจัดการเรียนรู้เพื่อ
18,000
เสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย
โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมและ
พัฒนาการเรียนรู้ให้กับนักเรียน
ชั้นอนุบาล1-3
17. โครงการจัดการเรียนรู้ 8
กลุ่มสาระ ดาเนินการดังนี้
17.1 จัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ
10,000
การเรียนรู้ภาษาไทย

สถำนที่
ดำเนินกำร
ร.ร.ท.
วัดพวกช้าง

ร.ร.ท.
วัดพวกช้าง

ร.ร.ท.
วัดพวกช้าง

ร.ร.ท.
วัดพวกช้าง

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2566
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย

แบบ ผด.02

2/119
ที่

รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
17.2 จัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์
17.3 จัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
17.4 จัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
17.5 จัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ
การเรียนรูส้ ุขศึกษาและพละศึกษา
17.6 จัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศลิ ปะ
17.7 จัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพ
17.8 จัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
18. โครงการอนุรักษ์ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่น โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตามหลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่น
เช่น การทาลูกประคบต้องลาย บุหงา
ศิลปะการแสดง ฯลฯ
4.ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ใน จ่ายเป็นค่าพัฒนาครู,ค่าพัฒนา
การบริหารการศึกษา ห้องสมุด,ค่าใช้จ่ายส่งเสริม
ของสถานศึกษา
รักการอ่านฯ,ค่าเบี้ยประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา ฯลฯ
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)
10,000

สถำนที่
ดำเนินกำร

10,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000

ร.ร.ท.
วัดพวกช้าง

269,500

ร.ร.ท.
วัดพวกช้าง
และสถานที่
อื่นที่
เหมาะสม

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2566
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย

แบบ ผด.02

2/120
ที่

โครงกำร

รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

13 สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การบริหารสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาล
วัดเชียงยืน
1.ค่าอาหารกลางวัน จัดหาอาหารกลางวันให้แก่
1,440,600
นักเรียนโรงเรียนเทศบาล
วัดเชียงยืน ตลอดปีการศึกษา
จานวน 343 คน
2.ค่าปัจจัยพื้นฐาน
สนับสนุนเงินค่าปัจจัยพื้นฐาน
87,000
สาหรับนักเรียน
สาหรับนักเรียนยากจนใน
ยากจน
โรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
จานวน 87 คน
3.ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
-ค่าหนังสือเรียน
218,041
จัดซื้อหนังสือเรยี นรายวิชา
พืน้ ฐานตาม หลักสตู รแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 และหนังสือ
แบบฝึกหัด เฉพาะรายวิชา
พืน้ ฐานที่กระทรวงศึกษาธิการ
กาหนด ให้แก่นักเรียน จานวน
343 คน

สถำนที่
ดำเนินกำร

ร.ร.ท.
วัดเชียงยืน
ร.ร.ท.
วัดเชียงยืน

ร.ร.ท.
วัดเชียงยืน

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2566
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย

แบบ ผด.02

2/121
ที่

รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
-ค่าอุปกรณ์การเรียน จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนที่
จาเป็น เช่นสมดุ ปากกา ดินสอ
ยางลบ เครื่องมือเรขาคณิต
กระดาษสีเทียน กระเป๋า
นักเรียน ฯลฯ ให้แก่นักเรียน
จานวน 343 คน
-ค่าเครื่องแบบ
จัดสรรเงินอุดหนุน ให้แก่
นักเรียน
นักเรียนหรือผู้ปกครอง
เพื่อนาไปซื้อเครื่องแบบ นักเรียน
เข็มขดั รองเท้า ถุงเท้า ชุด
ลูกเสือ-เนตร นารี ชุดกีฬา ฯลฯ
ให้แก่นักเรียน จานวน 343 คน
-ค่ากิจกรรมพัฒนา จัดทาโครงการพัฒนาผู้เรียน/
ผู้เรียน
กิจกรรม ดังนี้
1.โครงการกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนการจัดกิจกรรมวิชาการ
ของนักเรียน โดยการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน
(Project-based Learning)
และกิจกรรมวิชาการของนักเรียน
ระดับชั้นอ. 1 ถึงชั้นป.6
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)
120,642

สถำนที่
ดำเนินกำร
ร.ร.ท.
วัดเชียงยืน

119,640

ร.ร.ท.
วัดเชียงยืน

41,155

ร.ร.ท.
วัดเชียงยืน
และสถานที่
อื่นที่
เหมาะสม

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2566
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย

แบบ ผด.02

2/122
ที่

โครงกำร

รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
2. โครงการกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของนักเรียน โดยนา
นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1
ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
รวมจานวน 343 คน เข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม ฝึกทา
ปฏิบัติธรรม ศึกษาคุณธรรม
จริยธรรม ศึกษา/ฝึกปฏิบัติการ
เป็นผู้ที่มีคณ
ุ ลักษณะที่พึงประสงค์
โดยเข้าค่ายคุณธรรม ณ วัดหรือ
สถานปฏิบัติธรรมในจังหวัด
เชียงใหม่
3. โครงการกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนการจัดกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี โดยจัดกิจกรรมเข้าค่าย
พักแรม กิจกรรมเดินทางไกล
ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ กิจกรรมเดย์
แคมป์ลูกเสือ กิจกรรมการเรียน
การสอนลูกเสือในโรงเรียน
ให้กับนักเรียนระดับชั้นป.1-ป.6
รวมจานวน 279 คน

งบประมำณ
(บำท)
15,000

สถำนที่
ดำเนินกำร
ร.ร.ท.
วัดเชียงยืน
วัด และ
สถานปฏิบัติ
ธรรมที่
เหมาะสม

36,000

ร.ร.ท.วัด
เชียงยืน
และสถานที่
นอก
สถานศึกษา

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2566
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย

แบบ ผด.02

2/123
ที่

โครงกำร

รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
4. โครงการกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนการส่งเสริมการเรียนรู้
นอกสถานที่ของนักเรียน โดยจัด
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอก
สถานที่ของนักเรียน เกี่ยวกับ
การเสริมสร้างศักยภาพการ
เรียนรู้ การรักษาทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชีวิต
และธรรมชาติของสัตว์น้า พืช
สมุนไพร ประเพณีศลิ ปะ
วัฒนธรรม จานวน 1 กิจกรรม
ให้แก่นักเรียนระดับชั้นอ.1 –ป. 6
จานวน 343 คน
5. โครงการกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนการพัฒนาการเรียนรู้
เทคโนโลยีสารสนเทศของ
นักเรียน โดยอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการสืบค้นข้อมูล การ
ออกแบบสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
และคอมพิวเตอร์ ให้แก่นักเรียน
โรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน ระดับชั้น
อนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
จานวน 343 คน

งบประมำณ
(บำท)
58,000

สถำนที่
ดำเนินกำร
ร.ร.ท.
วัดเชียงยืน
และแหล่ง
เรียนรู้นอก
สถานที่ที่
เหมาะสม

10,000

ร.ร.ท.
วัดเชียงยืน

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2566
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย

แบบ ผด.02

2/124
ที่

โครงกำร
-ค่าจัดการเรียน
การสอน (รายหัว)

รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
1. โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนการสอน ดังนี้
1.1 กลุม่ สาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา โดย
จัดซื้อจัดซื้อวัสดุกีฬาเพื่อใช้
ในการจัดการเรียนการสอน,
จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาภายใน
โรงเรียน และจัดส่งนักเรียนเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาระดับ
เทศบาล/อปท.
1.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โดยจัดจ้างเอกชนดูแลเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และจัดซื้อวัสดุ
คอมพิวเตอร์ สาหรับใช้ในการ
เรียนการสอน
1.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพ โดยจัดซื้อวัสดุ
เกษตร วัสดุงานบ้านงานครัว
และวัสดุก่อสร้าง สาหรับใช้ใน
การเรียนการสอน
2. โครงการสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอน โดยจัดหา
วัสดุการศึกษา ค่าวัสดุสานักงาน
ค่าซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ สนับสนุนการบริหาร
จัดการงาน 4 ฝ่าย ในโรงเรียน
เทศบาลวัดเชียงยืน

งบประมำณ
(บำท)
120,400

สถำนที่
ดำเนินกำร
ร.ร.ท.
วัดเชียงยืน

337,872

ร.ร.ท.
วัดเชียงยืน

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2566
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย

แบบ ผด.02

2/125
ที่

โครงกำร

รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
3. โครงการวัดผลประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยสร้าง
เครื่องมือวัดผลประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามมาตรฐาน
การศึกษา ตาม 8 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ และระดับปฐมวัย
และสร้างเครื่องมือวัดผล
ประเมินผล
4. โครงการประเมินคุณภาพ
การศึกษาสู่การประกันคุณภาพ
การศึกษา ดาเนินการ ดังนี้
4.1 จัดทาประกาศมาตรฐาน
การศึกษา
4.2 จัดเก็บหลักฐานเพื่อ
เตรียมพร้อมรับการประเมิน
4.3 ติดตามตรวจสอบเพื่อ
รองรับการประเมิน
5. โครงการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ โดยฝึกซ้อม และเตรียม
ความพร้อม ในการเข้าร่วมการ
แข่งขันทักษะทางวิชาการ และ
เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการในระดับต่างๆ ทั้งใน
ระดับโรงเรียน ระดับเทศบาล
และสังกัดอื่นๆ

งบประมำณ
(บำท)
10,000

สถำนที่
ดำเนินกำร
ร.ร.ท.
วัดเชียงยืน

8,000

ร.ร.ท.
วัดเชียงยืน

5,000

ร.ร.ท.
วัดเชียงยืน

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2566
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย

แบบ ผด.02

2/126
ที่

โครงกำร

รำยละเอียดของกิจกรรม
งบประมำณ
สถำนที่
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
(บำท)
ดำเนินกำร
6. โครงการจัดการเรียนรู้กลุ่ม
ร.ร.ท.
สาระการเรียนรู้ แบ่งตามกลุม่
วัดเชียงยืน
สาระ โดยจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
การศึกษา เพื่อจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนตามหลักสูตร
และจัดกิจกรรมวิชาการกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ในระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่1 – 6 ได้แก่
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
-กลุ่มสาระ
10,000
การเรียนรู้คณิตศาสตร์
-กลุ่มสาระการเรียนรู้
10,000
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5,000
-กลุ่มสาระการเรียนรูส้ ังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
10,000
-กลุ่มสาระการเรียนรูส้ ุขศึกษา
5,000
และพลศึกษา
-กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิ ปะ
10,000
-กลุม่ สาระการเรียนรูก้ ารงานอาชีพ
5,000
-กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ 10,000
7. โครงการจัดการเรียนรูร้ ะดับ
10,000
ร.ร.ท.
ปฐมวัย โดยจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
วัดเชียงยืน
การศึกษา เพื่อจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนตามหลักสูตร
และจัดกิจกรรมวิชาการ
ระดับปฐมวัย ในระดับชั้น
อนุบาล 1-3

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2566
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย

แบบ ผด.02

2/127
ที่

โครงกำร

รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
8. โครงการพัฒนาสุขภาพ
อนามัยของนักเรียนและ
บุคลากรในโรงเรียน
ดาเนินการ ดังนี้
8.1 จัดกิจกรรมทันตอนามัย
กิจกรรมหมอน้อย กิจกรรม
คัดกรองสุขภาพนักเรียน กิจกรรม
ตรวจและทดสอบสมรรถภาพ
ทางร่างกาย และกิจกรรมอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง ให้แก่นักเรียน
จานวน 343 คน และพนักงาน
ครูในโรงเรียน จานวน 22 คน
8.2 จัดซื้อเวชภัณฑ์ยาเพื่อใช้ใน
โรงเรียน
8.3 ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้า
ดื่มในโรงเรียนตามมาตรฐาน
อย. จานวน 4 จุด
9. โครงการป้องกันยุงลายและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก
โดยจัดกิจกรรมการรณรงค์
ป้องกันยุงลายและโรคไข้เลือดออก
แก่คณะครู นักเรียน และชุมชน
และเดินรณรงค์ในชุมชน,กาจัด
แหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ายุงลาย
และจัดประกวดทักษะทางวิชาการ

งบประมำณ
(บำท)
15,000

สถำนที่
ดำเนินกำร
ร.ร.ท.
วัดเชียงยืน

3,000

ร.ร.ท.
วัดเชียงยืน

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2566
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย

แบบ ผด.02

2/128
ที่

โครงกำร

รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
10. โครงการรณรงค์ป้องกัน
ยาเสพติดในสถานศึกษา
โดยรณรงค์ป้องกันยาเสพติด,
จัดกิจกรรมสถานศึกษาปลอด
บุหรี่ และจัดประกวดทักษะทาง
วิชาการโดยมีคณะครู นักเรียน
และชุมชนเข้าร่วม
11. โครงการส่งเสริมกิจกรรม
ในวันสาคัญต่างๆ โดยจัดกิจกรรม
เนื่องในวันสาคัญต่างๆ เข้าร่วม
กิจกรรมวันสาคัญต่างๆ
12. โครงการพัฒนาระบบแนะ
แนวทางการศึกษา โดยแนะแนว
การศึกษาต่อ, จัดกิจกรรมปัจฉิม
นิเทศนักเรียนชั้นอนุบาล 3 และ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
13. โครงการป้องกันทุจริตปลูก
จิตสานึกในสถานศึกษา โดย
จัดอบรมให้ความรู้หัวข้อโตไปไม่
โกง แก่นักเรียนระดับชั้นอ.1ป.6 จานวน 343 คน
14. โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตยในโรงเรียน
โดยจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการ
ทางานของสภานักเรียน และ
การเลือกตั้งสภานักเรียน แก่
นักเรียนระดับชั้นอ.1-ป.6
จานวน 343 คน

งบประมำณ
(บำท)
5,000

สถำนที่
ดำเนินกำร
ร.ร.ท.
วัดเชียงยืน

5,000

ร.ร.ท.
วัดเชียงยืน

3,000

ร.ร.ท.
วัดเชียงยืน

5,000

ร.ร.ท.
วัดเชียงยืน

5,000

ร.ร.ท.
วัดเชียงยืน

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2566
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย

แบบ ผด.02

2/129
ที่

โครงกำร

รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
15. โครงการพัฒนาสื่อการ
เรียนการสอน โดยให้พนักงาน
ครูจานวน 22 คน ดาเนินการ
ผลิตสื่อการเรียนการสอน
และจัดส่งประกวดสื่อ
การเรียนการสอนในระดับ
โรงเรียน และระดับเทศบาลฯ
16. โครงการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ในโรงเรียน อย่างน้อย
1 แหล่งเรียนรู้
17. โครงการส่งเสริมกิจกรรม
ของพ่อตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง ได้แก่ จัดนิทรรศการ
จัดกิจกรรมการเผยแพร่หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
จัดฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงในโรงเรียน โดยมี
นักเรียนระดับชั้นอ.1-ป.6
เข้าร่วมกิจกรรม
18. โครงการพัฒนาหลักสูตร
ท้องถิ่น โดยพนักงานครูพัฒนา
และจัดทาหลักสูตรท้องถิ่น
ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 จานวน
ระดับชั้นละ 1 หลักสูตร

งบประมำณ
(บำท)
10,000

สถำนที่
ดำเนินกำร
ร.ร.ท.
วัดเชียงยืน

10,000

ร.ร.ท.
วัดเชียงยืน

5,000

ร.ร.ท.
วัดเชียงยืน

4,000

ร.ร.ท.
วัดเชียงยืน

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2566
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย

แบบ ผด.02

2/130
ที่

โครงกำร

รำยละเอียดของกิจกรรม
งบประมำณ
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
(บำท)
19. โครงการอนุรักษ์ส่งเสริม
8,000
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่น โดยการจัดการแสดง
ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น เช่น การแสดง
ทางด้านดนตรีและนาฏศิลป์
การฟ้อนรา กลองสะบัดชัย
ดนตรีพื้นเมือง ฯลฯให้แก่
นักเรียน ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
20.โครงการจัดทาแผนพัฒนา
10,000
การศึกษาของโรงเรียน
21.1 จัดทาแผนพัฒนาการศึกษา
ฉบับเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง
21.2 จัดทาแผนปฏิบตั ิการ
ประจาปีงบประมาณ
21.3 จัดทาแผนปฏิบตั ิการ
ประจาปีการศึกษา
21. โครงการประชุมคณะกรรมการ 4,000
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานภาคเรียนละ
2 ครั้ง
22. โครงการประชุมผู้ปกครอง
3,000
นักเรียนภาคเรียนละ 1 ครั้ง

สถำนที่
ดำเนินกำร
ร.ร.ท.
วัดเชียงยืน

ร.ร.ท.
วัดเชียงยืน

ร.ร.ท.
วัดเชียงยืน
ร.ร.ท.
วัดเชียงยืน

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
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2/131
รำยละเอียดของกิจกรรม
งบประมำณ
สถำนที่
หน่วยงำน
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
(บำท)
ดำเนินกำร รับผิดชอบหลัก
23. โครงการพัฒนางานสัมพันธ์ 15,000
ร.ร.ท.
ชุมชนของโรงเรี ยน โดยจั ดกิจกรรม
วัดเชียงยืน
ส่ ง เสริ ม งานสั ม พั น ธ์ ชุ มชนใน
รู ปแบบต่ างๆ เช่ น งานประเพณี
ท้ องถิ่ น/ประชาสั มพั นธ์ กิ จ กรรม
ของโรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน
ในรูปแบบต่างๆ เช่น จัดทาป้าย
ไวนิล แผ่นพับ แผ่นป้ายโฆษณา
สื่อประชาสัมพันธ์ จามจุรีสาร ฯลฯ
4.ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ใน จ่ายเป็นค่าพัฒนาครู,ค่าพัฒนา
296,500
ร.ร.ท.
การบริหารการศึกษา ห้องสมุด,ค่าใช้จ่ายส่งเสริม
วัดเชียงยืน
ของสถานศึกษา
กิจกรรมรักการอ่านใน
หรือสถานที่
สถานศึกษา,ค่าเบีย้ ประชุม
อื่นที่
คณะกรรมการสถานศึกษา ฯลฯ
เหมาะสม
14 สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
โรงเรียนเทศบาล
การบริหารสถานศึกษา
วัดหมื่นเงินกอง
โรงเรียนเทศบาล
สานักการศึกษา
วัดหมื่นเงินกอง
1.ค่าอาหารกลางวัน จัดหาอาหารกลางวันให้แก่
688,800
ร.ร.ท.
นักเรียนโรงเรียนเทศบาล
วัดหมืน่ เงินกอง
วัดหมืน่ เงินกองตลอดปีการศึกษา
จานวน 164 คน
2.ค่าปัจจัยพื้นฐาน
สนับสนุนเงินค่าปัจจัยพื้นฐาน
35,000
ร.ร.ท.
สาหรับนักเรียน
สาหรับนักเรียนยากจนใน
วัดหมืน่ เงินกอง
ยากจน
โรงเรียนเทศบาลวัดหมื่นเงินกอง
ให้แก่นักเรียน ระดับชั้น
ประถมศึกษาจานวน 35 คน
ที่

โครงกำร
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ที่

โครงกำร

รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

3.ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
-ค่าหนังสือเรียน
93,528
จัดซื้อหนังสือเรยี นรายวิชา
พืน้ ฐานตามหลักสตู รแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 และหนังสือแบบฝึกหัด
เฉพาะรายวิชาพืน้ ฐานที่
กระทรวงศึกษาธิการ กาหนด
ให้แก่นักเรียนจานวน 164 คน
-ค่าอุปกรณ์การเรียน จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนที่
53,617
จาเป็น เช่นสมดุ ปากกา ดินสอ
ยางลบ เครื่องมือเรขาคณิต
กระดาษสีเทียน กระเป๋า
นักเรียน ฯลฯ ให้แก่นักเรียน
จานวน 164 คน
-ค่าเครื่องแบบ
จัดสรรเงินอุดหนุน ให้แก่
55,920
นักเรียน
นักเรียนหรือผู้ปกครอง
เพื่อนาไปซื้อเครื่องแบบนักเรียน
เข็มขดั รองเท้า ถุงเท้า ชุด
ลูกเสือ-เนตรนารี ชุดกีฬา ฯลฯ
ให้แก่นักเรียนจานวน 164 คน

สถำนที่
ดำเนินกำร

ร.ร.ท.
วัดหมืน่ เงินกอง

ร.ร.ท.
วัดหมืน่ เงินกอง

ร.ร.ท.
วัดหมืน่ เงินกอง

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
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ที่

โครงกำร
-ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน

รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
จัดทาโครงการ/กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน ดังนี้
1.โครงการพัฒนางานวิชาการ
ของนักเรียน ดาเนินการดังนี้
1.1 จัดกิจกรรมพัฒนาการ
เรียนรู้ 8 กลุ่มสาระฯ และจัด
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
1.2 จัดค่ายวิชาการหรือจัดฐาน
การเรียนรู้ที่เหมาะสม
2. โครงการกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน การจัดกิจกรรมลูกเสือ –
เนตรนารี โดยการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน ลูกเสือ–เนตร
นารี เช่น เข้าค่ายพักแรม, เดิน
ทางไกล, Day camp ฯลฯ
3.โครงการกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของนักเรียน
ดาเนินการดังนี้
3.1 ทัศนศึกษา โบราณสถาน
โบราณวัตถุ ณ วัดพระสิงห์
วรมหาวิหาร
3.2 จัดกิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม และอบรม
เข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม

งบประมำณ
(บำท)

สถำนที่
ดำเนินกำร

10,000

ร.ร.ท.
วัดหมืน่ เงินกอง

25,000

ร.ร.ท.
วัดหมืน่ เงินกอง
หรือสถานที่อื่นที่
เหมาะสม

10,000

วัดพระสิงห์
วรมหาวิหาร

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
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ที่

โครงกำร

รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
4. โครงการกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนการพัฒนาการเรียนรู้
เทคโนโลยีสารสนเทศของ
นักเรียน ดาเนินการดังนี้
4.1 จัดกิจกรรมและอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับการสืบค้นข้อมูล
การจัดทาเว็ปไซต์ และออกแบบ
สื่อเทคโนโลยีส่งเสริม การจัด
อบรมวิชาการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและคอมพิวเตอร์
(ICT)
4.2 จัดซื้อชิ้นส่วนตัวต่อ LEGO
Wedo ๒.๐
4.3 จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนวิชาวิทยาการคานวณ ที่
เน้นการประดิษฐ์และสร้างสรรค์
หุ่นยนต์
5. โครงการกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนการทัศนศึกษาแหล่ง
เรียนรู้นอกสถานศึกษา โดยนา
นักเรียนทัศนศึกษานอกสถานที่
ในเนื้อหาวิชาที่สอดคล้องกับ
หลักสูตร

งบประมำณ
(บำท)
6,500

สถำนที่
หน่วยงำน
ดำเนินกำร รับผิดชอบหลัก
ร.ร.ท.
วัดหมืน่ เงินกอง

24,006

แหล่งเรียนรู้
ภายนอก
สถานศึกษา
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ที่

โครงกำร
- ค่าจัดการเรียนการ
สอน (รายหัว)

รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
1. โครงการประเมินคุณภาพ
การศึกษาสู่การประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยจัดกิจกรรมพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาและเข้ารับการประเมิน
คุณภาพสถานศึกษาจาก
เทศบาลนครเชียงใหม่ และสมศ.
2.โครงการจัดทาแผนพัฒนาการ
ศึกษาของโรงเรียน ดาเนินการดังนี้
2.1 จัดทาแผนพัฒนาการศึกษา
ฉบับเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง
2.2 จัดทาแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ
2.3 จัดทาแผนปฏิบัติการ
ประจาปีการศึกษา
3. โครงการสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอน โดยการ
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อใช้
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
และการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียน
4. โครงการจัดการเรียนรู้ตามกลุ่ม
สาระการเรียนรู้การศึกษาขั้น
พื้นฐาน โดยจัดซื้อสื่อ วัสดุอปุ กรณ์
การศึกษา วัสดุคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
,เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ
การแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ
และประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้

งบประมำณ
(บำท)
2,000

สถำนที่
หน่วยงำน
ดำเนินกำร รับผิดชอบหลัก
ร.ร.ท.
วัดหมืน่ เงินกอง

2,000

ร.ร.ท.
วัดหมืน่ เงินกอง

60,000

ร.ร.ท.
วัดหมืน่ เงินกอง

163,000

ร.ร.ท.
วัดหมืน่ เงินกอง
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ที่

โครงกำร

รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
5. โครงการวัดผลประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โดยจัดทาแบบประเมินผล
สัมฤทธ์ทางการเรียนในแต่ละ
รายวิชาตามกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 8 กลุ่มสาระและ
ประเมินผลการเรียนนักเรียนทุก
ระดับชั้น
6. โครงการพัฒนางานวิชาการของ
โรงเรียน ดาเนินการโดยจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้,
การประกวดแข่งขันทักษะทาง
วิชา การจัดนิทรรศการ และ
กิจกรรมวิชาการภายในโรงเรียน
ร่วมกับหน่วยงานภายนอก
7. โครงการกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
การส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
โดยจัดการแข่งขันกีฬาภายใน
โรงเรียน และนานักเรียนเข้าร่วม
การแข่งขันคัดเลือกเป็นตัวแทน
ไปแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ

งบประมำณ
(บำท)
8,000

สถำนที่
หน่วยงำน
ดำเนินกำร รับผิดชอบหลัก
ร.ร.ท.
วัดหมืน่ เงินกอง

20,000

ร.ร.ท.
วัดหมืน่ เงินกอง

20,000

ร.ร.ท.
วัดหมืน่ เงินกอง
และสถานที่
แข่งขันต่างๆ
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ที่

โครงกำร

รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
8. โครงการกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ กิจกรรม coding
& Robotic ดาเนินการดังนี้
8.1 จัดซื้อชุดตัวต่อหุ่นยนต์ที่
เพียงพอในการจัดการเรียนรู้
8.2 จัดกิจกรรมการเรียนรู้และฝึก
ทักษะในการประกอบหุ่นยนต์และ
การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์
9. โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการ
สอน ดาเนินการดังนี้
9.1 จัดซื้อ/จัดทาสื่อการเรียน
การสอนค่าอัพเกรดโปรแกรมใน
การผลิตสื่อดิจิทัล
9.2 ครูทุกกลุ่มสาระผลิตสื่อการ
เรียนการสอนที่จาเป็นต่อหลักสูตร
10. โครงการส่งเสริมกิจกรรมในวัน
สาคัญต่างๆ โดยการจัดกิจกรรมเนื่อง
ในวันสาคัญต่างๆ และเข้าร่วม
กิจกรรมวันสาคัญต่างๆ

งบประมำณ
(บำท)
5,000

สถำนที่
หน่วยงำน
ดำเนินกำร รับผิดชอบหลัก
ร.ร.ท.
วัดหมืน่ เงินกอง

16,000

ร.ร.ท.
วัดหมืน่ เงินกอง

6,000

ร.ร.ท.
วัดหมืน่ เงินกอง
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ที่

โครงกำร

รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
11. โครงการพัฒนางานสัมพันธ์
ชุมชนของโรงเรียน ดาเนินการ
ดังนี้
11.1 จัดประชุมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการงานสัมพันธ์ชุมชนแก่
คณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียน
ผู้ปกครอง ครู และเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง
11.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมงาน
สัมพันธ์ชุมชน
11.3 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ
โรงเรียนเทศบาลวัดหมื่นเงินกองใน
รูปแบบต่างๆ
12. โครงการจัดการเรียนรู้กลุม่
สาระการเรียนรูเ้ พิ่มเติมหลักสูตร
ท้องถิ่น โดยการจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรท้องถิ่นของทุก
ระดับชั้น
13. โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การอนุรักษ์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการจัด
กิจกรรมอนุรักษ์ และส่งเสริม
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

งบประมำณ
(บำท)
4,290

สถำนที่
หน่วยงำน
ดำเนินกำร รับผิดชอบหลัก
ร.ร.ท.
วัดหมืน่ เงินกอง

2,000

ร.ร.ท.
วัดหมืน่ เงินกอง

2,000

ร.ร.ท.
วัดหมืน่ เงินกอง

พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2566
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย

แบบ ผด.02
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ที่

โครงกำร

4.ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ในการบริหาร
การศึกษาของ
สถานศึกษา

รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
14. โครงการกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนการป้องกันการทุจริต
ปลูกจิตสานึกในสถานศึกษา
โดยการจัดอบรม เรื่องการป้องกัน
การทุจริตปลูกจิตสานึกใน
สถานศึกษา
15. โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
จัดกิจกรรมโรงเรียนของพ่อตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยจัด
กิจกรรมโรงเรียนของพ่อ เช่น
จัดนิทรรศการ จัดกิจกรรมการ
เผยแพร่หลักปรัชญาของ
พอเพียง ฯลฯ
จ่ายเป็นค่าพัฒนาครู,ค่าพัฒนา
ห้องสมุดค่าใช้จ่ายส่งเสริม
รักการอ่านฯ,ค่าเบี้ยประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา ฯลฯ

งบประมำณ
(บำท)
2,000

สถำนที่
หน่วยงำน
ดำเนินกำร รับผิดชอบหลัก
ร.ร.ท.
วัดหมืน่ เงินกอง

2,000

ร.ร.ท.
วัดหมืน่ เงินกอง

269,500

ร.ร.ท.
วัดหมืน่ เงินกอง
หรือสถานที่
อื่นที่
เหมาะสม
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ที่

โครงกำร

15 บูรณาการเพื่อ
คุณภาพชีวิตของ
นักเรียนที่ด้อยโอกาส

16 อุดหนุนค่าอาหาร
กลางวันสาหรับ
นักเรียนระดับก่อนวัย
เรียนและระดับ
ประถมศึกษาให้แก่
โรงเรียนสังกัด สพฐ.
และโรงเรียนสังกัด
กองกากับการตารวจ
ตระเวนชายแดน
ที่ 33

-

รำยละเอียดของกิจกรรม
งบประมำณ
สถำนที่
หน่วยงำน
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
(บำท)
ดำเนินกำร รับผิดชอบหลัก
1.ฝึกสอนทักษะการว่ายน้า
30,000
สถานที่
งานโรงเรียนและ
ให้กับนักเรียนชั้น ป.๔
ราชการหรือ กิจการนักเรียน
2.ตรวจวัดสายตาและประกอบ
สถานที่
ฝ่ายกิจการ
แว่นให้กับนักเรียนในสังกัด
เอกชน
โรงเรียน
เทศบาลนครเชียงใหม่
สานักการศึกษา
3.ให้ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ
ให้กับนักเรียนในโรงเรียนสังกัด
เทศบาลในสังกัดเทศบาลนคร
เชียงใหม่ทุกระดับชั้น
4.จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับ
นักเรียนที่ผ่านหลักสูตรการว่ายน้า
เบิกเงินและส่งเงินค่าอาหาร
3224,000 รร.สังกัด
สานักการศึกษา
กลางวันสาหรับนักเรียนระดับ
กองกากับ
ก่อนวัยเรียนและระดับ
การตารวจ
ประถมศึกษาให้แก่โรงเรียนสังกัด
ตระเวน
กองกำกับการตารวจตระเวน
ชายแดนที่
ชายแดนที่ 33 และโรงเรียนสังกัด
33 และ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
โรงเรียน
พื้นฐาน จานวน 8 แห่ง ดังนี้
สังกัดสานัก
1.โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
งานคณะ
2.โรงเรียนวัดหนองป่าครั่ง
กรรมการ
จานวน
344,000
3.โรงเรียนวัดเมืองสาตร
การศึ
จานวน
กษา
550,000
4.โรงเรียนวัดสวนดอก
ขั้นจพืานวน
้นฐาน 1,534,000
5.โรงเรียนวัดป่าตัน
(8จแห่
านวน
ง)
1,032,000
6.โรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลัง
7.โรงเรียนพุทธิโศภณ
8.โรงเรียนคาเที่ยงอนุสรณ์
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2/141
รำยละเอียดของกิจกรรม
งบประมำณ
สถำนที่
หน่วยงำน
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
(บำท)
ดำเนินกำร รับผิดชอบหลัก
17 จัดหาอาหารเสริม (นม) จัดหาอาหารเสริม (นม) สาหรับ 15,349,600 -รร.สังกัด
สานักการศึกษา
สาหรับนักเรียนระดับ นักเรียนระดับก่อนวัยเรียนและระดับ
เทศบาลฯ
ก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษาให้แก่โรงเรียนดังนี้
11 แห่ง
ระดับประถมศึกษา 1.โรงเรียนสังกัดเทศบาลนคร
-รร.สังกัด
ให้แก่โรงเรียนสังกัด เชียงใหม่ 11 แห่ง
สพฐ.8 แห่ง
เทศบาลนครเชียงใหม่, 2.โรงเรียนสังกัด สพฐ. 8 แห่ง
-รร.สังกัด
โรงเรียนสังกัด สพฐ., ดังนี้
กรมสามัญฯ
โรงเรียนสังกัดกรม
2.1 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
3 แห่ง
สามัญศึกษาและศูนย์ 2.2 โรงเรียนวัดหนองป่าครั่ง
-ศูนจานวน
ย์พัฒนา
344,000
พัฒนาเด็กเล็ก ทน.ชม. 2.3 โรงเรียนวัดเมืองสาตร
เด็กจเล็
านวน
กฯ 1
550,000
2.4 โรงเรียนวัดสวนดอก
แห่จงานวน
1,534,000
2.5 โรงเรียนวัดป่าตัน
จานวน 1,032,000
2.6 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลัง
- 2.7 โรงเรียนพุทธิโศภณ
2.8 โรงเรียนคาเที่ยงอนุสรณ์
3.โรงเรียนสังกัดกรมสามัญ
ศึกษา 3 แห่ง ดังนี้
3.1 โรงเรียนโสตศึกษาอนุสาร
สุนทร
3.2 โรงเรียนสอนคนตาบอด
ภาคเหนือในพระบรม
ราชินูปถัมภ์
3.3 โรงเรียนกาวิละอนุกูล
4.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนคร
เชียงใหม่ 1 แห่ง
ที่

โครงกำร
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รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
18 ส่งเสริมการวิจยั
1.จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ให้แก่พนักงานครูเทศบาล
ในชั้นเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ
บุคลากรทางการศึกษา
2.จัดการประกวดคัดเลือก
ผลงานวิจัยในชั้นเรียนดีเด่น
19 ทดสอบเพื่อ
1.ประชุมเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์
ประเมินผลการเรียน และจัดทากรอบโครงสร้างข้อสอบ
ปลายปีโดยใช้
2.สร้างและพัฒนาข้อสอบกลาง
ข้อสอบกลาง
3.ดาเนินการประเมินผลการเรียน
ปลายปีโดยใช้ข้อสอบกลาง
4.ตรวจกระดาษคาตอบ
5.วิเคราะห์ผลการประเมินและ
แจ้งให้โรงเรียนทราบ
20 นิเทศติดตามผลการ จัดการประชุมเชิงปฎิบตั ิการ
จัดการศึกษาและการ ให้แก่พนักงานครูเทศบาลทุกคน
ประเมินคุณภาพทาง เพื่อสรุปผลการติดตาม
การศึกษา
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
พร้อมเสนอมาตรการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา จานวน
270 คน
ที่

โครงกำร

งบประมำณ
สถำนที่
(บำท)
ดำเนินกำร
220,000 โรงเรียนสังกัด
เทศบาลฯ
หรือสถานที่
อื่นที่เหมาะสม

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
หน่วยงาน
ศึกษานิเทศก์
สานักการศึกษา

70,000

ภายในเขต
หน่วยงาน
เทศบาลนคร ศึกษานิเทศก์
เชียงใหม่ สานักการศึกษา
และโรงเรียน
ในสังกัด
เทศบาลนคร
เชียงใหม่

170,000

สถานที่
เอกชน หรือ
สถานที่อื่นที่
เหมาะสม

หน่วยงาน
ศึกษานิเทศก์
สานักการศึกษา
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ที่

โครงกำร

21 แข่งขันคนเก่งใน
โรงเรียนท้องถิ่น

รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
1. แจ้งกาหนดการแข่งขันให้
โรงเรียนในสังกัดทราบเพื่อ
เตรียมการสอบแข่งขัน
ปีการศึกษา 2565
2.จัดทาข้อสอบในการแข่งขัน
3. -จัดการสอบแข่งขันนักเรียน
ระดับช่วงชั้นที่ 2 (ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4) และระดับ
ช่วงชั้นที่ 3 (ระดับมัธยมศึกษาปีที่
2) ในกลุ่มทักษะวิชาต่างๆ ได้แก่
1.วิชาภาษาไทย
2.วิชาสังคมศึกษา
3.วิชาคณิตศาสตร์
4.วิชาวิทยาศาสตร์
5.วิชาภาษาอังกฤษ
จานวนประมาณ 70 คน

4.นานักเรียนตัวแทนเทศบาล
ไปสอบแข่งขันในระดับประเทศ
ปีการศึกษา 2565

งบประมำณ
(บำท)
90,000

สถำนที่
ดำเนินกำร
โรงเรียน
สังกัด
เทศบาลฯ
หรือ
สถานที่อื่นที่
เหมาะสม

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
หน่วยงาน
ศึกษานิเทศก์
สานักการศึกษา
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ที่

โครงกำร

22 จัดนิทรรศการ
การจัดการศึกษา
โรงเรียนสังกัด
เทศบาลนครเชียงใหม่

23 พัฒนากลุ่ม
ประสานงานวิชาการ
การจัดการศึกษา
ระดับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

24 จัดการเรียนการสอน
แบบสองภาษา
(Bilingual
Program)

รำยละเอียดของกิจกรรม
งบประมำณ
สถำนที่
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
(บำท)
ดำเนินกำร
1. จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะทาง 1,250,000 โรงเรียน
วิชาการ ระดับเทศบาล
สังกัด
2. จัดนิทรรศการและเข้าร่วม
เทศบาลฯ
แข่งขันทางวิชาการในงาน
ทั้ง 11 แห่ง
นิทรรศการระดับภาคเหนือ
3. จัดนิทรรศการและเข้าร่วม
แข่งขันทางวิชาการในงาน
นิทรรศการระดับประเทศ
1.จัดประชุมคณะกรรมการฯ
70,000 ภายในเขต
ภาคเรียนละ 2 ครั้ง
เทศบาลฯ,
2.จัดประชุมและศึกษาดูงาน
โรงเรียนสังกัด
ด้านวิชาการ ปีการศึกษาละ
เทศบาลฯ
1 ครั้ง
และดูงาน
โรงเรียนหรือ
สถานที่อื่น
ที่เหมาะสม
1.พัฒนาและเตรียมความพร้อม 170,000 ภายในเขต
ของครูและนักเรียนในระดับ
เทศบาลฯ
ประถมศึกษา
หรือสถานที่
2.จัดอบรมครูระยะสั้นแบบ
อื่นที่
Boot Camp
เหมาะสม
3.จัดอบรมครูคอร์สอบรมระยะ
ยาว
4.ดาเนินการสอนโดยใช้
ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในระดับ
ประถมศึกษา
5.ประเมินโครงการ สรุปผล

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
หน่วยงาน
ศึกษานิเทศก์
สานักการศึกษา

หน่วยงาน
ศึกษานิเทศก์
สานักการศึกษา

หน่วยงาน
ศึกษานิเทศก์
สานักการศึกษา
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รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
25 จัดซื้อสื่อการเรียนรู้ 1. จัดซื้อสื่อชุดพัฒนาทักษะ
Coding
วิทยาการคานวณและ Coding
สู่การเรียนรูย้ ุคดิจิทลั เบื้องต้น ระดับประถมศึกษา
จานวน 100 ชุด
2. จัดซื้อชุดหุ่นยนต์อัตโนมัติ
เพื่อการเรียนรู้ระดับ
ประถมศึกษา จานวน 42 ชุด
3. จัดซื้อชุดหุ่นยนต์เพื่อการ
เรียนรู้ Coding ระดับ
มัธยมศึกษา จานวน 18 ชุด
4. จัดซื้อชุดอุปกรณ์เพิม่ เติมชุด
หุ่นยนต์เพื่อการเรียนรู้ Coding
ระดับมัธยมศึกษา จานวน
18 ชุด
5. จัดซื้อชุดระบบควบคุม การ
ทางานของหุ่นยนต์ ระดับ
มัธยมศึกษา พร้อมชุดสายชาร์จ
แบตเตอรี่ จานวน 18 ชุด
ที่

โครงกำร

งบประมำณ
สถำนที่
(บำท)
ดำเนินกำร
3,048,000 สถานศึกษา
ในสังกัด
เทศบาล
นคร
เชียงใหม่ทั้ง
11 แห่ง

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
หน่วยงาน
ศึกษานิเทศก์
สานักการศึกษา
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ที่
26

27

28

29

รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
ผลิตและจัดหาสื่อ
พนักงานครูเทศบาลทุกกลุ่ม
นวัตกรรมการเรียน สาระการเรียนรู้ ผลิตสื่อ
นวัตกรรมการเรียนการสอน
การสอน
และส่งประกวดสื่อนวัตกรรม
การเรียนการสอนในระดับ
เทศบาล จานวน 95 ชิ้น
พัฒนาระบบการเรียน จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การสอน E-Learning เรื่องเทคนิคการสร้าง
สื่อการเรียนการสอนระบบ
E-Learningผ่านระบบออนไลน์
และแอพพลิเคชั่นต่างๆ
ให้แก่พนักงานครูเทศบาลฯ
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
จานวน 60 คน
อบรมทบทวนและ
จัดอบรมและทบทวนพัฒนา
พัฒนาความรู้ระบบ ความรู้ระบบคลังข้อสอบให้แก่
คลังข้อสอบ
พนักงานครู โรงเรียนสังกัด
เทศบาลฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง
จานวน 40 คน
อบรมเพื่อพัฒนา
จัดอบรมเพื่อพัฒนายกระดับ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้แก่
ทางการเรียน
พนักงานครูเทศบาลและ
บุคลากรทางการศึกษา
จานวน 130 คน
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)
135,000

สถำนที่
ดำเนินกำร
ภายในเขต
เทศบาลฯ
หรือ
สถานที่อื่น
ที่เหมาะสม

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
ฝ่ายวิชาการ
สานักการศึกษา

100,000

ภายในเขต
เทศบาลฯ
หรือสถานที่
อื่นที่
เหมาะสม

ฝ่ายวิชาการ
สานักการศึกษา

65,000

ภายในเขต
เทศบาลฯ
หรือสถานที่
อื่นที่
เหมาะสม
ภายในเขต
เทศบาลฯ
หรือสถานที่
อื่นที่
เหมาะสม

ฝ่ายวิชาการ
สานักการศึกษา

60,000

ฝ่ายวิชาการ
สานักการศึกษา
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ที่

โครงกำร

30 เสริมสร้างนวัตกรรม
ทางการศึกษา

31 พัฒนาการจัด
หลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้

32 บารุงรักษาระบบ
อิเล็กทรอนิกส์
พร้อมคลังข้อสอบ

รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ
สร้างนวัตกรรมทางการศึกษา
แห่งละ 1 เรื่อง และส่งประกวด
นวัตกรรมทางการศึกษาของ
สถานศึกษาในสังกัดเทศบาล
นครเชียงใหม่
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ
การพัฒนาหลักสูตร ให้
สอดคล้องกับความต้องการของ
ท้องถิ่น และสอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
ให้แก่ พนักงานครูเทศบาลและ
บุคลากรทางการศึกษา
จานวน 290 คน
จ้างเหมาเอกชนบารุงรักษา
ระบบอิเล็กทรอนิกส์พร้อม
คลังข้อสอบในการจัดการเรียน
การสอนเพื่อวิเคราะห์ศักยภาพ
ของสถานศึกษาในสังกัด
เทศบาลฯ ทั้ง 1๑ แห่ง

งบประมำณ
(บำท)
150,000

สถำนที่
ดำเนินกำร
ภายในเขต
เทศบาลฯ
หรือสถานที่
อื่นที่
เหมาะสม

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
ฝ่ายวิชาการ
สานักการศึกษา

200,000

ภายในเขต
เทศบาลฯ
หรือสถานที่
อื่นที่
เหมาะสม

ฝ่ายวิชาการ
สานักการศึกษา

240,000

โรงเรียน
สังกัด
เทศบาล
นคร
เชียงใหม่
และ
สานักงาน
เทศบาลฯ

ฝ่ายวิชาการ
สานักการศึกษา
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รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
33 จัดการศึกษาให้แก่
๑. สารวจและติดตามข้อมูลเด็กด้อย
เด็กด้อยโอกาสในเขต โอกาสในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
เทศบาล
โดยลงพื้นที่ สารวจข้อมูล
๒. ประสานกับหน่วยงานและ
วิทยากร/ครูสอนเด็กด้อยโอกาส
เพื่อให้เกิดการดาเนินงาน
ในเชิงบูรณาการร่วมกัน
3. จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริม
การเรียนรู้การขับขี่อย่าง
ปลอดภัยเพื่อให้เด็กด้อยโอกาส
ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่มี
ความรู้และทักษะเกี่ยวกับการ
ขับขี่รถจักรยานยนต์อย่าง
ถูกต้องตามหลักการขับขี่อย่าง
ปลอดภัย ถูกกฎจราจร
34 ฝึกอบรมอาชีพระยะ 1. จัดการฝึกอบรมอาชีพ
สั้น
ระยะสั้นให้แก่ประชาชนในเขต
เทศบาลนครเชียงใหม่ เช่น
การทาอาหาร งานช่าง ฯลฯ
2. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
ให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาล
นครเชียงใหม่ โดยใช้ช่องทาง
ออนไลน์ เช่น เผยแพร่สื่อการ
เรียนรู้เกีย่ วกับการประกอบอาชีพ
ที่

โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)
30,000

สถำนที่
หน่วยงำน
พ.ศ. 2565
ดำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ในเขตพื้นที่ งานการศึกษานอก
เทศบาล
ระบบและตาม
นคร
อัธยาศัย
เชียงใหม่
ฝ่ายการศึกษา
นอกระบบฯ
สานักการศึกษา

80,000

ภายในเขต
เทศบาล
นคร
เชียงใหม่
หรือสถานที่
อื่นที่
เหมาะสม

งานฝึกและ
ส่งเสริมอาชีพ
ฝ่ายการศึกษา
นอกระบบฯ
สานักการศึกษา

ม.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2566
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

แบบ ผด.02

2/149
รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
35 ส่งเสริมการอ่าน และ 1. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและ
การเรียนรู้
รับสมัครทีมการแข่งขันจาก
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
นครเชียงใหม่และโรงเรียนอื่น ๆ
ในเขตพื้นที่เทศบาล
นครเชียงใหม่
2. จัดการแข่งขันประกวด
นิทรรศการของนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอนต้น ทั้งโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่
และโรงเรียนอื่น ๆ ในเขตพื้นที่
เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้แก่
-กิจกรรมแข่งขันนิทรรศการ
หัวข้อต่างๆ
-กิจกรรมแข่งขันวาดภาพ
ระบายสี
-กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
และการเรียนรู้
ที่

โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)
70,000

สถำนที่
ดำเนินกำร
เขตเทศบาล
นคร
เชียงใหม่
หรือสถานที่
อื่นที่
เหมาะสม

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
งานห้องสมุด
พิพิธภัณฑ์ และ
เครือข่าย
ทางการศึกษา
ฝ่ายการศึกษา
นอกระบบฯ
สานักการศึกษา
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ที่

โครงกำร

36 เปิดบ้านชมของดี
ร้อยปีศรีสุพรรณ

รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
จัดงานเปิดบ้านชมของดี ร้อยปี
ศรีสุพรรณ โดยมีศิษย์เก่า ลูกศิษย์
ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไป
เข้าร่วมงาน จานวน 300 คน
มีการจัดกิจกรรมดังนี้
1. จัดแสดงนิทรรศการทาง
การศึกษาของโรงเรียนเทศบาล
วัดศรีสุพรรณ
2. จัดแสดงโชว์ผลงาน
จัดบูธต่าง ๆ ของนักเรียน เพื่อ
นาเสนอผลงานของนักเรียน
โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ
3. จัดประกวดการดุนลายโลหะ
ระดับเยาวชนอายุ ไม่เกิน 15 ปี
เพือ่ ส่งเสริมศิลปะภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของชุมชนและโรงเรียน
เทศบาลวัดศรีสุพรรณ
ฯลฯ

งบประมำณ
(บำท)
350,000

สถำนที่
ดำเนินกำร
โรงเรียน
เทศบาล
วัดศรีสุพรรณ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
โรงเรียนเทศบาล
วัดศรีสุพรรณ
สานักการศึกษา
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ที่

โครงกำร

37 ส่งเสริมและพัฒนา
นวัตกรรมทาง
การศึกษา
ของสถานศึกษา
ในสังกัดเทศบาล
นครเชียงใหม่

38 อบรมเชิงปฏิบัติการ
นิเทศเสริมสร้าง
ห้องเรียนคุณภาพ
ตามกระบวนการ
PLC สู่ความเป็นเลิศ
ด้วยวิจัย
เชิงรุก

รำยละเอียดของกิจกรรม
งบประมำณ
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
(บำท)
1.จัดการสัมมนาทางวิชาการ
999,800
จานวน 1 ครั้ง
2. จัดการศึกษาดูงาน
จานวน 1 ครั้ง
3. จัดการประชุมพัฒนาเชิง
วิชาการ จานวน 2 ครั้ง
4. จัดแสดงนิทรรศการ
นวัตกรรมทางการศึกษาของ
เทศบาลนครเชียงใหม่
จานวน 1 ครั้ง
1.จัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการฯ
290,000
ให้แก่ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสังกัดเทศบาลนคร
เชียงใหม่และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จานวนประมาณ 250 คน
2.จัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการฯ
ให้แก่แกนนาระดับปฐมวัย,
ระดับประถมศึกษาและระดับ
มัธยมศึกษา จานวนประมาณ
60 คน

สถำนที่
ดำเนินกำร
สถานศึกษา
ในสังกัด
หรือนอก
สังกัด หรือ
สถานที่ของ
ทางราชการ
หรือเอกชน
ที่มีความ
เหมาะสม

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
หน่วยงาน
ศึกษานิเทศก์
สานักการศึกษา

สถานศึกษา
ในสังกัด
เทศบาล
นครเชียงใหม่
สถานที่ของ
ทางราชการ
หรือเอกชน
ที่มีความ
เหมาะสม

หน่วยงาน
ศึกษานิเทศก์
สานักการศึกษา
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ที่

โครงกำร

39 จัดซื้อวัสดุครุภณ
ั ฑ์
ในการพัฒนา
ห้องปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์
โรงเรียนชุมชน
เทศบาลวัดศรีดอนไชย

รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
จัดซื้อวัสดุครุภณ
ั ฑ์ทาง
วิทยาศาสตร์ที่พร้อมต่อการ
จัดการเรียนการสอนในระดับ
ประถมศึกษาและระดับ
มัธยมศึกษา ดังนี้
-ระดับประถมศึกษา
1. โต๊ะปฏิบตั ิการกลาง ขนาด
๑.๘๐x๐.๘๐x๐.๘๕ ม.
จานวน ๑ ชุด
2. โต๊ะปฏิบตั ิการกลาง ขนาด
๐.๙๐x๐.๕๐x๐.๘๐ ม.
จานวน ๓๐ ชุด
3. โต๊ะปฏิบตั ิการติดผนัง ขนาด
๓.๖๐x๐.๖๐x๐.๘๐ ม.
จานวน ๑ ชุด
4. ตู้เก็บอุปกรณ์ ขนาด ๑.๐๐x
๐.๖๐x๑.๘๐ ม. จานวน ๖ ชุด
5. กระดานไวท์บอร์ด ขนาด
๔.๐๐x๑.๒๐ ม. จานวน ๑ ชุด
6. เก้าอี้ปฏิบตั ิการ จานวน ๑ ตัว
7. เก้าอี้นักเรียน จานวน 30 ตัว
8. กระดานอัจฉริยะ จานวน ๑ ชุด
9. ชุดเครื่องเสียงเพื่อการสอน
จานวน ๑ ชุด

งบประมำณ
(บำท)
3,200,000

สถำนที่
ดำเนินกำร
ห้อง
ปฏิบัติการ
ทาง
วิทยาศาสตร์
โรงเรียน
ชุมชน
เทศบาล
วัดศรีดอนไชย

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
โรงเรียน
ชุมชนเทศบาล
วัดศรีดอนไชย
สานักการศึกษา

พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
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ก.พ.
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ที่

โครงกำร
จัดซื้อวัสดุครุภณ
ั ฑ์
ในการพัฒนา
ห้องปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์
โรงเรียนชุมชน
เทศบาลวัดศรีดอนไชย
(ต่อ)

รำยละเอียดของกิจกรรม
งบประมำณ
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
(บำท)
10. ชุดทดลองวิทยาศาสตร์
ประถมศึกษา จานวน ๖ ชุด
-ระดับมัธยมศึกษา
๑. โต๊ะปฏิบตั ิการกลาง ขนาด
๑.๘๐x๐.๘๐x๐.๘๕ ม. จานวน ๑ ชุด
๒. โต๊ะปฏิบัติการกลาง ขนาด ๐.๙๐x
๐.๕๐x๐.๘๐ ม. จานวน ๓๐ ชุด
๓. โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง ขนาด
3.87x๐.๖๐x๐.๘๐ ม. จานวน ๑ ชุด
๔. โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง ขนาด
๒.๐๐x๐.๖๐x๐.๘๐ ม. จานวน
๒ ชุด
๕. ตู้เก็บอุปกรณ์ ขนาด ๑.๐๐x
๐.๖๐x๑.๘๐ ม. จานวน ๒๐ ชุด
๖. กระดานไวท์บอร์ด ขนาด ๔.๕๐x
๑.๒๐ ม. จานวน ๑ ชุด
๗. เก้าอี้ปฏิบตั ิการ จานวน ๑ ตัว
๘. เก้าอี้นักเรียน จานวน ๗๘ ตัว
9. กระดานอัจฉริยะ จานวน 1 ชุด
10. ชุดเครื่องเสียงเพื่อการสอน
จานวน ๑ ชุด
๑1. ชุดทดลองไฟฟ้าแม่เหล็ก
พื้นฐาน จานวน ๑๐ ชุด
1๒. ชุดทดลองทัศนศาสตร์
พื้นฐาน จานวน ๑๐ ชุด
1๓. ชุดทดลองกลศาสตร์
พื้นฐาน จานวน ๑๐ ชุด

สถำนที่
ดำเนินกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
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รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
40 จัดซื้อวัสดุครุภณ
ั ฑ์ใน จัดซื้อวัสดุครุภณ
ั ฑ์ทาง
การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ที่พร้อมต่อการ
ห้องปฏิบัติการทาง จัดการเรียนการสอนในระดับ
วิทยาศาสตร์
ประถมศึกษาและระดับ
โรงเรียนเทศบาล
มัธยมศึกษา ดังนี้
วัดศรีปิงเมือง
-ระดับประถมศึกษา
1. โต๊ะปฏิบตั ิการกลาง ขนาด ๑.๘๐x
๐.๘๐x๐.๘๕ ม. จานวน ๑ ชุด
2. โต๊ะปฏิบตั ิการกลาง ขนาด
๐.๙๐x๐.๕๐x๐.๘๐ ม. จานวน
๓๐ ชุด
3. โต๊ะปฏิบตั ิการติดผนัง ขนาด
๓.๖๐x๐.๖๐x๐.๘๐ ม.
จานวน ๑ ชุด
4. ตู้เก็บอุปกรณ์ ขนาด ๑.๐๐x
๐.๖๐x๑.๘๐ ม. จานวน ๖ ชุด
5. กระดานไวท์บอร์ด ขนาด
๔.๐๐x๑.๒๐ ม. จานวน ๑ ชุด
6. เก้าอี้ปฏิบัติการ จานวน ๑ ตัว
7. เก้าอี้นักเรียน จานวน 30 ตัว
8. กระดานอัจฉริยะ จานวน ๑ ชุด
9. ชุดเครื่องเสียงเพื่อการสอน
จานวน ๑ ชุด
ที่

โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)
3,200,000

สถำนที่
ดำเนินกำร
ห้องปฏิบัติ
การทาง
วิทยาศาสตร์
โรงเรียน
เทศบาล
วัดศรีปิงเมือง

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
โรงเรียนเทศบาล
วัดศรีปิงเมือง
สานักการศึกษา
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ที่

รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
จัดซื้อวัสดุครุภณ
ั ฑ์ใน 10. ชุดทดลองวิทยาศาสตร์
การพัฒนา
ประถมศึกษา จานวน ๖ ชุด
ห้องปฏิบัติการทาง -ระดับมัธยมศึกษา
วิทยาศาสตร์
๑. โต๊ะปฏิบตั ิการกลาง ขนาด ๑.๘๐
โรงเรียนเทศบาล
x๐.๘๐x๐.๘๕ ม. จานวน ๑ ชุด
วัดศรีปิงเมือง (ต่อ)
2. โต๊ะปฏิบตั ิการติดผนัง
ขนาด ๒.๐๐x๐.๖๐x๐.๘๐ ม.
จานวน ๒ ชุด
3.โต๊ะปฏิบัตกิ ารกลาง ขนาด
4.20x1.20x0.80 ม. จานวน 3 ชุด
4.โต๊ะปฏิบัตกิ ารติดผนัง ขนาด
3.10x0.60x0.80 ม. จานวน 1 ชุด
5. ตู้เก็บอุปกรณ์ ขนาด ๑.๐๐x
๐.๖๐x๑.๘๐ ม. จานวน 1๒ ชุด
6. กระดานไวท์บอร์ด ขนาด
๔.๕๐x๑.๒๐ ม. จานวน ๑ ชุด
7. เก้าอี้ปฏิบัติการ จานวน ๑ ตัว
8. เก้าอี้นักเรียน จานวน 32 ตัว
9. กระดานอัจฉริยะ จานวน 1 ชุด
10. ชุดเครื่องเสียงเพื่อการสอน
จานวน ๑ ชุด
11. ชุดทดลองไฟฟ้าแม่เหล็กพื้นฐาน
จานวน ๑๐ ชุด
12. ชุดทดลองทัศนศาสตร์
พื้นฐาน จานวน ๑๐ ชุด
13. ชุดทดลองกลศาสตร์
พื้นฐาน จานวน ๑๐ ชุด
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

สถำนที่
ดำเนินกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
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ที่

โครงกำร

41 จัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้โรง
อาหาร โรงเรียน
เทศบาลวัดศรี
สุพรรณ
42 จัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้
นักเรียน ระดับ
ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาลวัด
ศรีสุพรรณ
43 จัดซื้อชั้นวางของใน
ห้องเรียนโรงเรียน
เทศบาลดอกเงิน
44 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
แบบแยกส่วน แบบ
ติดผนัง ขนาด
18,000 บีทียู
สาหรับห้องศูนย์
ส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพเด็กปฐมวัย
โรงเรียนเทศบาล
ดอกเงิน

รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
จัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้โรงอาหาร
จานวน 15 ชุด

งบประมำณ
(บำท)
252,000

จัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน มอก.
ระดับประถมศึกษา จานวน
100 ชุด

175,000

จัดซื้อชั้นวางของอเนกประสงค์
3 ชั้น ขนาด 42 ซม. x 30 ซม.
x 89 ซม. จานวน 55 ตู้
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)
แบบติดผนัง ขนาด 18,000 บี
ทียู จานวน 2 เครื่อง

15,125
43,000

สถำนที่
ดำเนินกำร
โรงอาหาร
โรงเรียน
เทศบาล
วัดศรีสุพรรณ
โรงเรียน
เทศบาล
วัดศรีสุพรรณ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
โรงเรียนเทศบาล
วัดศรีสุพรรณ
สานักการศึกษา

โรงเรียน
เทศบาล
ดอกเงิน
ห้องศูนย์
ส่งเสริม
พัฒนา
ศักยภาพ
เด็กปฐมวัย
โรงเรียน
เทศบาล
ดอกเงิน

โรงเรียนเทศบาล
ดอกเงิน
สานักการศึกษา
โรงเรียนเทศบาล
ดอกเงิน
สานักการศึกษา

โรงเรียนเทศบาล
วัดศรีสุพรรณ
สานักการศึกษา
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ที่

โครงกำร

45 จัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ
แบบแยกส่วน แบบ
ติดผนัง (ระบบ
Inverter) ขนาด
24,000 บีทียู
โรงเรียนเทศบาล
วัดป่าแพ่ง
46 จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
สาหรับงานสานักงาน
โรงเรียนเทศบาลวัด
ป่าแพ่ง
47 จัดซื้อโต๊ะ
คอมพิวเตอร์
โรงเรียนเทศบาลวัด
ศรีปิงเมือง
48 จัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ
แบบแยกส่วน แบบ
ติดผนัง ขนาด
18,000 บีทียู
สาหรับห้อง
คอมพิวเตอร์
โรงเรียนเทศบาล
วัดศรีปิงเมือง

รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกส่วน แบบติดผนัง (ระบบ
Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู
จานวน 2 เครื่อง

งบประมำณ
(บำท)
75,800

สถำนที่
ดำเนินกำร
โรงเรียน
เทศบาล
วัดป่าแพ่ง

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
โรงเรียนเทศบาล
วัดป่าแพ่ง
สานักการศึกษา

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
สาหรับงานสานักงาน จานวน 6
เครื่อง

96,000

โรงเรียน
เทศบาล
วัดป่าแพ่ง

โรงเรียนเทศบาล
วัดป่าแพ่ง
สานักการศึกษา

จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ มีที่วาง
CPU ขนาด 80 ซม. x 60 ซม.
x 75 ซม. จานวน 20 ตัว

42,000

โรงเรียน
เทศบาล
วัดศรีปิงเมือง

โรงเรียนเทศบาล
วัดศรีปิงเมือง
สานักการศึกษา

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)
แบบติดผนัง ขนาด 18,000 บี
ทียู จานวน 2 เครื่อง

43,000

โรงเรียน
เทศบาล
วัดศรีปิงเมือง

โรงเรียนเทศบาล
วัดศรีปิงเมือง
สานักการศึกษา
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ที่
49

50

51

52

53

รำยละเอียดของกิจกรรม
งบประมำณ
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
(บำท)
จัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้
จัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้โรงอาหาร
252,000
โรงอาหารสแตนเลส สแตนเลส จานวน 15 ชุด
โรงเรียนเทศบาล
มีรายละเอียดดังนี้
วัดพวกช้าง
- โต๊ะ ขนาด 70 × 18o × 70 ซม.
- เก้าอี้ ขนาด 30 × 18o × 40 ซม.
จัดซื้อเครื่องปรับ
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบ
74,700
อากาศ แบบแยกส่วน แยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)
แบบติดผนัง ขนาด แบบติดผนัง ขนาด 24,000 บี
24,000 บีทียู
ทียู จานวน 3 เครื่อง
โรงเรียนเทศบาล
วัดพวกช้าง
จัดซื้อเครื่อง
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 32,000
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับงานสานักงาน จานวน 2
สาหรับงานสานักงาน เครื่อง
โรงเรียนเทศบาลวัด
พวกช้าง
จัดซื้อเครื่อง
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
440,000
คอมพิวเตอร์ สาหรับ สาหรับงานประมวลผล แบบที่
งานประมวลผล แบบ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย
ที่ 1 โรงเรียน
กว่า 19 นิ้ว) จานวน 20 เครื่อง
เทศบาลวัดเชียงยืน
จัดซื้อเครื่อง
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 66,000
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับงานประมวลผล จานวน
สาหรับงานประมวลผล 3 เครื่อง
โรงเรียนเทศบาลวัด
เชียงยืน
โครงกำร

สถำนที่
ดำเนินกำร
โรงเรียน
เทศบาล
วัดพวกช้าง

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
โรงเรียนเทศบาล
วัดพวกช้าง
สานักการศึกษา

โรงเรียน
เทศบาล
วัดพวกช้าง

โรงเรียนเทศบาล
วัดพวกช้าง
สานักการศึกษา

โรงเรียน
เทศบาล
วัดพวกช้าง

โรงเรียนเทศบาล
วัดพวกช้าง
สานักการศึกษา

โรงเรียน
เทศบาลวัด
เชียงยืน

โรงเรียนเทศบาล
วัดเชียงยืน
สานักการศึกษา

โรงเรียน
เทศบาลวัด
เชียงยืน

โรงเรียนเทศบาล
วัดเชียงยืน
สานักการศึกษา
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โครงกำร

54 จัดซื้อเครื่องเสียง
ประจาห้องเรียน
โรงเรียนเทศบาล
วัดหมื่นเงินกอง
55 จัดซื้อคอมพิวเตอร์
All in one สาหรับ
งานประมวลผล
ประจาห้องเรียนชั้น
อ.1-ป.6 โรงเรียน
เทศบาลวัดหมื่นเงิน
กอง
56 จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
สาหรับงาน
ประมวลผล
โรงเรียนเทศบาลวัด
หมื่นเงินกอง
57 จัดซื้อโต๊ะ – เก้าอี้
นักเรียน วัสดุ
Polypropylene
โรงเรียนเทศบาลวัด
หมื่นเงินกอง

รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
จัดซื้อเครื่องเสียงประจา
ห้องเรียน จานวน 9 ชุด

งบประมำณ
(บำท)
94,500

สถำนที่
ดำเนินกำร
โรงเรียน
เทศบาล
วัดหมื่นเงินกอง

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
โรงเรียนเทศบาล
วัดหมื่นเงินกอง
สานักการศึกษา

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in
one สาหรับงานประมวลผล
จานวน 9 เครื่อง

207,000

โรงเรียน
เทศบาล
วัดหมื่นเงินกอง

โรงเรียนเทศบาล
วัดหมื่นเงินกอง
สานักการศึกษา

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
สาหรับงานประมวลผล จานวน
2 เครื่อง

44,000

โรงเรียน
เทศบาล
วัดหมื่นเงินกอง

โรงเรียนเทศบาล
วัดหมื่นเงินกอง
สานักการศึกษา

จัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนวัสดุ
Polypropylene
จานวน 50 ชุด

79,000

โรงเรียน
เทศบาล
วัดหมื่นเงินกอง

โรงเรียนเทศบาล
วัดหมื่นเงินกอง
สานักการศึกษา

พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2566
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

แบบ ผด.02

2/160
ที่

โครงกำร

58 จัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ
แบบแยกส่วน แบบ
ติดผนัง (ระบบ
Inverter) ขนาด
18,000 บีทียู
สาหรับห้องเรียน ป.1ป.3 โรงเรียนเทศบาล
วัดหมื่นเงินกอง
59 จัดซื้อเครื่อง
ปรับอากาศ สาหรับ
ห้องประชุมโรงเรียน
เทศบาลวัดกู่คา
60 จัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้
นักเรียนโรงเรียน
เทศบาล
วัดป่าแพ่ง
61 จัดซื้อโต๊ะเก้าอี-้
นักเรียนโรงเรียน
เทศบาล
วัดพวกช้าง

รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)
แบบติดผนัง (ระบบ Inverter)
ขนาด 18,000 บีทียู
จานวน 6 เครื่อง

งบประมำณ
สถำนที่
หน่วยงำน
(บำท)
ดำเนินกำร รับผิดชอบหลัก
167,400 โรงเรียนเทศบาล โรงเรียนเทศบาล
วัดหมื่นเงิน
วัดหมื่นเงินกอง
กอง
สานักการศึกษา

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบ
แยกส่วน แบบแขวน ขนาด
๓๖,๐๐๐ บีทียู
จานวน ๖ เครื่อง

273,000

ห้องประชุม
โรงเรียน
เทศบาล
วัดกู่คา

โรงเรียน
เทศบาลวัดกู่คา
สานักการศึกษา

99,000

โรงเรียน
เทศบาล
วัดป่าแพ่ง

โรงเรียน
เทศบาลวัดป่าแพ่ง
สานักการศึกษา

75,000

โรงเรียน
เทศบาล
วัดพวกช้าง

โรงเรียนเทศบาล
วัดพวกช้าง
สานักการศึกษา

จัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนไม้
ยางพารา มอก. ระดับ
ประถมศึกษา จานวน 60 ชุด
ประกอบด้วย
1. โต๊ะ ขนาด40x55x65 ซม.
2. เก้าอี้ขนาด35x35x74 ซม.
จัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน มอก.
จานวน 50 ชุด มีรายละเอียด
ดังนี้
-โต๊ะนักเรียนมอก.1494/2541
(กว้าง 40× ยาว 60 สูง 67 ซม.)
-เก้าอี้นักเรียนมอก.1495/2541
(กว้าง 38× ยาว 38 สูง 38 ซม.)
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โครงกำร

62 จัดซื้อโทรทัศน์
แอลอีดี
(LED TV)
ขนาด 65 นิ้ว
โรงเรียนเทศบาลวัด
หมื่นเงินกอง
63 จัดซื้อโทรทัศน์
แอล อี ดี (LED)
แบบ Smart TV
สาหรับ ห้องเรียน
ชั้นอนุบาล 1
ห้องเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6
และห้องประชุม
โรงเรียนเทศบาล
วัดกู่คา
64 จัดซื้อเครื่องทาน้าเย็น
แบบต่อท่อขนาด 2
ก๊อกโรงเรียนเทศบาล
วัดศรีปิงเมือง
รวม
64 โครงกำร

รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
จัดซื้อโทรทัศน์แอลอีดี (LED
TV) ระดับความละเอียด
จอภาพ 3840 x 2160
พิกเซล ขนาด 65 นิ้ว
จานวน 5 เครื่อง

งบประมำณ
(บำท)
150,000

สถำนที่
ดำเนินกำร
โรงเรียน
เทศบาล
วัดหมื่น
เงินกอง

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
โรงเรียนเทศบาล
วัดหมื่นเงินกอง
สานักการศึกษา

จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED
TV) แบบ Smart TV ระดับ
ความละเอียดจอภาพ
3840x2160 พิกเซล ขนาด
55 นิ้ว จานวน ๔ เครื่อง

92,000

ห้องประชุม
โรงเรียน
เทศบาล
วัดกู่คา

โรงเรียนเทศบาล
วัดกู่คา
สานักการศึกษา

จัดซื้อเครื่องทาน้าเย็นแบบต่อ
ท่อ ขนาด 2ก๊อก จานวน 1
เครื่อง

14,600

โรงเรียน
เทศบาล
วัดศรีปิงเมือง

โรงเรียนเทศบาล
วัดศรีปิงเมือง
สานักการศึกษา

66,314,125
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2/162
จำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566
เทศบำลนครเชียงใหม่
4. ยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมกำรศึกษำ ศำสนำ และศิลปวัฒนธรรม
(8) แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรม และนันทนำกำร
รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
1 จัดกิจกรรม
1.จัดนิทรรศการพระราชประวัติ
เฉลิมพระเกียรติ
และพระราชกรณียกิจ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ 2.ประดับธงทิวเพื่อเป็นการ
พระบรมราชินี
เฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสวัน
3.จัดกิจกรรมถวายเครื่องราช
เฉลิมพระชนมพรรษา สักการะ
3 มิถุนายน
4. จัดกิจกรรมลงนามถวายพระพร
5.จัดกิจกรรมการแสดงเพื่อ
เฉลิมพระเกียรติ
ฯลฯ
2 จัดกิจกรรม
1.จัดนิทรรศการพระราชประวัติ
เฉลิมพระเกียรติ
และพระราชกรณียกิจ
พระบาทสมเด็จ
2.ประดับธงทิวเพื่อเป็นการ
พระเจ้าอยู่หัวฯ
เฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในวโรกาสวัน
3.จัดกิจกรรมถวายเครื่องราช
เฉลิมพระชนมพรรษา สักการะ
28 กรกฎาคม
4.จัดกิจกรรมลงนามถวายพระพร
5.จัดกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์
6.จัดกิจกรรมการแสดงเพื่อ
เฉลิมพระเกียรติ
ฯลฯ
ที่

โครงกำร

งบประมำณ
สถำนที่
(บำท)
ดำเนินกำร
232,000 ลานอนุสาวรีย์
สามกษัตริย์

พ.ศ. 2565
หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
งานรัฐพิธีและ
กิจการสภา
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สานักปลัดเทศบาล

465,000 ลานอนุสาวรีย์
สามกษัตริย์

งานรัฐพิธีและ
กิจการสภา
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สานักปลัดเทศบาล

ม.ค.
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โครงกำร

3 จัดกิจกรรมเฉลิม
พระเกียรติเนื่องใน
โอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา
พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง 12
สิงหาคม และ
วันแม่แห่งชาติ

4 จัดงานวันวิสาขบูชา

รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
1.จัดนิทรรศการเฉลิมพระ
เกียรติใต้รม่ พระบารมี
“แม่แห่งแผ่นดิน”
2.ประดับธงทิวเพื่อเป็นการ
เฉลิมพระเกียรติ
3.จัดกิจกรรมถวายเครื่องราช
สักการะ
4.จัดกิจกรรมลงนามถวายพระพร
5.จัดกิจกรรมการแสดงเพื่อ
เฉลิมพระเกียรติ
ฯลฯ
1.จัดแห่โคมไฟวิสาขบูชา
2.จัดพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ทา
คุณประโยชน์ให้แก่
พระพุทธศาสนา
3.จัดการแข่งขันวิชาการทาง
4.จัดกิจกรรมฟังพระธรรม
เทศนา เจริญภาวนา เวียนเทียน
ตามขนบธรรมเนียมประเพณี
วัฒนธรรมของประเพณีวันวิ
สาขบูชา

งบประมำณ
สถำนที่
(บำท)
ดำเนินกำร
400,000 ลานอนุสาวรีย์
สามกษัตริย์

50,000

วัดในเขต
เทศบาลนคร
เชียงใหม่ และ
โรงเรียนใน
สังกัดเทศบาล
ฯ ทั้ง 11 แห่ง

พ.ศ. 2565
หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
งานรัฐพิธีและ
กิจการสภา
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สานักปลัดเทศบาล

ฝ่ายส่งเสริม
ศาสนาฯ
สานักการศึกษา

ม.ค.
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รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
5 จัดงานวันเข้าพรรษา 1.จัดพิธีหล่อเทียนพรรษาและ
และวันอาสาฬหบูชา มอบเทียนให้กับโรงเรียน ชุมชน
ในเขตเทศบาลฯ
2.จัดกิจกรรมการแสดงตนเป็น
พุทธมามกะและพิธีมอบเกียรติ
บัตรแก่ผู้ทาคุณประโยชน์ให้แก่
พระพุทธศาสนา
3.จัดกิจกรรมฟังพระธรรม
เทศนา เจริญภาวนา เวียนเทียน
ตามขนบธรรมเนียมประเพณี
วัฒนธรรมของประเพณี
วันอาสาฬหบูชา และ
วันเข้าพรรษา
6 จัดงานวันออกพรรษา 1.จัดกิจกรรมทางศาสนา
ทาบุญตักบาตรเทโวโรหณะ
2.จัดกิจกรรมฟังเทศน์ ปฏิบัติ
ธรรม เจริญภาวนารักษาศีล
ที่

โครงกำร

งบประมำณ
สถำนที่
(บำท)
ดำเนินกำร
500,000 ลานอนุสาวรีย์
สามกษัตริย,์
พุทธสถาน
เชียงใหม่
และวัดใน
เขตเทศบาล
นครเชียงใหม่

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
ฝ่ายส่งเสริม
ศาสนาฯ
สานักการศึกษา

50,000

ฝ่ายส่งเสริม
ศาสนาฯ
สานักการศึกษา

เขตพื้นที่
เทศบาล
นคร
เชียงใหม่,
พุทธสถาน,
ประตูท่าแพ,
ลาน
อนุสาวรีย์
สามกษัตริย,์
วัดและ
สถานที่
สาคัญต่างๆ
ในเมือง
เชียงใหม่

พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

พ.ศ. 2566
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ที่

โครงกำร

7 ค่ายคุณธรรม
จริยธรรม

8 จัดงานประเพณี
เดือนยี่เป็งเชียงใหม่
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หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
ฝ่ายส่งเสริม
ศาสนาฯ
สานักการศึกษา

รำยละเอียดของกิจกรรม
งบประมำณ
สถำนที่
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
(บำท)
ดำเนินกำร
1.จัดฝีกอบรมด้านคุณธรรม
300,000 วัดในเขต
จริยธรรม โดยการบรรพชา
เทศบาลฯ
สามเณรภาคฤดูร้อน
และวัดใน
2.จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
จ.เชียงใหม่
หลักสูตรพุทธศิลป์ โดยมีเด็ก
และเยาวชนในเขตเทศบาลฯเข้า
ร่วมกิจกรรม จานวนประมาณ
15๐ คน
1.จัดพิธีเปิดและพิธีแถลงข่าว 15,000,000 ภายในเขต
ฝ่ายส่งเสริม
2.จัดการประกวดต่างๆ เช่น
เทศบาลฯ,
ศาสนาฯ
ขบวนกระทง กระทงฝีมือใบตอง
ริมแม่น้าปิง, สานักการศึกษา
ดอกไม้สด เทพีเทพบุตรยีเ่ ป็ง
ลานอนุสาวรีย์
หนูน้อยยี่เป็ง ฯลฯ
สามกษัตริย,์
3.จัดกิจกรรมผางปะตี๊ดส่องฟ้า
ข่วงประตูท่าแพ,
ฮักษาเมือง
ข่วงประตู
4.ตกแต่งโคมไฟประดับเมือง
ช้างเผือก
5.จัดพิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่
,ข่วงประตู
เจดีย์ขาว
เชียงใหม่
6.จัดพิธีขอขมาแม่นาปิ
้ งแม่น้าปิง
5 ประตู
7.จัดงานล่องสะเปา
4 แจ่งเมือง,
ปล่อยกระทงสาย
รอบคูเมือง,
8.จัดงานเทศน์มหาชาติ
สะพานเหล็ก,
(ตั้งธรรมหลวง)
สะพานนวรัฐ,
9.จัดการแสดงศิลปวัฒนธรรม
สะพานนครพิงค์,
ต่างๆ ขนบธรรมเนียม
วัดและชุมชนใน
เขตเทศบาลฯ

แบบ ผด.02
พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

พ.ศ. 2566
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

แบบ ผด.02
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รำยละเอียดของกิจกรรม
งบประมำณ
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
(บำท)
9 จัดงานประเพณี
1.จัดพิธีบวงสรวงเศียรท้าวกบิล 15,000,000
สงกรานต์
พรหมองค์มหาสงกรานต์
2.จัดพิธีทาบุญตักบาตร
กิจกรรมการประกวดต่างๆ เช่น
แม่ญิงขี่รถถีบกางจ้อง การ
ประกวดเครื่องสักการะ
ล้านนาฯลฯ
3.จัดขบวนแห่สรงน้า
พระพุทธรูป
4.จัดขบวนแห่ไม้ค้าสะหลี
5.จัดขบวนแห่ดาหัวฯลฯ
6.จัดการแสดงศิลปวัฒนธรรม
ต่างๆ
7.ประดับตกแต่งเมือง
10 ศึกษาพระพุทธศาสนา 1.จัดอบรมการถ่ายทอดความรู้ 100,000
และวัฒนธรรมเวียง ด้านศาสนา ประวัตศิ าสตร์และ
เจียงใหม่
ศิลปวัฒนธรรม ให้แก่เด็ก
เยาวชนและประชาชนทั่วไป
2.จัดกิจกรรมการประกวด
ศิลปวัฒนธรรมล้านนา เช่น
ดนตรีล้านนา การฟ้อนล้านนา ฯลฯ
ที่

โครงกำร

สถำนที่
ดำเนินกำร
ภายในเขต
เทศบาล
นครเชียงใหม่,
พุทธสถาน,
ประตูท่าแพ,
ลานอนุสาวรีย์
สามกษัตริย,์
วัดและ
สถานที่
สาคัญต่างๆ
ในเมือง
เชียงใหม่

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
ฝ่ายส่งเสริม
ศาสนาฯ
สานักการศึกษา

ลานประตู
ท่าแพ,ลาน
อนุสาวรีย์
สามกษัตริย์,
โรงเรียน
สังกัดเทศบาล
นครเชียงใหม่

ฝ่ายส่งเสริม
ศาสนาฯ
สานักการศึกษา

พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

พ.ศ. 2566
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

แบบ ผด.02
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ที่

โครงกำร

11 จัดงานประเพณี
ทาบุญเมือง

12 วันเยาวชนแห่งชาติ

13 วันเด็กแห่งชาติ

14 ฝึกอบรมพัฒนา
ศักยภาพสภาเด็ก
และเยาวชน
รวม

14 โครงกำร

รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
จัดพิธีทาบุญสืบชะตาเมือง
เชียงใหม่ แสดงพระธรรมเทศนา
“สารากริวิชชาณสูตร” ตามจุด
ทักษาเมืองเชียงใหม่ทั้ง 10 จุด

งบประมำณ
สถำนที่
(บำท)
ดำเนินกำร
500,000 บริเวณใจ
กลางเมือง,
4 ประตู
เมือง และ
5 แจ่งเมือง
200,000 สนามกีฬา
เทศบาล
นคร
เชียงใหม่

1.จัดกิจกรรมวันเยาวชน
แห่งชาติ
2.จัดพิธีมอบโล่ให้แก่เยาวชน
ดีเด่น โดยมีเยาวชนในเขต
เทศบาลฯเข้าร่วมงานวันเยาวชน
แห่งชาติ จานวนประมาณ
500 คน
1. จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
800,000 สนามกีฬา
2. จัดพิธีมอบโล่ให้แก่เด็กดีเด่น
เทศบาล
โดยมีเด็กและเยาวชนเข้าร่วม
นคร
โครงการ จานวน 1,000 คน
เชียงใหม่
จัดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพสภา 300,000 ภายในเขต
เด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่
เทศบาล
เทศบาลนครเชียงใหม่
นคร
จานวน 100 คน
เชียงใหม่
33,897,000

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
ฝ่ายส่งเสริม
ศาสนาฯ
สานักการศึกษา
ฝ่ายกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน
สานักการศึกษา

ฝ่ายกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน
สานักการศึกษา
ฝ่ายกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน
สานักการศึกษา

พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

พ.ศ. 2566
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.
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จำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566
เทศบำลนครเชียงใหม่

4. ยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมกำรศึกษำ ศำสนำ และศิลปวัฒนธรรม
(9) แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
รำยละเอียดของกิจกรรม
งบประมำณ
ที่
โครงกำร
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
(บำท)
1 ปรับปรุงห้องน้ำ
- เทพืนคอนกรีตเสริมเหล็ก
275,000
ห้องส้วม โรงเรียน
พร้อมปูกระเบืองผิวหยำบ พืนที่
เทศบำลวัดหมื่นเงินกอง ประมำณ 17 ตร.ม.
- ผนังก่ออิฐมอญครึ่งแผ่นฉำบ
ปูนเรียบ กระกระเบืองผิวเคลือบเงำ
พืนที่ประมำณ 108 ตร.ม.
- โครงหลังคำเหล็กพร้อมมุง
กระเบืองลอนคู่ จ้ำนวน 1 งำน
- ติดตังฝ้ำเพดำนยิปซัม่ บอร์ด
กันชืนฉำบเรียบ โครงเคร่ำเหล็ก
อำบสังกะสี พืนทีป่ ระมำณ 32 ตร.ม.
- ติดตังประตูไม้เนือแข็งขนำด
ประมำณ 0.70x2.00 ม.
พร้อมลูกบิด จ้ำนวน 8 บำน
- ติดตังอ่ำงล้ำงหน้ำ พร้อม
อุปกรณ์ จ้ำนวน 7 ชุด

สถำนที่
ดำเนินกำร
โรงเรียน
เทศบำล
วัดหมื่น
เงินกอง

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
โรงเรียนเทศบำล
วัดหมื่นเงินกอง
ส้ำนักกำรศึกษำ

พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

แบบ ผด.02

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

พ.ศ. 2566
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
ปรับปรุงห้องน้ำ
- ติดตังโถปัสสำวะชำย พร้อม
ห้องส้วม โรงเรียน
อุปกรณ์ จ้ำนวน 4 ชุด
เทศบำลวัดหมื่นเงินกอง - ติดตังโถสุขภัณฑ์ พร้อม
(ต่อ)
อุปกรณ์ และชุดสำยฉีดช้ำระ
จ้ำนวน 8 ชุด
- ติดตังกระจกเงำไม่มีกรอบ
ขนำด 45x60 ซม.
จ้ำนวน 7 ชุด
- ติดตังก๊อกน้ำล้ำงพืน
จ้ำนวน 10 ชุด
- ติดตังระบบท่อประปำ และ
ท่อน้ำทิง จ้ำนวน 19 จุด
ตำมแบบแปลนเทศบำลฯก้ำหนด
2 ทำสีภำยนอกอำคำร - งำนสีอะครีลิคทำภำยในกึ่งเงำ
(รวมรองพืนปูนเก่ำ) พืนที่
เรียนและรัวรอบ
ประมำณ 3,248 ตร.ม.
โรงเรียนเทศบำล
- งำนสีอะครีลิคทำภำยนอก
วัดหมื่นเงินกอง
กึ่งเงำ (รวมรองพืนปูนเก่ำ)
พืนที่ประมำณ 747 ตร.ม.
- งำนสีน้ำมัน พืนที่ประมำณ
39 ตร.ม.
ตำมแบบแปลนเทศบำลฯก้ำหนด
รวม
2 โครงกำร
ที่

โครงกำร
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งบประมำณ
(บำท)

สถำนที่
ดำเนินกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

398,000

โรงเรียน
เทศบำล
วัดหมื่น
เงินกอง

โรงเรียนเทศบำล
วัดหมื่นเงินกอง
ส้ำนักกำรศึกษำ

673,000

แบบ ผด.02
พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

พ.ศ. 2566
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิตเชิงรุก

แบบ ผด.02

2/170
จำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566
เทศบำลนครเชียงใหม่
5. ยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมคุณภำพชีวิตในเชิงรุก
(4) แผนงำนสำธำรณสุข
ที่

โครงกำร

1 จัดอบรมพัฒนา
ศักยภาพแกนนา
ชุมชนและเครือข่าย
ในการเฝ้าระวัง
ป้องกันควบคุมโรค
2 จัดอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร
การป้องกันควบคุม
โรคติดต่อในสถาบัน
การศึกษาและ
สถานรับเลี้ยงเด็ก
สาหรับครูพี่เลี้ยงและ
ครูอนามัยโรงเรียน

รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
จัดอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนา
ชุมชนและเครือข่ายในการเฝ้า
ระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อที่
พบบ่อยในพื้นทีแ่ ละผู้ที่เกี่ยวข้อง
จานวน 100 คน

งบประมำณ
(บำท)
20,000

สถำนที่
ดำเนินกำร
ภายในเขต
เทศบาลฯ

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกัน
ควบคุมโรคติดต่อในสถาบัน
การศึกษาและสถานรับเลี้ยงเด็ก
สาหรับครูพี่เลี้ยงเด็กและ
ครูอนามัย จานวนประมาณ
120 คน

40,000

ภายในเขต
เทศบาลฯ

พ.ศ. 2565
หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
งานป้องกันควบคุม
โรคติดต่อทั่วไป
ฝ่ายป้องกัน
ควบคุมโรค
สานักสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
งานป้องกันควบคุม
โรคติดต่อทั่วไป
ฝ่ายป้องกัน
ควบคุมโรค
สานักสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

ม.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2566
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

แบบ ผด.02

2/171
ที่

โครงกำร

3 ตรวจประเมินสถาน
รับเลีย้ งเด็กและ
โรงเรียนอนุบาลตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
สถานรับเลี้ยงเด็ก
และโรงเรียนอนุบาล
ปลอดโรค
4 จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการป้องกัน
และควบคุม
โรคติดต่อที่พบบ่อย
สาหรับแกนนา
เยาวชนใน
สถานศึกษา
5 รณรงค์ป้องกันและ
ควบคุมวัณโรคเนื่อง
ในวันวัณโรคโลก

รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
จัดกิจกรรมร่วมกับเครือข่าย
ในการตรวจเยี่ยมให้คาแนะนา
โรงเรียนอนุบาลและสถานรับ
เลี้ยงเด็กในเขตเทศบาล ฯ ให้มี
การดาเนินงานตามเกณฑ์
มาตรฐานของสถานรับเลี้ยงเด็ก
และโรงเรียนอนุบาลปลอดโรค
จานวน 42 แห่ง
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การป้องกัน
ควบคุมโรคติดต่อที่พบบ่อย
ให้กับแกนนาเยาวชนใน
สถานศึกษาสังกัดเทศบาลฯ
จานวนประมาณ 110 คน

งบประมำณ
(บำท)
6,000

สถำนที่
ดำเนินกำร
ภายในเขต
เทศบาลฯ

พ.ศ. 2565
หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
งานป้องกันควบคุม
โรคติดต่อทั่วไป
ฝ่ายป้องกัน
ควบคุมโรค
สานักสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

20,000

ภายในเขต
เทศบาลฯ

งานป้องกันควบคุม
โรคติดต่อทั่วไป
ฝ่ายป้องกัน
ควบคุมโรค
สานักสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้
เกี่ยวกับโรควัณโรค พร้อมทั้ง
วิธีการคัดกรอง วัณโรค ให้กับ
ประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาล
นครเชียงใหม่ รวมถึงผู้ที่เกีย่ วข้อง
จานวนประมาณ 100 คน

18,000

ภายในเขต
เทศบาลฯ

งานป้องกันควบคุม
โรคติดต่อทั่วไป
ฝ่ายป้องกัน
ควบคุมโรค
สานักสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

ม.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2566
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

แบบ ผด.02

2/172
ที่

โครงกำร

6 รณรงค์เนื่องในวัน
เอดส์โลก

7 ป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อโดยแมลง
และสัตว์พาหะ

รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
จัดกิจกรรมรณรงค์วันเอดส์โลก
(1 ธันวาคม 2566) แก่เยาวชน
ในสถานศึกษา ชุมชน และผู้ที่
เกี่ยวข้อง จานวนประมาณ 300 คน

งบประมำณ
(บำท)
50,000

1.จัดประชุมทีม SRRT เรื่อง
แนวทางในการสอบสวน
โรคติดต่อโดยแมลงและสัตว์
พาหะ จานวนประมาณ 20 คน
2.จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับโรคติดต่อโดยแมลงและ
สัตว์พาหะ ได้แก่
-เอกสารแผ่นพับเรื่องโรค
อุจจาระร่วง จานวน 1,000 แผ่น
และโรคฉี่หนู จานวน 1,000 แผ่น
-โปสเตอร์โรคอุจจาระร่วง
จานวน 500 แผ่น และโรคฉี่หนู
จานวน 500 แผ่น

25,000

พ.ศ. 2565
หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
งานป้องกันควบคุม
โรคติดต่อทั่วไป
ฝ่ายป้องกัน
ควบคุมโรค
สานักสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
สานักงาน งานป้องกันควบคุม
เทศบาลนคร โรคติดต่อทั่วไป
เชียงใหม่
ฝ่ายป้องกัน
ควบคุมโรค
ภายในเขต สานักสาธารณสุข
เทศบาลฯ
และสิ่งแวดล้อม
สถำนที่
ดำเนินกำร
ภายในเขต
เทศบาลฯ

ม.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2566
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

แบบ ผด.02

2/173
ที่

โครงกำร

8 ป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออก

9 อบรมให้ความรู้เรื่อง
การเฝ้าระวังป้องกัน
โรคไม่ตดิ ต่อและการ
ดูแลสุขภาพ

รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
1.จัดอบรมเรื่องโรคไข้เลือดออก
แก่ผู้บริหารสถานศึกษาในเขต
เทศบาลฯ จานวนประมาณ 130 คน
2.จัดกิจกรรม Big Cleaning
Day ในการกาจัดลูกน้ายุงลาย
พาหะนาโรคไข้เลือดออกและ
โรคไข้ซิกา จานวน 1 ครั้ง โดยมี
ประชาชนและ อสม.เข้าร่วม
ประมาณ 400 คน
3.จัดอบรมเรื่องการพัฒนา
ศักยภาพเจ้าหน้าที่พ่นสารเคมี
ให้ทีมส่วนกลางและทีมแขวง 4
แขวง จานวนประมาณ 40 คน
4.รณรงค์ให้ความรู้และเฝ้าระวัง
ป้องกันโรคไข้เลือดออกแก่ชุมชน
ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
จานวนประมาณ 97 ชุมชน
จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการ
เฝ้าระวังป้องกันโรคไม่ตดิ ต่อ
และการดูแลสุขภาพ ให้กับ
ประชาชน แกนนาสุขภาพ
และผู้เกี่ยวข้อง จานวน 120 คน

งบประมำณ
(บำท)
100,000

สถำนที่
ดำเนินกำร
ภายในเขต
เทศบาลฯ
ภายในเขต
เทศบาลฯ

พ.ศ. 2565
หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
งานป้องกันควบคุม
โรคติดต่อทั่วไป
ฝ่ายป้องกัน
ควบคุมโรค
สานักสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

ภายในเขต
เทศบาลฯ
ภายในเขต
เทศบาลฯ
50,000

ภายในเขต
เทศบาลฯ

งานโรคไม่ติดต่อ
ฝ่ายป้องกันและ
ควบคุมโรค
สานักสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

ม.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2566
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

แบบ ผด.02
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รำยละเอียดของกิจกรรม
งบประมำณ
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
(บำท)
10 อบรมให้ความรู้
จัดอบรมให้ความรูเ้ รื่องการป้องกัน 50,000
เรื่องการป้องกัน
ผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่น
ผลกระทบต่อสุขภาพ ละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ให้กับ
จากฝุ่นละอองขนาด ประชาชน แกนนาสุขภาพและ
เล็ก (PM 2.5)
ผู้ที่เกี่ยวข้อง จานวน 120 คน
11 ป้องกันโรคระบาด
1.ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีน
30,000
ในสัตว์
ให้แก่สัตว์เลี้ยงที่อาศัยในพื้นที่วัด
ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
จานวน ๙๒ แห่ง
๒.ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีน
ให้แก่สัตว์เลี้ยงในพื้นที่ชุมชนใน
เขตเทศบาลนครเชียงใหม่
จานวน ๙๗ ชุมชน
3.ตรวจสอบเนื้อสัตว์ที่ผลิตจาก
โรงฆ่าสัตว์เทศบาลนครเชียงใหม่
จานวนประมาณ ๒๔ ครั้ง/ปี
(เดือนละ ๒ ครั้ง)
12 ควบคุมประชากร
ให้บริการทาหมัน/ตอน ให้แก่
200,000
สัตว์เลี้ยงในเขต
สัตว์เลี้ยงที่มีเจ้าของและสัตว์จร
เทศบาลนคร
จัดในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
เชียงใหม่
จานวนไม่น้อยกว่า 300 ตัว
ที่

โครงกำร

สถำนที่
ดำเนินกำร
ภายในเขต
เทศบาลฯ

ภายในเขต
เทศบาลฯ
ภายในเขต
เทศบาลฯ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
งานโรคไม่ติดต่อ
ฝ่ายป้องกันและ
ควบคุมโรค
สานักสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
งานสัตวแพทย์
ฝ่ายบริการ
สิ่งแวดล้อม
สานักสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

โรงฆ่าสัตว์
เทศบาลนคร
เชียงใหม่
ภายในเขต
เทศบาลฯ

งานสัตวแพทย์
ฝ่ายบริการ
สิ่งแวดล้อม
สานักสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.
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รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
13 ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้บริการฉีดวัคชีนป้องกันโรค
ภายใต้โครงการสัตว์ พิษสุนัขบ้า กาจัดเห็บ หมัด
ปลอดโรค คนปลอดภัย ให้สุนัขและแมวชุมชนในเขต
จากโรคพิษสุนัขบ้า เทศบาลนครเชียงใหม่ จานวน
ตามพระปณิธาน
ไม่น้อยกว่า 8,000 ตัว
ศาสตราจารย์
ดร.สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรม
พระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี
14 ลงทะเบียนสารวจ
สารวจข้อมูลจานวนสุนัขและ
ข้อมูลโรคพิษสุนัขบ้า แมวของประชาชนที่เข้ารับ
ภายใต้โครงการสัตว์ บริการและลงทะเบียนข้อมูล
ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า สุนัขและแมวลงในระบบ
ตามพระปณิธาน
ฐานข้อมูล Rabies One Data
ศาสตราจารย์
ดร. สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรม
พระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี
ที่

โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)
300,000

สถำนที่
ดำเนินกำร
ภายในเขต
เทศบาลฯ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
งานสัตวแพทย์
ฝ่ายบริการ
สิ่งแวดล้อม
สานักสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

60,000

ภายในเขต
เทศบาลฯ

งานสัตวแพทย์
ฝ่ายบริการ
สิ่งแวดล้อม
สานักสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

พ.ศ. 2565
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รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
๑.สารวจสุนัข/แมวที่ไม่มีเจ้าของ
ที่อาศัยอยู่ในวัด ชุมชน สถานที่
ราชการ และขึ้นทะเบียนสัตว์ลง
ในฐานข้อมูล Thai-rabies.net
๒.ดาเนินการทาเครื่องหมาย
หรือระบุตัวตนของสัตว์จรจัดที่
ขึ้นทะเบียนโดยการฝังไมโครชิป
๓.ให้บริการฉีดวัคซีนและทา
หมัน/ตอนสุนัขและแมวที่ไม่มี
เจ้าของ

15 สัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์
ดร. สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรม
พระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี
16 พัฒนาส้วมสาธารณะ 1.ตรวจประเมินทางกายภาพ
ในเขตเทศบาลนคร ส้วมสาธารณะและตรวจการ
เชียงใหม่
ปนเปื้อนทางชีวภาพในสถานี
บริการน้ามันเชื้อเพลิง/วัดในเขต
เทศบาลนครเชียงใหม่ จานวน
5 แห่ง
2.จัดกิจกรรมรณรงค์ลา้ งส้วม
ต้อนรับวันสงกรานต์ในวัด
จานวน 1 ครั้ง

งบประมำณ
(บำท)
650,000

สถำนที่
ดำเนินกำร
ภายในเขต
เทศบาลฯ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
งานสัตวแพทย์
ฝ่ายบริการ
สิ่งแวดล้อม
สานักสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

10,000

สถานีบริการ งานส่งเสริมอนามัย
น้ามัน
สิ่งแวดล้อม
เชื้อเพลิง/
ฝ่ายส่งเสริม
วัดในเขต
สิ่งแวดล้อม
เทศบาลฯ ส่วนบริการอนามัย
จานวน 5 แห่ง สานักสาธารณสุข
ห้องน้า
และสิ่งแวดล้อม
สาธารณะ
ภายในเขต
เทศบาลฯ
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ที่

โครงกำร

17 ส่งเสริมความรู้และ
เฝ้าระวังอาหาร
ปลอดภัยในโรงเรียน

18 อาหารปลอดภัยใน
เขตเทศบาลนคร
เชียงใหม่

รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
1.จัดอบรมส่งเสริมความรู้และ
เฝ้าระวังด้านอาหารปลอดภัยใน
โรงเรียนให้แก่คุณครูและแกนนา
นักเรียน โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครเชียงใหม่ จานวน
120 คน
2.จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้
และเฝ้าระวังด้านอาหาร
ปลอดภัยในโรงเรียนสังกัด
เทศบาลนครเชียงใหม่ 11 แห่ง
1.ตรวจเฝ้าระวังสารปนเปื้อนใน
อาหารสด สารเคมียาฆ่าแมลง
ตกค้างในผักและผลไม้และตรวจ
เฝ้าระวังคุณภาพน้ามันทอดซ้า
ในสถานที่จาหน่ายอาหารในเขต
เทศบาลนครเชียงใหม่
2.รณรงค์ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่
ข้อมูลความรู้ด้านอาหารปลอดภัย
ให้แก่ประชาชนประชาชนทั่วไป

งบประมำณ
(บำท)
75,000

พ.ศ. 2565
สถำนที่
หน่วยงำน
ดำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
โรงเรียน งานสุขาภิบาลชุมชน
ในสังกัด
ฝ่ายส่งเสริม
เทศบาลนคร
สิ่งแวดล้อม
เชียงใหม่ สานักสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

สถานที่
เอกชน หรือ
สถานที่อื่นๆ
ที่เหมาะสม
172,000
สถานที่ งานสุขาภิบาลชุมชน
จาหน่าย
ฝ่ายส่งเสริม
อาหาร
สิ่งแวดล้อม
ภายในเขต สานักสาธารณสุข
เทศบาลฯ
และสิ่งแวดล้อม
เช่น ตลาดสด
ตลาดนัด
สถาน
ประกอบการ
ห้างสรรพสินค้า
สถานศึกษา

ม.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2566
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.
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แบบ ผด.02
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ที่

โครงกำร

19 พัฒนาระบบสุขาภิบาล
ในโรงเรียนและชุมชน
ของสมเด็จพระกนิษฐา
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
20 พัฒนาร้านอาหาร
และแผงลอยให้ได้
มาตรฐานร้านอาหาร
สะอาด รสชาติอร่อย

21 ประชุมประชาคมตาม
แนวทางประชารัฐ
ร่วมใจสร้างหมู่บ้าน/
ชุมชนมั่นคงปลอดภัย
ยาเสพติด

รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
๑.จัดอบรมหลักสูตรสุขาภิบาล
อาหารสาหรับผู้ประกอบกิจการ
จานวน 2 ครั้ง ครั้งละ 50 คน
รวม 100 คน
๒.จัดอบรมหลักสูตรสุขาภิบาล
อาหารสาหรับผู้สมั ผัสอาหาร
จานวน 6 ครั้ง ครั้งละ 100 คน
รวม 600 คน
1.ตรวจประเมินร้านอาหารใน
เขตเทศบาลนครเชียงใหม่
จานวน 100 แห่ง
2.จัดอบรมการบริหารจัดการ
สถานที่จาหน่ายอาหาร 1 ครั้ง
จานวน 50 คน

งบประมำณ
(บำท)
100,000

สถำนที่
ดำเนินกำร
ภายในเขต
เทศบาลฯ
ภายในเขต
เทศบาลฯ

80,000

จัดประชุม/ประชาคมหมู่บ้าน
120,000
ชุมชน ค้นหาผู้เสพ/ผู้ค้าเพื่อส่ง
เข้ารับการบาบัดตามแนวทาง
ประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้าน/
ชุมชนมั่นคงปลอดภัยยาเสพติด
จานวน 4 แขวง 97 ชุมชน
ชุมชนละ 10 คน จานวน 970 คน

ภายในเขต
เทศบาลฯ
สานักงาน
เทศบาลฯ
หรือสถานที่
เอกชน
ภายในเขต
เทศบาลฯ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
งานสุขาภิบาล
สถานประกอบการ
ฝ่ายส่งเสริม
สิ่งแวดล้อม
สานักสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
งานสุขาภิบาล
สถานประกอบการ
ฝ่ายส่งเสริม
สิ่งแวดล้อม
สานักสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
งานป้องกันและ
บาบัดการติด
สารเสพติด
ฝ่ายป้องกันและ
ควบคุมโรค
สานักสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
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2/179
รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
อบรมเยาวชน TO BE NUMBER
ONE เทศบาลนครเชียงใหม่
แขวงละ 25 คน จานวน 4 แขวง
รวม 100 คน

งบประมำณ
(บำท)
50,000

สถำนที่
ดำเนินกำร
ภายในเขต
เทศบาลฯ

จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์
วันต่อต้านยาเสพติดโลก
(๒๖ มิถุนายน) ร่วมกับจังหวัด
เชียงใหม่ โดยมีนักเรียน นักศึกษา
ประชาชนในชุมชนเขตเทศบาล
นครเชียงใหม่ ทั้ง 4 แขวง
จานวน 150 คน เข้าร่วม
รณรงค์วันยาเสพติดโลก
24 รณรงค์ป้องกัน
จัดอบรมเรื่องการป้องกันภัย
ยาเสพติด
ยาเสพติดให้แก่นักเรียนแกนนา
ต้านภัยยาเสพติดของในสังกัด
เทศบาลนครเชียงใหม่ ๑๑ โรงเรียน ครู
ที่รับผิดชอบและผู้ที่เกีย่ วข้อง
จานวนประมาณ 100 คน
25 ส่งเสริมสุขภาพและ ตรวจประเมินผู้ที่มภี าวะพึ่งพิง
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ รายใหม่ในเขตเทศบาลนคร
มีภาวะพึ่งพิงรายใหม่ เชียงใหม่และประสานส่งต่อ
ของเทศบาลนคร
เพื่อขึ้นทะเบียนในระบบ LTC
เชียงใหม่

50,000

ภายในเขต
เทศบาลฯ

60,000

สถานที่
ราชการหรือ
สถานที่
เอกชน

งานโรงเรียนและ
กิจการนักเรียน
สานักการศึกษา

50,000

ภายในเขต
เทศบาลฯ

งานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ
ฝ่ายบริการสาธารณสุข
สานักสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

ที่

โครงกำร

22 อบรม TO BE
NUMBER ONE

23 รณรงค์ป้องกัน
ยาเสพติด

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
งานป้องกันและ
บาบัดการติด
สารเสพติด
ฝ่ายป้องกันและ
ควบคุมโรค
สานักสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
งานป้องกันและ
บาบัดการติด
สารเสพติด
ฝ่ายป้องกันและ
ควบคุมโรค
สานักสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

พ.ศ. 2565
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ม.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2566
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

แบบ ผด.02

2/180
ที่

โครงกำร

26 สืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่า
ต้านภัยมะเร็งเต้านม

27 ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของ
แกนนาสุขภาพชุมชน
เทศบาลนครเชียงใหม่

28 ส่งเสริมสุขภาพเด็ก
ปฐมวัย

รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
1.จัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการในกลุม่
ประชาชนทั่วไป จานวน 194 คน
2.จัดนิทรรศการให้ความรู้
การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม
ในชุมชน 97 ชุมชน

งบประมำณ
(บำท)
130,000

สถำนที่
ดำเนินกำร
ภายในเขต
เทศบาลฯ
ชุมชนในเขต
เทศบาลฯ

๑.จัดกิจกรรมนาเสนอผลการ
ดาเนินงานประจาเดือนของ
แกนนาสุขภาพเทศบาลนครเชียงใหม่
จานวน 97 ชุมชน
๒.จัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
ขับเคลื่อนงานสาธารณสุขเขต
เทศบาลนครเชียงใหม่ ในแกนนา
สุขภาพชุมชน จานวน 300 คน
1.จัดอบรมการส่งเสริมสุขภาพ
เด็กปฐมวัยและพัฒนาการเด็ก
ให้แก่ครู/ผู้ดูแลเด็กปฐมวัยและ
เจ้าหน้าที่ผเู้ กี่ยวข้อง จานวน
80 คน
2.ติดตาม/คัดกรองพัฒนาการ
เด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลนครเชียงใหม่และโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่

520,000

สานักงาน
เทศบาลฯ
หรือสถานที่
เอกชน
สานักงาน
เทศบาลฯ
หรือสถานที่
เอกชน
สานักงาน
เทศบาลฯ
หรือสถานที่
เอกชน

35,000

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
งานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ
ฝ่ายบริการ
สาธารณสุข
สานักสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
งานสนับสนุน
สุขภาพภาค
ประชาชน
ฝ่ายบริการ
สาธารณสุข
สานักสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
งานสร้างเสริม
สุขภาพ
ฝ่ายบริการ
สาธารณสุข
สานักสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
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ที่

โครงกำร

29 ส่งเสริมโภชนาการ
และอาหารกลางวัน
ในโรงเรียน

30 บริการแพทย์ฉุกเฉิน
โรงพยาบาลเทศบาล
นครเชียงใหม่

รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
1.จัดอบรมครูโภชนาการ
ครูอนามัยโรงเรียนและผู้ที่
เกี่ยวข้อง จานวน 100 คน
2.นิเทศ/ติดตาม/ประเมินตรวจ
เยี่ยม เกี่ยวกับงานโภชนาการ
และอาหารกลางวันในโรงเรียน
สังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่
จานวน 11 แห่ง
3.จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์
ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพด้าน
โภชนาการ ฯลฯ
1.จัดอบรมทบทวนความรู้การ
ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน
แก่บุคลากรที่เกีย่ วข้องภายใน
และภายนอกหน่วยงาน
2.จัดอบรมให้ความรู้แกนนา
ชุมชนและแกนนานักเรียนในเขต
เทศบาลนครเชียงใหม่

งบประมำณ
(บำท)
50,000

สถำนที่
ดำเนินกำร
สานักงาน
เทศบาลฯ
หรือสถานที่
เอกชน

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
งานสร้างเสริม
สุขภาพ
ฝ่ายบริการ
สาธารณสุข
สานักสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

63,730

โรงพยาบาล
งานธุรการ
เทศบาลนคร ฝ่ายโรงพยาบาล
เชียงใหม่ สานักสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
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2/182
รำยละเอียดของกิจกรรม
งบประมำณ
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
(บำท)
31 อุดหนุนงบประมาณ
อุดหนุนงบประมาณให้แก่ชุมชน 230,000
ให้แก่ชุมชนในเขต
ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
เทศบาลนครเชียงใหม่ จานวน 18 ชุมชน แบ่งเป็น
ดาเนินโครงการอบรม -อุดหนุนงบประมาณชุมชนละ
หมอหมู่บ้านในพระ 20,000 บาท จานวน 5 ชุมชน
ราชประสงค์
ได้แก่
1.ชุมชนพัฒนาบ้านกู่เต้า
2.ชุมชนวัดเชตะวัน
3.ชุมชน ร.7 พัน 1
4.ชุมชนการเคหะหนองหอย 2
5.ชุมชนสวนดอก
-อุดหนุนงบประมาณชุมชนละ
10,000 บาท จานวน 13 ชุมชน
ได้แก่
1.ชุมชนการเคหะหนองหอย 1
2.ชุมชนบ้านเด่นสามัคคี
3.ชุมชนบ้านสันป่าข่อย
4.ชุมชนศรัทธาวัดเมืองกาย
5.ชุมชนหนองป่าครั่ง
6.ชุมชน 12 สิงหา
7.ชุมชนทิพย์เนตร
8.ชุมชนพวกเปียร่วมใจพัฒนา
9.ชุมชนดาวดึงษ์
10.ชุมชนระแกง
11.ชุมชนลอยเคราะห์
12.ชุมชนหมูบ่ ้านเวียงทอง
13.ชุมชนแจ่งหัวริน
ที่

โครงกำร

สถำนที่
ดำเนินกำร
ภายในเขต
เทศบาลฯ

พ.ศ. 2565
หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
งานวิชาการและ
แผนงานสาธารณสุข
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สานักสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
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มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

แบบ ผด.02

2/183
ที่

โครงกำร

32 อุดหนุนงบประมาณ
ให้แก่ชุมชนในเขต
เทศบาลนครเชียงใหม่
ดาเนินโครงการ
ควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

รำยละเอียดของกิจกรรม
งบประมำณ
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
(บำท)
อุดหนุนงบประมาณให้แก่ชุมชน 300,000
ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
จานวน 25 ชุมชน แบ่งเป็น
-อุดหนุนงบประมาณชุมชนละ
20,000 บาท จานวน 5 ชุมชน
ได้แก่
1.ชุมชนแม่หยวก
2.ชุมชนศรีลานนา
3.ชุมชนช้างม่อย
4.ชุมชนป้านปิง
5.ชุมชนบ้านเด่นพัฒนา
-อุดหนุนงบประมาณชุมชนละ
10,000 บาท จานวน 20 ชุมชน
ได้แก่
1.ชุมชนล่ามช้าง
2.ชุมชนหมู่บ้านเทียมพร
3.เมืองสาตรหลวง
4.ชุมชนบ้านเด่นสามัคคี
5.ชุมชนหนองประทีป
6.ชุมชนการเคหะหนองหอย 1
7.ชุมชนกู่คา
8.ชุมชนป่าพร้าวนอก
9.ชุมชนทิพย์เนตร
10.ชุมชนช่างฆ้อง
11.ชุมชนแม่ขิง
12.ชุมชนศาลาแดง
13.ชุมชนระแกง

สถำนที่
ดำเนินกำร
ภายในเขต
เทศบาลฯ

พ.ศ. 2565
หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
งานวิชาการและ
แผนงานสาธารณสุข
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สานักสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

ม.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2566
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

แบบ ผด.02

2/184
ที่

โครงกำร

อุดหนุนงบประมาณ
ให้แก่ชุมชนในเขต
เทศบาลนครเชียงใหม่
ดาเนินโครงการ
ควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
(ต่อ)
33 อุดหนุนงบประมาณ
ให้แก่ชุมชนในเขต
เทศบาลนคร
เชียงใหม่ดาเนิน
โครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในโรงเรียน
และชุมชนของสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี

รำยละเอียดของกิจกรรม
งบประมำณ
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
(บำท)
14.ชุมชนศรัทธาวัดหัวฝาย
15.ชุมชนทิพย์รตั น์วิลล่า
16.ชุมชนวัดนันทาราม
17.ชุมชนหมูบ่ ้านเวียงทอง
18.ชุมชนหมื่นตูม
19.ชุมชนควรค่าม้าสามัคคีพัฒนา
20. ชุมชนแจ่งหัวริน

สถำนที่
ดำเนินกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

อุดหนุนงบประมาณให้แก่ชุมชน
ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
จานวน 1 ชุมชน ได้แก่ ชุมชน
กาแพงงาม

ภายในเขต
เทศบาลฯ

งานวิชาการและ
แผนงานสาธารณสุข
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สานักสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

20,000

พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2566
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

แบบ ผด.02

2/185
ที่

โครงกำร

34 อุดหนุนงบประมาณ
ให้แก่ชุมชนในเขต
เทศบาลนครเชียงใหม่
ดาเนินโครงการการ
ช่วยลดการติดเอดส์
จากแม่สลู่ ูก
สภากาชาดไทยของ
พระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าโสมสวลี
กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
35 อุดหนุนงบประมาณ
ให้แก่ชุมชนในเขต
เทศบาลนคร
เชียงใหม่ดาเนิน
โครงการรณรงค์และ
แก้ไขปัญหา
ยาเสพติด TO BE
NUMBER ONE

รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
อุดหนุนงบประมาณให้แก่ชุมชน
ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
จานวน 3 ชุมชนๆละ 10,000 บาท
ได้แก่
1.ชุมชนบ้านใหม่พัฒนา
2.ชุมชนศรัทธาวัดเมืองกาย
3.ชุมชนพวกเปียร่วมใจพัฒนา

งบประมำณ
(บำท)
30,000

สถำนที่
ดำเนินกำร
ภายในเขต
เทศบาลฯ

พ.ศ. 2565
หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
งานวิชาการและ
แผนงานสาธารณสุข
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สานักสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

อุดหนุนงบประมาณให้แก่ชุมชน
ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
จานวน 19 ชุมชน แบ่งเป็น
-อุดหนุนงบประมาณชุมชนละ
20,000 บาท จานวน 10 ชุมชน
ได้แก่
1.ชุมชนหมู่บ้านอุ่นอารี
2.ชุมชนบ้านเอื้ออาทรป่าตัน
3.ชุมชนป่าแพ่ง – วังสิงห์คา
4.ชุมชนเมืองลัง
5.ชุมชนป่าตัน
6.ชุมชนเชียงยืน
7.ชุมชนการเคหะเชียงใหม่
8.ชุมชนวัดศรีปิงเมือง
9.ชุมชนวัดศรีดอนไชยเจริญประเทศ
10.ชุมชนป่าห้า

290,000

ภายในเขต
เทศบาลฯ

งานวิชาการและ
แผนงานสาธารณสุข
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สานักสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

ม.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2566
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

แบบ ผด.02

2/186
รำยละเอียดของกิจกรรม
งบประมำณ
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
(บำท)
-อุดหนุนงบประมาณชุมชนละ
อุดหนุนงบประมาณ
10,000 บาท จานวน 9 ชุมชน
ให้แก่ชุมชนในเขต
ได้แก่
เทศบาลนคร
1.ชุมชนกู่คา
เชียงใหม่ดาเนิน
2.ชุมชนป่าพร้าวนอก
โครงการรณรงค์และ 3.ชุมชนหมื่นตูม
แก้ไขปัญหา
4.ชุมชนช่างฆ้อง
ยาเสพติด TO BE
5.ชุมชนศรัทธาวัดหัวฝาย
NUMBER ONE (ต่อ) 6.ชุมชนแม่ขิง
7.ชุมชนทานตะวัน
8.ชุมชนศาลาแดง
9.ชุมชนวัดนันทาราม
อุดหนุนงบประมาณให้แก่ชุมชน 110,000
36 อุดหนุนงบประมาณ
ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
ให้แก่ชุมชนในเขต
จานวน 10 ชุมชน แบ่งเป็น
เทศบาลนคร
-อุดหนุนงบประมาณชุมชนละ
เชียงใหม่ดาเนิน
20,000 บาท จานวน 1 ชุมชน
โครงการสืบสานพระ ได้แก่ ชุมชนข่วงสิงห์พัฒนา
ราชปณิธานสมเด็จย่า -อุดหนุนงบประมาณชุมชนละ
ต้านภัยมะเร็งเต้านม 10,000 บาท จานวน 9 ชุมชน ได้แก่
1. ชุมชนหมู่บ้านเทียมพร
2. ชุมชนวัดเมืองสาตรหลวง
3. ชุมชนบ้านใหม่พัฒนา
4. ชุมชน 12 สิงหา
ที่

โครงกำร

สถำนที่
ดำเนินกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

ภายในเขต
เทศบาลฯ

งานวิชาการและ
แผนงานสาธารณสุข
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สานักสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2566
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

แบบ ผด.02

2/187
ที่

โครงกำร

อุดหนุนงบประมาณ
ให้แก่ชุมชนในเขต
เทศบาลนคร
เชียงใหม่ดาเนิน
โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จย่า
ต้านภัยมะเร็งเต้านม
(ต่อ)
37 อุดหนุนงบประมาณ
ให้แก่ชุมชนในเขต
เทศบาลนคร
เชียงใหม่ดาเนิน
โครงการปรับปรุง
ภาวะโภชนาการและ
สุขภาพเด็กของสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราช
เจ้ากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี

รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
5. ชุมชนหนองประทีป
6. ชุมชนสันป่าข่อย
7. ชุมชนทิพย์รัตน์วิลล่า
8. ชุมชนวัดดาวดึงษ์
9. ชุมชนลอยเคราะห์

งบประมำณ
(บำท)

สถำนที่
ดำเนินกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

อุดหนุนงบประมาณให้แก่ชุมชน
ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
จานวน 6 ชุมชน แบ่งเป็น
-อุดหนุนงบประมาณชุมชนละ
20,000 บาท จานวน 2 ชุมชน
ได้แก่
1.ชุมชนหนองเส้ง-ฟ้าฮ่าม
2.ชุมชนขนส่ง ซอย 9
-อุดหนุนงบประมาณชุมชนละ
10,000 บาท จานวน 4 ชุมชน
ได้แก่
1.ชุมชนล่ามช้าง
2.ชุมชนหนองป่าครั่ง
3.ชุมชนทานตะวัน
4.ชุมชนควรค่าม้าสามัคคีพัฒนา

80,000

ภายในเขต
เทศบาลฯ

งานวิชาการและ
แผนงานสาธารณสุข
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สานักสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2566
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

แบบ ผด.02

2/188
ที่

โครงกำร

38 รถสุขาเคลื่อนที่

39 สร้างเสริมสุขภาพ
ประชาชนเทศบาล
นครเชียงใหม่

รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
จัดซื้อรถสุขาเคลื่อนที่ ขนาด
ไม่น้อยกว่า 8 ห้องสุขา
จานวน 1 คัน

จัดอบรม/รณรงค์ แกนนาสุขภาพ
ประชาชนและผู้เกี่ยวข้อง ด้าน
การสร้างเสริมสุขภาพประชาชน
ได้แก่ การให้ความรู้ การจัด
นิทรรศการ เดินรณรงค์การ
สร้างเสริมสุขภาพ ฯลฯ
จานวน 97 ชุมชน
40 พัฒนาศักยภาพ
จัดอบรมให้ความรู้คณะกรรมการ
คณะกรรมการผูส้ ูงอายุ แกนนาผู้สูงอายุ/ ผูส้ ูงอายุในเขต
และเเกนนาผูส้ ูงอายุ เทศบาลนครเชียงใหม่ จานวน
เทศบาลนครเชียงใหม่ 200 คน

งบประมำณ
สถำนที่
(บำท)
ดำเนินกำร
8,500,000 ภายในเขต
เทศบาลฯ

500,000

ภายในเขต
เทศบาลฯ

100,000

ภายในเขต
เทศบาลฯ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
งานบริการ
สิ่งแวดล้อม
ฝ่ายบริการ
สิ่งแวดล้อม
สานักสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
งานสร้างเสริม
สุขภาพ
ฝ่ายบริการ
สาธารณสุข
สานักสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
งานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ
ฝ่ายบริการ
สาธารณสุข
สานักสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2566
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

แบบ ผด.02

2/189
รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
41 พัฒนาแอปพลิเคชั่นใน พัฒนาระบบปฏิบตั ิการทาง
การเฝ้าระวังสุขภาวะ สารสนเทศในการเฝ้าระวัง
ชุมชนภายใต้วิถีใหม่ สุขภาวะชุมชนภายใต้วิถีใหม่
ระยะที่ 2
ประกอบด้วย 8 ส่วน
1.ระบบด้านการบริการของ
โรงพยาบาลเทศบาลนคร
เชียงใหม่
2.ระบบข้อมูลด้านมาตรฐาน
สุขาภิบาลสถานประกอบการ
3.ระบบข้อมูลอาสาสมัคร
สาธารณสุขเทศบาลนครเชียงใหม่
4.ระบบการป้องกันควบคุมโรค
ไข้เลือดออก
5.ระบบการแจ้งเหตุราคาญ
6.ระบบการสารวจประชากร
สุนัขและแมว
7.ระบบการแจ้งรับความช่วยเหลือ
ผู้ป่วยติดเตียง
8.ระบบการเฝ้าระวังโรคจากสัตว์สคู่ น
42 อบรมผู้ป่วย
จัดอบรมให้แก่ผู้ป่วยเบาหวานที่
โรคเบาหวานที่ไม่
ไม่สามารถควบคุมระดับน้าตาล
สามารถควบคุมระดับ ในเลือดได้ และผู้ป่วยเบาหวาน
น้าตาลในเลือดได้และ รายใหม่ จานวน 60 คน
ผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่
ที่

โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)
90,000

สถำนที่
ดำเนินกำร
ภายในเขต
เทศบาลฯ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
งานวิชาการและ
แผนงาน
สาธารณสุข
ฝ่ายบริหารทั่วไป
สานักสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

15,000

โรงพยาบาล งานผู้ป่วยนอก
เทศบาลนคร ฝ่ายโรงพยาบาล
เชียงใหม่ สานักสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
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ที่

โครงกำร

43 อบรมด้านการ
ป้องกันและควบคุม
การติดเชื้อใน
โรงพยาบาลเทศบาล
นครเชียงใหม่

44 ส่งเสริมสุขภาพใน
คลินิกเด็กดี (0-3 ปี)

45 เฝ้าระวังและส่งเสริม
ป้องกันทันตสุขภาพ
ในเด็ก 3-5 ปี ใน
ศูนย์เด็กเล็กและ
โรงเรียนอนุบาลใน
เขตเทศบาลนคร
เชียงใหม่

รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
จัดอบรมพัฒนาความรู้ทาง
วิชาการและฝึกปฏิบตั ิ เรื่องการ
ป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ
ในโรงพยาบาล ให้แก่บุคลากร
ที่ปฏิบัติงานของโรงพยาบาล
เทศบาลนครเชียงใหม่ พนักงาน
ตรวจวินิจฉัยเทคนิคการแพทย์
และพนักงานทาความสะอาด
รวมผู้อบรมทั้งหมด 130 คน
1.ตรวจสุขภาพช่องปาก ให้แก่
เด็กที่มารับวัคซีนในคลินิกWBC
2.สาธิตวิธีการใช้แปรงสีฟันอัน
แรกและฝึกทักษะการแปรงฟัน
และการดูแลสุขภาพช่องปาก
ให้กับเด็กที่ถูกต้องแก่ผู้ปกครอง
ตรวจสุขภาพช่องปากและ
เคลือบฟลูออไรด์ในเด็กก่อนวัย
เรียนศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลในเขตรับผิดชอบ
ของโรงพยาบาลเทศบาลนคร
เชียงใหม่ จานวน 3๐๐ คน
และครูผู้ดูแลเด็กและครูอนุบาล
ในศูนย์เด็ก และโรงเรียนอนุบาล
สังกัดเทศบาลฯ เขตรับผิดชอบ
โรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่
จานวน 10 คน

งบประมำณ
(บำท)
20,000

สถำนที่
ดำเนินกำร
โรงพยาบาล
เทศบาลนคร
เชียงใหม่

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
งานอุบัติเหตุ
และฉุกเฉิน
ฝ่ายโรงพยาบาล
สานักสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

5,000

ศูนย์บริการ
สาธารณสุข
หนองหอย

กลุ่มงานทันต
สาธารณสุข
ฝ่ายโรงพยาบาล
สานักสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

10,000

ศูนย์เด็กเล็ก
กลุ่มงาน
และโรงเรียน ทันตสาธารณสุข
อนุบาลใน ฝ่ายโรงพยาบาล
เขตรับผิดชอบ สานักสาธารณสุข
โรงพยาบาล และสิ่งแวดล้อม
เทศบาลนคร
เชียงใหม่
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รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
46 ส่งเสริมทันตสุขภาพ ตรวจสุขภาพช่องปากและเคลือบ
นักเรียนประถมศึกษา ฟลูออไรด์และส่งเสริมให้ความรู้
ทันตสุขศึกษาแก่นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ๖
ในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาล
เทศบาลนครเชียงใหม่
จานวน 1,000 คน

งบประมำณ
(บำท)
50,000

สถำนที่
ดำเนินกำร
โรงเรียน
ประถมศึกษา
ในเขต
รับผิดชอบ
โรงพยาบาล
เทศบาล

47 บริการอนามัยใน
โรงเรียน

15,000

รร.ท.
ศูนย์สุขภาพชุมชน
ดอกเงิน,
หนองหอย
รร.ท.
กลุม่ งานสุขภาพชุมชน
วัดป่าแพ่ง,
ฝ่ายโรงพยาบาล
รร.ท.วัดกู่คา
สานักสาธารณสุข
,รร.ท.
และสิ่งแวดล้อม
วัดเกตการาม
,รร.คาเที่ยง
อนุสรณ์,
รร.วัดเมือง
สาตร

ที่

โครงกำร

จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียนและ
แก้ไขปัญหาสุขภาพให้แก่นักเรียนใน
โรงเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของโรงพยาบาลจานวน 6 แห่ง
และฉีดวัคซีนให้แก่นักเรียน
ชั้น ป.๑, ชั้น ป.๖ และนักเรียน
หญิง ชั้น ป.๕

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
กลุ่มงานทันต
สาธารณสุข
ฝ่ายโรงพยาบาล
สานักสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2566
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

แบบ ผด.02

2/192
รำยละเอียดของกิจกรรม
งบประมำณ
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
(บำท)
48 ส่งเสริมสุขภาพและ 1.ตรวจคัดกรองและประเมิน
25,000
พัฒนาศักยภาพ
สุขภาพให้กับผูส้ ูงอายุที่เข้ารับ
ผู้สูงอายุโรงพยาบาล การอบรม จานวน 80 คน
เทศบาลนครเชียงใหม่ (2 ครั้ง ครั้งละ 40 คน)
2.จัดอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพ
แก่ผู้สูงอายุ จานวน 80 คน
(2 ครั้ง ครั้งละ 40 คน)
49 การดูแลสุขภาพ
1.จัดอบรมและวางแผน
30,000
ผู้ป่วยและครอบครัว การดาเนินงานร่วมกันระหว่าง
ที่บ้าน (Home ward) ทีมสหวิชาชีพ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ
โรงพยาบาลเทศบาล (care giver) และหน่วยงานที่
นครเชียงใหม่
เกี่ยวข้อง จานวน 30 คน (2 ครัง้ )
2.ติดตามดูแลผู้สูงอายุและผู้มี
ภาวะพึ่งพิง ในชุมชน จานวน
80 คน
3.จัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการผู้ดูแล
ผู้สูงอายุ (care giver)/อาสาสมัคร
สาธารณสุข ผู้สูงอายุและผู้มี
ภาวะพึ่งพิง จานวน 60 คน
รวม
49 โครงกำร
13,604,730
ที่

โครงกำร

สถำนที่
หน่วยงำน
ดำเนินกำร รับผิดชอบหลัก
สถานที่ใน ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
ชุมชนหรือ กลุม่ งานสุขภาพ
สถานที่อื่นที่
ชุมชน
เหมาะสม ฝ่ายโรงพยาบาล
สานักสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
ศูนย์สุขภาพ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
ชุมชน
กลุม่ งานสุขภาพ
หนองหอย
ชุมชน
ฝ่ายโรงพยาบาล
สานักสาธารณสุข
-ต.หนองหอย
และสิ่งแวดล้อม
-ต.ท่าศาลา
-ต.ช้างม่อย
ศูนย์สุขภาพ
ชุมชน
หนองหอย
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จำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566
เทศบำลนครเชียงใหม่
5. ยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมคุณภำพชีวิตในเชิงรุก
(5) แผนงำนสังคมสงเครำะห์
ที่
1

2

3

4

รำยละเอียดของกิจกรรม
งบประมำณ
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
(บำท)
อบรมพัฒนาคุณภาพ จัดอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มเปราะบาง 108,000
ชีวิตและส่งเสริม
ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
อาชีพกลุ่มเปราะบาง จานวน 1 รุ่นๆละ 330 คน
ในเขตเทศบาลนคร
เชียงใหม่
สงเคราะห์ประชาชน สงเคราะห์ประชาชนผู้ประสบ
700,000
ผู้ประสบปัญหาความ ปัญหาความเดือดร้อนและ
เดือดร้อนหรือด้อย
ประชาชนผู้ด้อยโอกาสในเขต
โอกาสในเขตเทศบาล เทศบาลนครเชียงใหม่ จานวน
นครเชียงใหม่
ประมาณ 300 ราย
ให้ความช่วยเหลือ
ให้ความช่วยเหลือนักเรียน/
100,000
นักเรียน/นักศึกษา
นักศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอน
ในช่วงปิดภาคเรียน ปลายหรือเทียบเท่า
มัธยมตอนปลายและมีอายุ
ระหว่าง 15 - 25 ปี ในช่วงปิด
ภาคเรียน จานวน 10 คน
อบรมแกนนาเด็กและ จัดอบรมแกนนาเด็กและเยาวชน 100,000
เยาวชนในชุมชนเขต รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง จานวน
เทศบาลนครเชียงใหม่ ประมาณ 200 คน
โครงกำร

สถำนที่
ดำเนินกำร
ภายในเขต
เทศบาลนคร
เชียงใหม่

พ.ศ. 2565
หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
งานสังคมสงเคราะห์
กองสวัสดิการสังคม

ภายในเขต
เทศบาลนคร
เชียงใหม่

งานสังคมสงเคราะห์
กองสวัสดิการสังคม

ภายในเขต
เทศบาลนคร
เชียงใหม่

งานสวัสดิภาพเด็ก
และเยาวชน
กองสวัสดิการสังคม

ภายในเขต
เทศบาลนคร
เชียงใหม่

งานสวัสดิภาพเด็ก
และเยาวชน
กองสวัสดิการสังคม

ม.ค.

ก.พ.
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รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
5 โรงเรียนผูส้ ูงอายุ
จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ
เทศบาลนครเชียงใหม่ จานวน 2 รุ่น ดังนี้
-รุ่นที่ 1 จานวน 4 แขวง
แขวงละ 60 คน รวมจานวน
240 คน
-รุ่นที่ 2 จานวน 4 แขวง
แขวงละ 60 คน รวมจานวน
240 คน
6 พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุใน
ในเขตเทศบาลนคร เขตเทศบาลนครเชียงใหม่
เชียงใหม่
จานวน 1 รุ่น รุ่นละ 240 คน

งบประมำณ
(บำท)
543,000

พ.ศ. 2565
สถำนที่
หน่วยงำน
ดำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
สานักงาน ฝ่ายพัฒนาชุมชน
เทศบาลนคร กองสวัสดิการสังคม
เชียงใหม่ หรือ
สถานที่อื่นๆ
ที่เหมาะสม

70,000

สานักงาน ฝ่ายพัฒนาชุมชน
เทศบาลนคร กองสวัสดิการสังคม
เชียงใหม่ หรือ
สถานที่อื่นๆ
ที่เหมาะสม

รวม

1,621,000

ที่

โครงกำร

6 โครงกำร

ม.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2566
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

แบบ ผด.02

2/195
จำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566
เทศบำลนครเชียงใหม่
5. ยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมคุณภำพชีวิตในเชิงรุก
(7) แผนงำนสร้ำงควำมเข็มแข็งชุมชน
รำยละเอียดของกิจกรรม
งบประมำณ
สถำนที่
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
(บำท)
ดำเนินกำร
1 ประชุมประจำเดือน จัดประชุมประจำเดือนคณะกรรมกำร 85,000
สำนักงำน
คณะกรรมกำรชุมชน ชุมชนทุกเดือน โดยเชิญประธำน
เทศบำลนคร
เทศบำลนครเชียงใหม่ คณะกรรมกำรชุมชน ผู้นำชุมชน
เชียงใหม่ หรือ
ที่เกี่ยวข้อง คณะผูบ้ ริหำร สมำชิก
สถำนที่อื่นๆ
สภำเทศบำล หัวหน้ำหน่วยงำน
ทีเ่ หมำะสม
ของเทศบำลนครเชียงใหม่และ
ประชำชนผู้ที่เกีย่ วข้อง รวมจำนวน
ประมำณ 120 คน
2 ประชุมเพื่อรับฟัง
จัดประชุมองค์กรต่ำงๆ ภำยใน
20,000
สำนักงำน
ปัญหำของชุมชน
ชุมชนแขวงนครพิงค์เป็นประจำ
แขวงนครพิงค์
แขวงนครพิงค์
ทุกเดือน โดยมีคณะกรรมกำรชุมชน/
สมำชิกชุมชน คณะผู้บริหำร
องค์กรต่ำงๆ และเจ้ำหน้ำที่ที่
เกี่ยวข้อง รวมจำนวนประมำณ
60 คน เข้ำร่วมประชุม
3 ประชุมเพื่อรับฟัง
จัดประชุมองค์กรต่ำงๆ ภำยใน
30,000
สำนักงำน
ปัญหำของชุมชน
ชุมชนแขวงกำวิละเป็นประจำ
แขวงกำวิละ
แขวงกำวิละ
ทุกเดือน โดยมีคณะกรรมกำร
ชุมชน/สมำชิกชุมชน คณะ
ผู้บริหำร องค์กรต่ำงๆ และ
เจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้อง รวม
จำนวนประมำณ 80 คน

ที่

โครงกำร

พ.ศ. 2565
หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ฝ่ำยพัฒนำชุมชน
ฝ่ำยพัฒนำชุมชน
กองสวัสดิกำรสังคม

งำนสวัสดิกำรสังคม
แขวงนครพิงค์

งำนสวัสดิกำรสังคม
แขวงกำวิละ

ม.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2566
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

แบบ ผด.02

2/196
ที่
4

5

6

7

รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
ประชุมเพื่อรับฟัง
จัดประชุมองค์กรต่ำง ๆ ภำยใน
ปัญหำของชุมชน
ชุมชนแขวงเม็งรำย เป็นประจำ
แขวงเม็งรำย
ทุกเดือน โดยมีคณะกรรมกำร
ชุมชน/สมำชิกชุมชน คณะ
ผู้บริหำร องค์กรต่ำง ๆ และ
เจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้อง รวมจำนวน
100 คน เข้ำร่วมประชุม
ประชุมเพื่อรับฟัง
จัดประชุมเพื่อรับฟังปัญหำของ
ปัญหำของชุมชน
ชุมชนในแขวงศรีวิชัยเป็นประจำ
แขวงศรีวิชัย
ทุกเดือน โดยมีคณะกรรมกำร
ชุมชน/สมำชิกชุมชน คณะ
ผู้บริหำร เจ้ำหน้ำที่เทศบำลและ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมจำนวน
ประมำณ 80 คน
พัฒนำศักยภำพ
จัดอบรมทำงวิชำกำรแก่
คณะกรรมกำรชุมชน คณะกรรมกำรชุมชน จำนวน
เทศบำลนครเชียงใหม่ 97 ชุมชน พร้อมเจ้ำหน้ำที่ที่
เกี่ยวข้อง จำนวน 700 คน
อบรมศักยภำพ
จัดอบรมคณะกรรมกำรชุมชน
คณะกรรมกำรชุมชน แขวงนครพิงค์และเจ้ำหน้ำที่ที่
แขวงนครพิงค์
เกี่ยวข้อง รวมจำนวนประมำณ
112 คน
โครงกำร

8 อบรมศักยภำพ
คณะกรรมกำรชุมชน
แขวงกำวิละ

จัดอบรมคณะกรรมกำรชุมชน
แขวงกำวิละและเจ้ำหน้ำที่ที่
เกี่ยวข้อง รวมจำนวนประมำณ
160 คน

งบประมำณ
(บำท)
30,000

พ.ศ. 2565
สถำนที่
หน่วยงำน
ดำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
สำนักงำน งำนสวัสดิกำรสังคม
แขวงเม็ง
แขวงเม็งรำย
รำย

30,000

อำคำร
จุดบริกำร
ประชำชน
(แขวงศรี
วิชัย
เดิม)

150,000

ภำยในเขต งำนพัฒนำชุมชน
เทศบำลนคร ฝ่ำยพัฒนำชุมชน
เชียงใหม่ กองสวัสดิกำรสังคม

50,000

-สำนักงำน งำนสวัสดิกำรสังคม
แขวงนครพิงค์ แขวงนครพิงค์
-ห้องประชุม
เทศบำลนคร
เชียงใหม่
สำนักงำน งำนสวัสดิกำรสังคม
แขวงกำวิละ
แขวงกำวิละ

60,000

งำนพัฒนำเมือง
ฝ่ำยพัฒนำชุมชน
กองสวัสดิกำร
สังคม

ม.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2566
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

แบบ ผด.02

2/197
ที่

โครงกำร

9 อบรมศักยภำพ
คณะกรรมกำรชุมชน
แขวงเม็งรำย
10 จัดเก็บข้อมูลชุมชน
แขวงกำวิละ
11 ฝึกอบรมอำสำสมัคร
จัดเก็บข้อมูลพื้นฐำน
12 จัดทำแผนชุมชน

รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
จัดอบรมคณะกรรมกำรชุมชน
แขวงเม็งรำย พร้อมเจ้ำหน้ำที่ที่
เกี่ยวข้อง รวมจำนวน 130 คน
ออกสำรวจและจัดเก็บข้อมูล
ชุมชนในแขวงกำวิละ จำนวน
29 ชุมชน
จัดอบรมภำคทฤษฎีในกำรสำรวจ
และวิธีกำรจัดเก็บข้อมูลพืน้ ฐำน
ให้แก่อำสำสมัคร จำนวน 1 รุน่
รุ่นละ 210 คน
1.จัดประชุม/สัมมนำกำรจัดทำ
และทบทวนแผนชุมชนแก่ผู้นำ
ชุมชนในเขตเทศบำลนครเชียงใหม่
2.สนับสนุนกำรจัดทำประชำคม
แผนชุมชนในเขตเทศบำลนคร
เชียงใหม่
3.จัดประชุม/สัมมนำเพื่อสรุปผล
กำรจัดทำและทบทวนแผนชุมชน
4.จัดประชุมบูรณำกำรแผนชุมชน
ในเขตเทศบำลนครเชียงใหม่
5.ติดตำมควำมก้ำวหน้ำโครงกำร
แผนชุมชนจำกหน่วยงำนที่รับผิดชอบ

งบประมำณ
(บำท)
70,000
10,000

พ.ศ. 2565
สถำนที่
หน่วยงำน
ดำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
สำนักงำน งำนสวัสดิกำรสังคม
เทศบำลนคร
แขวงเม็งรำย
เชียงใหม่
สำนักงำน งำนสวัสดิกำรสังคม
แขวงกำวิละ
แขวงกำวิละ

33,000

ภำยในเขต งำนพัฒนำชุมชน
เทศบำลนคร ฝ่ำยพัฒนำชุมชน
เชียงใหม่ กองสวัสดิกำรสังคม

119,000

-สถำนที่
ของเอกชน
-ชุมชนในเขต
เทศบำลนคร
เชียงใหม่
-สถำนที่
ของเอกชน
-สำนักงำน
เทศบำลฯ
-สำนักงำน
เทศบำลฯ

งำนพัฒนำเมือง
ฝ่ำยพัฒนำชุมชน
กองสวัสดิกำรสังคม

ม.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2566
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

แบบ ผด.02

2/198
ที่
13

14

15

16

17

รวม

รำยละเอียดของกิจกรรม
งบประมำณ
สถำนที่
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
(บำท)
ดำเนินกำร
ประชุมคัดเลือก
จัดประชุมคัดเลือก
6,000
สำนักงำน
คณะกรรมกำรชุมชน คณะกรรมกำรชุมชนในเขต
เทศบำล
เทศบำลนครเชียงใหม่กรณีครบ
นคร
วำระ จำนวน 1 ชุมชน
เชียงใหม่
ซ่อมบำรุงระบบ
จ้ำงเหมำซ่อมบำรุงระบบเครื่อง 582,000
ชุมชน
เครื่องเสียงตำมสำย เสียงตำมสำยของชุมชนเพื่อดูแล
ภำยในเขต
ของชุมชน
บำรุงรักษำ ตรวจเช็คและ
เทศบำล
ซ่อมแซมให้มสี ภำพพร้อมใช้งำน
นคร
อยู่เสมอ จำนวน 97 ชุมชน
เชียงใหม่
ส่งเสริมกำรบริหำร
อบรมให้ควำมรู้กำรบริหำร
56,000
สำนักงำน
จัดกำรกองทุน
จัดกำรกองทุนฯ แก่คณะกรรมกำร
เทศบำลนคร
สวัสดิกำรชุมชน
กองทุน คณะกรรมกำรชุมชนใน
เชียงใหม่ หรือ
เทศบำลนครเชียงใหม่และผู้ที่
สถำนที่อื่นๆ
เกี่ยวข้อง รวมจำนวน 120 คน
ทีเ่ หมำะสม
อบรมกลุม่ พัฒนำสตรี จัดอบรมทำงวิชำกำร แก่สมำชิก
80,000
สถำนที่
ชุมชนในเขตเทศบำล คณะกรรมกำรพัฒนำสตรีในชุมชน
ของเอกชน
นครเชียงใหม่
จำนวน 97 ชุมชน ชุมชนละ 3
คน พร้อมเจ้ำหน้ำที่ทเี่ กีย่ วข้อง
ผู้บริหำรเทศบำลนครเชียงใหม่และ
สมำชิกสภำเทศบำลนครเชียงใหม่
รวมจำนวนประมำณ 300 คน
ฝึกอบรมเพื่อสร้ำง
จัดอบรมให้ควำมรูแ้ ก่คณะทำงำน
50,000
สำนักงำน
ควำมรู้ควำมเข้ำใจ
ศูนย์พัฒนำครอบครัวและ
เทศบำลนคร
เกี่ยวกับศูนย์พัฒนำ ประชำชนในชุมชน จำนวน
เชียงใหม่ หรือ
ครอบครัวในชุมชน
1 รุ่น รุ่นละ 120 คน
สถำนที่อื่นๆ
เทศบำลนครเชียงใหม่
ที่เหมำะสม
17 โครงกำร
1,461,000
โครงกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
งำนพัฒนำเมือง
ฝ่ำยพัฒนำชุมชน
กองสวัสดิกำร
สังคม
งำนพัฒนำเมือง
ฝ่ำยพัฒนำชุมชน
กองสวัสดิกำร
สังคม
งำนพัฒนำเมือง
ฝ่ำยพัฒนำชุมชน
กองสวัสดิกำรสังคม
ฝ่ำยพัฒนำชุมชน
ฝ่ำยพัฒนำชุมชน
กองสวัสดิกำร
สังคม

ฝ่ำยพัฒนำชุมชน
ฝ่ำยพัฒนำชุมชน
กองสวัสดิกำร
สังคม

พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2566
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

แบบ ผด.02

2/199
จำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566
เทศบำลนครเชียงใหม่
5. ยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมคุณภำพชีวิตในเชิงรุก
(8) แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรม และนันทนำกำร
ที่

โครงกำร

1 ดนตรีในสวน

พ.ศ. 2565
รำยละเอียดของกิจกรรม
งบประมำณ
สถำนที่
หน่วยงำน
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
(บำท)
ดำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
จัดกิจกรรมการแสดงดนตรี
1,000,000 สวนสาธารณะ งานตกแต่งเมือง
ในสวน โดยมีวงดนตรีในจังหวัด
หนองบวกหาด และพื้นทีส่ าธารณะ
เชียงใหม่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียน
-สวนสาธารณะ ฝ่ายสวนสาธารณะ
มาสร้างความบันเทิงทุกวันเสาร์
กาญจนาภิษก ส่วนการโยธา
ในแต่ละเดือน ภายในสวน
-สวนสาธารณะ
สานักช่าง
สาธารณะหรือสถานที่ภายใน
ล้านนา ร.๙,
เขตเทศบาลนครเชียงใหม่
-สวนสุขภาพ
ตั้งแต่เวลา 18.30-19.30 น.
บ้านเด่น
-สวนสาธารณะ
บ้านเด่น
-สวนสาธารณะ
เจริญประเทศ
และสวน
สัตตมังคละ
-สวนสุขภาพ
บริเวณตรงข้าม
ตลาดดอกไม้
-ลานหน้า
พิพิธภัณฑ์
พื้นถิ่นล้านนา
ฯลฯ

ม.ค.

พ.ศ. 2566
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

แบบ ผด.02

2/200
รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
2 จ้างเหมาดูแลและ
จ้างเหมาดูแลและบารุงรักษาพื้น
บารุงรักษาพื้นหญ้า หญ้าของสนามฟุตบอลให้มี
ภายในสนามฟุตบอล ความสะอาดและมีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
3 ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสู่ จัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสู่ความ
ความเป็นเลิศด้าน
เป็นเลิศด้านกีฬา ให้แก่นักกีฬา
กีฬา
แต่ละประเภทที่ได้รับ คัดเลือก
จากโรงเรียนใน สังกัดเทศบาล
นครเชียงใหม่ ให้เป็นตัวแทน
เพื่อไปแข่งขัน กีฬานักเรียนใน
สังกัดองค์กร ปกครองส่วน
ท้องถิ่น จานวน 200 คน
4 จัดการแข่งขันกีฬา
1.เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
นักเรียนสังกัดองค์กร นักเรียนสังกัดองค์กรปกครอง
ปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนท้องถิ่น (ระดับภาคเหนือ)
2.เข้าร่วมการสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
(ระดับประเทศ)
3.จัดการแข่งขันกีฬานักเรียน
โรงเรียนสังกัดเทศบาลนคร
เชียงใหม่
5 แข่งขันกีฬาเทศบาล จัดการแข่งขันกีฬาให้
นครเชียงใหม่
แก่เด็กเยาวชนและประชาชนใน
โอเพ่น
เขตเทศบาลนครเชียงใหม่
ที่

โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)
780,000

1,000,000

สถำนที่
ดำเนินกำร
สนามกีฬา
เทศบาล
นคร
เชียงใหม่
สนามกีฬา
เทศบาล
นคร
เชียงใหม่

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
ฝ่ายกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน
สานักการศึกษา
ฝ่ายกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน

5,000,000 สนามกีฬา ฝ่ายกิจกรรมเด็ก
เทศบาล และเยาวชน
นคร
สานักการศึกษา
เชียงใหม่
หรือสถานที่
จัดงานที่
กาหนด
500,000

สนามกีฬา
เทศบาล
นคร
เชียงใหม่

ฝ่ายกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน
สานักการศึกษา

พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
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รำยละเอียดของกิจกรรม
งบประมำณ
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
(บำท)
6 ส่งเสริมกิจกรรม
1.จัดกิจกรรมฝึกสอนกีฬา
200,000
พัฒนาเด็กและ
ฟุตบอล ฟุตซอล วอลเลย์บอล
เยาวชนภาคฤดูร้อน ว่ายน้า เทควันโด แบดมินตัน
เทเบิลเทนนิส ให้กับเด็กและ
เยาวชนที่สนใจระหว่างปิด
ภาคเรียน
2. จัดการอบรมให้ความรู้ใน
ด้านกีฬาฟุตบอล ฟุตซอล
วอลเลย์บอล ว่ายน้าเทควันโด
แบดมินตัน เทเบิลเทนนิสให้แก่
เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วม
กิจกรรมโดยมีเด็กและเยาวชน
เข้าร่วมโครงการ จานวน 500 คน
7 ส่งเสริมกิจกรรมของ 1.จัดการแข่งขันเปตองนักเรียน 1,000,000
ศูนย์เยาวชน โรงเรียนภายในเขตเทศบาลนคร
ประชาชน สนามกีฬา เชียงใหม่
เทศบาลนคร
2.จัดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน
เชียงใหม่
กิจกรรมนันทนาการ ให้เด็ก
เยาวชน ประชาชน ภายในเขต
เทศบานครเชียงใหม่ จานวน
1,000 คน

ที่

โครงกำร

สถำนที่
ดำเนินกำร
สนามกีฬา
เทศบาล
นคร
เชียงใหม่

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
ฝ่ายกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน

สนาม
มหาวิทยาลัย
การกีฬา
แห่งชาติ

สนามกีฬา
เทศบาล
นคร
เชียงใหม่

ฝ่ายกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน

พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

พ.ศ. 2566
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

แบบ ผด.02
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ที่

โครงกำร

8 จัดซื้อเครื่องเสียง
พร้อมติดตั้งใน
โรงพลศึกษา 2

9 จัดซื้อเก้าอี้บุนวม

10 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
แบบแยกส่วน
แบบตั้งพื้นหรือแบบ
แขวน ขนาด 30,000
บีทียู ฝ่ายกิจกรรม
เด็กและเยาวชน
สานักการศึกษา
11 ออกแบบและจัดทา
สื่อประชาสัมพันธ์
สนามกีฬาเทศบาล
นครเชียงใหม่
รวม
11 โครงกำร

รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
จัดซื้อเครื่องเสียงพร้อมติดตั้ง
จานวน 1 ชุด

จัดซื้อเก้าอี้บุนวม ขนาด
45 x 40 x 90 ซม.
จานวน 50 ตัว
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด
30,000 บีทียู จานวน 2 เครื่อง

จ้างเหมาออกแบบและจัดทาสื่อ
ประชาสัมพันธ์สนามกีฬา
เทศบาลนครเชียงใหม่

งบประมำณ
สถำนที่
(บำท)
ดำเนินกำร
500,000 โรงพลศึกษา 2
สนามกีฬา
เทศบาล
นคร
เชียงใหม่
40,000 สนามกีฬา
เทศบาล
นคร
เชียงใหม่
83,000 สนามกีฬา
เทศบาล
นคร
เชียงใหม่

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
ฝ่ายกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน
สานักการศึกษา

100,000

ฝ่ายกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน
สานักการศึกษา

10,203,000

สนามกีฬา
เทศบาล
นคร
เชียงใหม่

ฝ่ายกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน
สานักการศึกษา
ฝ่ายกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน
สานักการศึกษา

พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

พ.ศ. 2566
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
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จำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566
เทศบำลนครเชียงใหม่
5. ยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมคุณภำพชีวิตในเชิงรุก
(9) แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
1 ปรับปรุงอาคารศูนย์ -งานรื้อถอน จานวน 1 งาน
ประสานการปฏิบตั ิงาน -งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
องค์กรชุมชนแขวง
จานวน 1 งาน
ศรีวิชัย
-ติดตั้งหลังคาโครงเหล็กพร้อม
ทาสีกันสนิม จานวน 1 งาน
-มุงหลังคาด้วยแผ่นเหล็กรีดลอน
พื้นที่ประมาณ 38 ตร.ม
-ติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัม่ บอร์ด
พร้อมทาสีภายในฝ้าเพดาน
จานวน 1 งาน
-ปูกระเบื้องแกรนิตโต้ พื้นที่
ประมาณ 96 ตร.ม. และปูกระเบื้อง
เคลือบ พืน้ ที่ 26 ตร.ม.
-ผนังคอนกรีตบล๊อก ติดตั้งลวด
ตาข่ายและบุกระเบื้องเคลือบ
จานวน 1 งาน

ที่

โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)
500,000

พ.ศ. 2565
สถำนที่
หน่วยงำน
ดำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
อาคารศูนย์ ฝ่ายพัฒนาชุมชน
ประสานการ กองสวัสดิการสังคม
ปฏิบัติงาน
องค์กร
ชุมชนแขวง
ศรีวิชัย

ม.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2566
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

แบบ ผด.02

2/204
รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
ปรับปรุงอาคารศูนย์ -ติดตั้งประตูบานเลื่อนอลูมเิ นียม
ประสานการปฏิบตั ิงาน จานวน 1 ชุด ,ประตูบานเปิดเดียว
องค์กรชุมชนแขวง
upvc จานวน 2 ชุด ,หน้าต่างบาน
ศรีวิชัย
เลื่อนอลูมิเนียม จานวน 2 ชุด
(ต่อ)
-ติดตั้งสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ใน
ห้องน้า จานวน 1 งาน
-ทาสีน้าอะครีลิค ภายนอกและ
ภายใน จานวน 1 งาน
-ติดตั้งระบบไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์
จานวน 1 ระบบ
-ติดตั้งระบบประปาสุขาภิบาล
จานวน 1 ระบบ
ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ กาหนด
รวม
1 โครงกำร
ที่

โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

500,000

สถำนที่
ดำเนินกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.
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2/205
จำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566
เทศบำลนครเชียงใหม่
5. ยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมคุณภำพชีวิตในเชิงรุก
(11) แผนงำนกำรพำณิชย์
รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
1 เนื้อสัตว์ปลอดภัยของ 1.ตรวจโรคสัตว์ก่อนการฆ่าและ
โรงฆ่าสัตว์เทศบาล หลังการฆ่าเพื่อออกใบรับรอง
นครเชียงใหม่
การฆ่าสัตว์ (รน1)
2.ตรวจคุณภาพและป้องกัน
โรคที่เกิดจากเนื้อสัตว์โดยทาการ
สุ่มตรวจ จานวน 100 ตัว
2 ตรวจประเมิน
1.ประชุมคณะกรรมการตรวจ
มาตรฐานตลาด
ประเมินมาตรฐานตลาดในเขต
ในเขตพื้นที่เทศบาล เทศบาลนครเชียงใหม่ก่อน
นครเชียงใหม่
ดาเนินการ
2.ตรวจประเมินตลาดสดในเขต
เทศบาลนครเชียงใหม่ ทั้ง 15
แห่ง และตลาดนัด 2 แห่ง

ที่

โครงกำร

3.ประชุมสรุปผลการดาเนินงาน

งบประมำณ
(บำท)
100,000

สถำนที่
ดำเนินกำร
โรงฆ่าสัตว์
เทศบาล
นครเชียงใหม่

24,600

สานักงาน
เทศบาล
นครเชียงใหม่

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
งานสัตวแพทย์
ฝ่ายบริการ
สิ่งแวดล้อม
สานักสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

งานส่งเสริมอนามัย
สิ่งแวดล้อม
ฝ่ายส่งเสริม
สิ่งแวดล้อม
ตลาดสดในเขต สานักสาธารณสุข
เทศบาลฯ และสิ่งแวดล้อม
15 แห่งและ
ตลาดนัด 2 แห่ง
สานักงาน
เทศบาล
นครเชียงใหม่

พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
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ก.พ.
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ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

แบบ ผด.02
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ที่

โครงกำร

3 อบรมการจัดการ
อนามัยสิ่งแวดล้อม
ตลาดในเขตเทศบาล
นครเชียงใหม่

4 อบรมหลักสูตรการ
สุขาภิบาลอาหาร
สาหรับผู้ประกอบการ
อาหารและผูส้ ัมผัส
อาหาร

รวม

4 โครงกำร

รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
1.จัดอบรมผู้ประกอบกิจการ
ตลาดในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
และผู้เกี่ยวข้อง เรื่องความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับอนามัยสิ่งแวดล้อม
ในตลาด จานวน 15 แห่ง และ
ตลาดนัด 2 แห่ง
2.จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
ตลาด และเผยแพร่ให้แก่ผู้
ประกอบกิจการและประชาชน

งบประมำณ
(บำท)
34,000

๑.จัดอบรมหลักสูตรสุขาภิบาล
อาหารสาหรับผู้ประกอบกิจการ
จานวน 2 ครั้ง ครั้งละ 50 คน
รวม 100 คน
๒.จัดอบรมหลักสูตรสุขาภิบาล
อาหารสาหรับผู้สมั ผัสอาหาร
จานวน 2 ครั้ง ครั้งละ 100 คน
รวม 200 คน

50,000

208,600

สถำนที่
หน่วยงำน
ดำเนินกำร รับผิดชอบหลัก
สานักงาน งานส่งเสริมอนามัย
เทศบาลนคร
สิ่งแวดล้อม
เชียงใหม่
ฝ่ายส่งเสริม
สิ่งแวดล้อม
สานักสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
ตลาดสดใน
เขตเทศบาลฯ
ทั้ง 15 แห่ง
และตลาดนัด
2 แห่ง
สานักงาน
งานสุขาภิบาล
เทศบาลฯ สถานประกอบการ
หรือสถานที่
ฝ่ายส่งเสริม
เอกชน
สิ่งแวดล้อม
สานักสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
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ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัย

2/207
แบบ ผด. 02

จำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566
เทศบำลนครเชียงใหม่
6. ยุทธศำสตร์กำรเสริมสร้ำงควำมสงบเรียบร้อยและควำมปลอดภัย
(2) แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน
รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
1 ฝึกอบรมสัมมนาและ จัดการฝึกอบรมเจ้าหน้าทีใ่ น
ส่งเสริมสรรถภาพ
หน่วยงานป้องกันและบรรเทา
ของเจ้าหน้าที่ใน
สาธารณภัย จานวน 130 คน
หน่วยงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
2 ฝึกอบรมและสาธิต จัดการฝึกอบรมและสาธิตการ
การป้องกันและ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
บรรเทาสาธารณภัย แก่ บุคลากรเทศบาลฯ หน่วยงาน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และ
ประชาชนทั่วไป จานวน 100คน
3 ฝึกอบรมอาสาสมัคร จัดการฝึกอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่าย
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
พลเรือน
จานวน 100 คน
ที่

โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)
50,000

สถำนที่
หน่วยงำน
พ.ศ. 2565
ดำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ภายในเขต งานป้องกันและ
เทศบาลฯ บรรเทาสาธารณภัย
ฝ่ายปกครอง
สานักปลัดเทศบาล

50,000

ภายในเขต
เทศบาลฯ

งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
ฝ่ายปกครอง
สานักปลัดเทศบาล

50,000

ภายในเขต
เทศบาลฯ

งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
ฝ่ายปกครอง
สานักปลัดเทศบาล

ม.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2566
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

แบบ ผด. 02

2/208
ที่

โครงกำร

4 อบรมด้านอุบัติภัย
และอุบัติเหตุหมู่และ
ฝึกซ้อมแผนจาลอง
สถานการณ์แก่
บุคลากรของ
โรงพยาบาลเทศบาล
นครเชียงใหม่และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5 อบรมด้านการ
ป้องกันอัคคีภัยและ
การซ้อมแผนเตรียม
รับการเกิดอัคคีภัย
แก่บุคลากรของ
โรงพยาบาลเทศบาล
นครเชียงใหม่
6 จัดซื้อรถยกเครน
ขนาดใหญ่
7 จัดซื้อเครื่องสูบน้า

รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
จัดอบรมการป้องกันอุบัติภัยและ
อุบัติเหตุหมู่และฝึกซ้อมแผน
จาลองสถานการณ์ แก่ บุคลากร
ของโรงพยาบาลเทศบาลนคร
เชียงใหม่และบุคลากรของหน่วย
สนับสนุนจากภายนอก
โรงพยาบาล จานวน 130 คน

งบประมำณ
(บำท)
20,000

สถำนที่
หน่วยงำน
พ.ศ. 2565
ดำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
โรงพยาบาล งานผู้ป่วยอุบัติเหตุ
เทศบาลนคร
และฉุกเฉิน
เชียงใหม่ กลุ่มงานการพยาบาล
ฝ่ายโรงพยาบาล
สานักสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

จัดอบรมการป้องกันอัคคีภัยและ 20,000 โรงพยาบาล
งานธุรการ
การซ้อมแผนเตรียมรับการเกิด
เทศบาลนคร ฝ่ายโรงพยาบาล
อัคคีภัย แก่ บุคลากรของ
เชียงใหม่ สานักสาธารณสุข
โรงพยาบาลเทศบาลนคร
และสิ่งแวดล้อม
เชียงใหม่ และบุคลากรของ
หน่วยสนับสนุนจากภายนอก
โรงพยาบาล จานวน 130 คน
จัดซื้อรถยกเครนขนาดใหญ่
24,000,000 ภายในเขต งานป้องกันและ
ความสามารถในการยกสูงสุดไม่
เทศบาลฯ บรรเทาสาธารณภัย
น้อยกว่า 20 ตัน จานวน 1 คัน
ฝ่ายปกครอง
สานักปลัดเทศบาล
จัดซื้อเครื่องสูบน้า ชนิด 1 สูบ
360,000 ภายในเขต งานป้องกันและ
4 จังหวะ เครื่องยนต์ดีเซล ไม่
เทศบาลฯ บรรเทาสาธารณภัย
น้อยกว่า 7 แรงม้า สูบน้าได้ไม่
ฝ่ายปกครอง
น้อยกว่า 1,000 ลิตร/นาที
สานักปลัดเทศบาล
จานวน 12 เครื่อง

ม.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2566
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

แบบ ผด. 02

2/209
ที่

โครงกำร

8 จัดซื้อรถยนต์บันได
ดับเพลิง

9 จัดซื้อรถยนต์
ดับเพลิงและกู้ภัย
เคลื่อนที่เร็ว

10 จัดระเบียบการค้าใน
ที่สาธารณะ
11 Chiangmai Smart
Security

รำยละเอียดของกิจกรรม
งบประมำณ
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
(บำท)
จัดซื้อรถยนต์บันไดดับเพลิง
60,000,000
ชนิดไม่น้อยกว่า 6 ล้อ เครื่องยนต์
ดีเซล สูบส่งน้าได้ไม่น้อยกว่า 3,000
ลิตรต่อนาที และสามารถจ่ายน้า
ที่แรงดันสูงได้ไม่น้อยกว่า 200
ลิตรต่อนาที และบันไดดับเพลิงสูง
ไม่น้อยกว่า 30 เมตร จานวน 1 คัน
จัดซื้อรถยนต์ดับเพลิงและกูภ้ ัย 36,000,000
เคลื่อนที่เร็ว ชนิด 4 ล้อ
ขับเคลื่อนแบบ 4 สูบ 4 จังหวะ
ชนิดเครื่องยนต์ดเี ซล มีกาลัง
สูงสุดไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า
จานวน 6 คัน
จัดระเบียบพื้นที่สาธารณะ
30,000
ภายในเขตเทศบาลนคร
เชียงใหม่
1.ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 46,000,000
จานวน 110 กล้อง พร้อม
อุปกรณ์อื่นครบชุดระกอบด้วย
-กล้องตรวจจับใบหน้า
-กล้องตรวจจับป้ายทะเบียน
-ตู้แจ้งเหตุฉุกเฉิน
2.ปรับปรุงและตกแต่งห้องควบคุม
ภายในศูนย์ควบคุม CCTV
3.ฝึกอบรมบุคลากร

สถำนที่
ดำเนินกำร
ภายในเขต
เทศบาลฯ

หน่วยงำน
พ.ศ. 2565
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
ฝ่ายปกครอง
สานักปลัดเทศบาล

ภายในเขต
เทศบาลฯ

งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
ฝ่ายปกครอง
สานักปลัดเทศบาล

ภายในเขต
เทศบาลฯ

งานรักษาความ
สงบเรียบร้อย
สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายระบบการจราจร
ส่วนการโยธา
สานักช่าง

ภายในเขต
เทศบาลฯ

ม.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2566
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

แบบ ผด. 02

2/210
รำยละเอียดของกิจกรรม
งบประมำณ
สถำนที่
หน่วยงำน
พ.ศ. 2565
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
(บำท)
ดำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
12 ดูแลและบารุงรักษา จ้างเหมาดูแลและบารุงรักษา
9,840,000 ศูนย์ควบคุม ฝ่ายระบบการจราจร
ระบบกล้องวงจรปิด อุปกรณ์ในระบบกล้องวงจรปิด
CCTV
ส่วนการโยธา
และระบบควบคุม
และระบบควบคุมกล้องภายใน
ศูนย์ฝึกอบรม
สานักช่าง
กล้องภายในศูนย์
ศูนย์ควบคุม CCTV ระบบกล้อง
และควบคุม
ควบคุม CCTV
วงจรปิดแบบ IP (เฟสที่ 1- 5)
สัญญาณไฟ
จานวน 433 ตัว และระบบ
จราจร
ควบคุมและบันทึกภาพภายใน
ห้องศูนย์ควบคุม CCTV
13 จ้างเหมาเอกชนดูแล จ้างเหมาอกชนดูแลและบารุง
716,000 -สถานีขนส่ง ฝ่ายระบบการจราจร
และบารุงรักษาระบบ รักษาระบบกล้องวงจรปิดสถานี
-ศูนย์ควบคุม ส่วนการโยธา
กล้องวงจรปิดสถานี ขนส่งและสายสัญญาณเชื่อมโยง
สัญญาณไฟ
สานักการช่าง
ขนส่งและสายสัญญาณ ภาพศูนย์ควบคุมกล้องโทรทัศน์
ฟ้าจราจร
เชื่อมโยงภาพ
วงจรปิดถนนประชาสัมพันธ์
ด้วยระบบ
ศูนย์ควบคุมกล้อง
ตาบลช้างคลาน อาเภอเมือง
คอมพิวเตอร์
โทรทัศน์วงจรปิด
จังหวัดเชียงใหม่ จานวน ๘๙ ตัว
ATC
ที่

โครงกำร

ม.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2566
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

แบบ ผด. 02

2/211
รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
14 ดูแลและบารุงรักษา จ้างเหมาเอกชนดูแลและบารุง
ระบบกล้องวงจรปิด รักษาระบบกล้องวงจรปิด
สวนสาธารณะและ
สวนสาธารณะ ๔ แห่ง ได้แก่
สายสัญญาณเชื่อมโยง สวนสาธารณะหนองบวกหาด,
ภาพศูนย์ควบคุม
สวนสาธารณะกาญจนาภิษก,
กล้องโทรทัศน์
สวนสาธารณะล้านนา ร.๙,
วงจรปิด
สวนสาธารณะบ้านเด่น และ
สายสัญญาณเชื่อมโยงภาพศูนย์
ควบคุมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
จานวน ๗๑ ตัว
ที่

โครงกำร

15 ดูแลรักษาความ
ปลอดภัยและ
ดูแลทรัพย์สิน
ในสวนสาธารณะ
เทศบาลนคร
เชียงใหม่

จ้างเหมาเอกชนสวนสาธารณะ
ดูแลรักษาความปลอดภัยและ
ดูแลทรัพย์สินในสวนสาธารณะ
จานวน 5 แห่ง ได้แก่
-สวนสาธารณะล้านนา ร.9
-สวนสาธารณะหนองบวกหาด
-สวนสาธารณะกาญจนาภิเษก
-สวนสุขภาพบ้านเด่น
-สวนสาธารณะเจริญประเทศ
และสวนสัตตมังคละ

งบประมำณ
สถำนที่
หน่วยงำน
พ.ศ. 2565
(บำท)
ดำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
566,000 -สวนสาธารณะ ฝ่ายระบบการจราจร
หนองบวกหาด
ส่วนการโยธา
-สวนสาธารณะ สานักการช่าง
กาญจนาภิษก
-สวนสาธารณะ
ล้านนา ร.๙,
-สวนสาธารณะ
บ้านเด่น
-ศูนย์ควบคุม
สัญญาณไฟ
ฟ้าจราจร
ด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์
ATC
2,520,000 -สวนสาธารณะ ฝ่ายสวนสาธารณะ
หนองบวกหาด
ส่วนการโยธา
-สวนสาธารณะ
สานักช่าง
กาญจนาภิษก
-สวนสาธารณะ
ล้านนา ร.๙,
-สวนสาธารณะ
บ้านเด่น
-สวนสาธารณะ
เจริญประเทศ
และสวน
สัตตมังคละ

ม.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2566
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

แบบ ผด. 02

2/212
ที่

โครงกำร

16 ปรับปรุงระบบ
กล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV)
ภายในอาคาร
หอพื้นถิ่นล้านนา

รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
รื้อถอนระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดเดิมและติดตั้งระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
(CCTV) อาคารหอพื้นถิ่น
ล้านนา จานวน 1 ระบบ
ประกอบด้วย
1.อุปกรณ์บันทึกภาพผ่าน
เครือข่าย(Network Video
Recorder) แบบ 16 ช่อง
จานวน 2 เครื่อง
2.กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ชนิดเครือข่าย แบบมุมมอง
คงที่สาหรับติดตั้งภายใน
สานักงาน จานวน 32 ตัว
3.เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด
2 kVA จ านวน 2 เครื่อง
4.จอมอนิเตอร์ชนิด LED
(Full HD) ขนาด 43 นิ้ว
จานวน 2 จอ
5.ตูส้ าหรับจัดเก็บเครื่อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
แบบที่ 1 (ขนาด 36U)
จานวน 1 ชุด
6.วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ติดตั้ง

งบประมำณ
สถำนที่
(บำท)
ดำเนินกำร
370,000 อาคาร
หอพื้นถิ่น
ล้านนา

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
งานส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชนในการ
อนุรักษ์และ
พัฒนาเมือง
กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ

พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2566
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

แบบ ผด. 02

2/213
ที่

โครงกำร

16 ดูแลรักษาความ
ปลอดภัยและ
ดูแลทรัพย์สิน
พื้นทีศ่ ูนย์มรดก
เมืองเชียงใหม่
17 ดูแลรักษาความ
ปลอดภัยและ
ดูแลทรัพย์สิน
สานักงานเทศบาล
นครเชียงใหม่
18 ดูแลรักษาความ
ปลอดภัยและ
ดูแลทรัพย์สิน
ภายในสนามกีฬา
เทศบาลนคร
เชียงใหม่
รวม
18 โครงกำร

รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
จ้างเหมารักษาความปลอดภัย
ประจาอาคารต่างๆ ในบริเวณ
พื้นที่ศูนย์มรดกเมืองเชียงใหม่

งบประมำณ
(บำท)
1,504,800

จ้างเหมารักษาความปลอดภัย
ประจาอาคารสานักงานเทศบาล
นครเชียงใหม่และบริเวณ
โดยรอบอาคารสานักงาน
เทศบาลนครเชียงใหม่
จ้างเหมารักษาความปลอดภัย
ประจาสนามกีฬาเทศบาล
นครเชียงใหม่

384,000

355,875

182,836,675

สถำนที่
หน่วยงำน
พ.ศ. 2565
ดำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
พื้นทีศ่ ูนย์
งานส่งเสริม
มรดก
การมีส่วนร่วม
เมือง
ของประชาชน
เชียงใหม่ ในการอนุรักษ์และ
พัฒนาเมือง
กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ
สานักงาน
งานธุรการ
เทศบาลฯ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
และบริเวณ สานักปลัดเทศบาล
โดยรอบ
สนามกีฬา
เทศบาลฯ

ฝ่ายกิจกรรม
เด็กและเยาวชน
สานักการศึกษา

ม.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2566
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

แบบ ผด.02

2/214
จำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566
เทศบำลนครเชียงใหม่
7. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล
(1) แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป
ที่

โครงกำร

1 ส่งเสริมและบูรณา
การขับเคลื่อนระบบ
ราชการ ร่วมกับ
จังหวัดเชียงใหม่
และรัฐบาล
2 บริหารจัดการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
จัดกิจกรรมส่งเสริมและบูรณา
การขับเคลื่อนระบบราชการ
ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่และ
รัฐบาล

งบประมำณ
(บำท)
100,000

พ.ศ. 2565
สถำนที่
หน่วยงำน
ดำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
พื้นที่ในเขต
งานธุรการ
จังหวัด
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
เชียงใหม่ สานักปลัดเทศบาล

อุดหนุนงบประมาณให้แก่
เทศบาลตาบลสันผีเสื้อ เพื่อ
ดาเนินโครงการบริหารจัดการ
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อาเภอ
เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2566

35,000

สานักงาน
เทศบาล
ตาบล
สันผีเสื้อ

งานธุรการ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สานักปลัดเทศบาล

ม.ค.

พ.ศ. 2566
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

แบบ ผด.02
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งบประมำณ
(บำท)
193,000

สถำนที่
ดำเนินกำร
ศูนย์มรดก
เมือง
เชียงใหม่

4 จัดนิทรรศการเกี่ยวกับ 1.รวบรวมข้อมูลสาหรับจัด
100,000
การอนุรักษ์และ
แสดงนิทรรศการเกีย่ วกับการ
พัฒนาเมือง
อนุรักษ์และพัฒนาเมือง
2.จัดพิธีเปิดนิทรรศการเกีย่ วกับ
การอนุรักษ์และพัฒนาเมือง
3.จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับ
การอนุรักษ์และพัฒนาเมือง
5 อบรมการอนุรักษ์และ 1.จัดประชุมคณะทางาน/
222,500
การพัฒนาเมืองเก่า คณะกรรมการอนุรักษ์และการ
พัฒนาเมืองเก่าเพื่อกาหนด
หัวข้อในการจัดอบรม
2.จัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
เกี่ยวกับอนุรักษ์และการพัฒนา
เมืองเก่า จานวน 100 คน

ศูนย์มรดก
เมือง
เชียงใหม่

ที่

โครงกำร

3 อบรม/สัมมนา
การอนุรักษ์และ
พัฒนาเมือง

รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
จัดอบรม/สัมมนาการอนุรักษ์
และพัฒนาเมือง จานวน 5 ครั้ง

ศูนย์มรดก
เมือง
เชียงใหม่

พ.ศ. 2565
หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
งานส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการ
อนุรักษ์และ
พัฒนาเมือง
กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ
งานส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการ
อนุรักษ์และ
พัฒนาเมือง
กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ
งานส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการ
อนุรักษ์และ
พัฒนาเมือง
กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ

พ.ศ. 2566
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

แบบ ผด.02
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ที่

โครงกำร

6 สัมมนาเพื่อรับฟัง
ความคิดเห็นแนว
ทางการส่งเสริม
การเดิน
ในเขตเมืองเชียงใหม่
7 ประชาสัมพันธ์เพื่อ
การท่องเที่ยวอย่าง
ปลอดภัย

รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
จัดสัมมนาเพื่อรับฟังความ
คิดเห็นแนวทางการส่งเสริมการ
เดินในเขตเมืองเชียงใหม่
จานวน 50 คน

งบประมำณ
(บำท)
14,000

สถำนที่
ดำเนินกำร
ศูนย์มรดก
เมือง
เชียงใหม่

จ้างเหมาเอกชนจัดทาสื่อ
ประชาสัมพันธ์เพื่อการ
ท่องเที่ยวอย่างปลอดภัยใน
รูปแบบต่างๆ ได้แก่
-ถุงผ้า
-สติ๊กเกอร์ข้อความ
-แผ่นปลิว/ใบปลิว
-โปสเตอร์
-ป้ายประชาสัมพันธ์
-ป้ายรณรงค์
-สปอตวิทยุ
-สื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ
อื่นๆ ตามความเหมาะสม

100,000

ภายในเขต
เทศบาลฯ

พ.ศ. 2565
หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
งานส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการ
อนุรักษ์และ
พัฒนาเมือง
กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ
งานประชาสัมพันธ์
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ

พ.ศ. 2566
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

แบบ ผด.02
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ที่

โครงกำร

8 จัดทาและเผยแพร่
วีดีทัศน์ของเทศบาล
นครเชียงใหม่

9 จัดทาสื่อ
ประชาสัมพันธ์ใน
รูปแบบต่างๆ

รำยละเอียดของกิจกรรม
งบประมำณ
สถำนที่
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
(บำท)
ดำเนินกำร
จ้างเหมาเอกชนจัดทาวิดีทัศน์
150,000 ภายในเขต
แนะนาเทศบาลนครเชียงใหม่
เทศบาลฯ
ในรูปแบบต่างๆ ได้แก่
สปอตโฆษณา สารคดีสั้น
และเผยแพร่วดี ีทัศน์
ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ต่างๆ
จอโทรทัศน์ LED ขนาดใหญ่
และทางอินเตอร์เน็ตทั้งในส่วน
ท้องถิ่นและส่วนกลาง
จ้ างเหม าเอกชน จั ดท าสื่ อ 1,600,000 ภายในเขต
ประชาสั มพั นธ์ ใ นรู ป แบบต่ า งๆ
เทศบาลฯ
ทั้งในและนอกสถานที่ ได้แก่
-ป้ายชนิดและขนาดต่างๆ
-สื่อสิ่งพิมพ์ชนิดและขนาดต่างๆ
-สปอตวิทยุ
-ซื้อหรือเช่าคอลัมน์ใน
หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร
-รถแห่ประชาสัมพันธ์
-สื่อรูปแบบใหม่
(New media)
-สื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ
อื่นๆ ตามความเหมาะสม

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
งานบริการและ
เผยแพร่วิชาการ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ

งานบริการและ
เผยแพร่วิชาการ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ

พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

พ.ศ. 2566
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

แบบ ผด.02
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ที่
10

11

12

13

รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
ถ่ายทอดสด
จ้างเหมาเอกชนถ่ายทอดสด
กิจกรรมต่างๆ ของ บรรยายทั้งภาพและเสียง หรือ
เทศบาล
เฉพาะเสียง การจัดกิจกรรม
นครเชียงใหม่
ต่างๆ ของเทศบาลนครเชียงใหม่
ผ่านช่องทางสถานีวิทยุ
สถานีโทรทัศน์ ทีวีอินเตอร์เน็ต
และสื่อสังคม On-Line
จอโทรทัศน์ LED ขนาดใหญ่
จัดทาหนังสือรายงาน จ้างเหมาเอกชนออกแบบและ
ประจาปี
จัดพิมพ์หนังสือรายงาน
ประจาปีเทศบาลนครเชียงใหม่
จานวน 1,700 เล่ม/ปี
จัดนิทรรศการ
จ้างเหมาเอกชนจัดทา
เทิดพระเกียรติและ นิทรรศการเทิดพระเกียรติและ
นิทรรศการ
นิทรรศการประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาลฯ
กิจกรรมต่างๆ ของ
เทศบาลฯ
แถลงข่าวสื่อมวลชน จัดแถลงข่าวการจัดกิจกรรม
ต่างๆ ของเทศบาลฯ โดยเชิญ
สื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ
ทั้งภายในท้องถิ่นและส่วนกลาง
รวมทั้งผู้นาชุมชนใน 4 แขวง
คณะผู้บริหารสมาชิกสภา
เทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน
ของเทศบาลฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง
อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)
200,000

สถำนที่
ดำเนินกำร
ภายในเขต
เทศบาลฯ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
งานประชาสัมพันธ์
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ

490,000

ภายในเขต
เทศบาลฯ

20,000

ภายในเขต
เทศบาลฯ

งานประชาสัมพันธ์
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ
งานบริการและ
เผยแพร่วิชาการ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ

300,000

ภายในเขต
เทศบาลฯ

งานประชาสัมพันธ์
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
กองยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ

พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

พ.ศ. 2566
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

แบบ ผด.02

2/219
รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
14 ประชาสัมพันธ์กิจการ จ้างเหมาเอกชนประชาสัมพันธ์
ของเทศบาลนคร
ข่าวสารต่างๆ ผ่านรายการ
เชียงใหม่ผ่านสถานี สถานีวิทยุ จานวน 2 สถานี
วิทยุ
15 จัดทาสื่อและ
จ้างเหมาเอกชนจัดทาสื่อ
เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ผ่าน ผ่านสื่อดิจิทัลสมัยใหม่ ดังนี้
สื่อดิจิทัลสมัยใหม่
1. จัดทาวิดโี อทั่วไป
(New Digital
2. จัดทาภาพกราฟิก ประกอบ
Media)
บทความ ข่าวสารของเทศบาล
นครเชียงใหม่
3. โปรโมทโพสต์เพื่อเพิ่ม
การมีส่วนร่วม
4. ดูแล Facebook page
ภาพรวม
5. จัดทาสปอตวิทยุ ข่าวสาร ข่าว
ประชาสัมพันธ์ ผ่านสถานีวิทยุ
6. จัดทาวิดโี อสกู๊ปข่าวประชาสัมพันธ์
ผ่านรายการโทรทัศน์
ฯลฯ
ที่

โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)
120,000

สถำนที่
ดำเนินกำร
ภายในเขต
เทศบาลฯ

3,000,000

ภายในเขต
เทศบาลฯ

พ.ศ. 2565
หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
งานประชาสัมพันธ์
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
กองยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ
งานประชาสัมพันธ์
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
กองยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ

พ.ศ. 2566
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

แบบ ผด.02
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รำยละเอียดของกิจกรรม
งบประมำณ
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
(บำท)
16 จัดทาห้องบันทึกเทป -ปูพื้นพรมขนาดประมาณ
140,000
และถ่ายทาวีดีทัศน์ 50*50*5 ซม.
ภายในห้องทางาน
-ติดตั้งผนังตกแต่งดูดซับเสียง
ของฝ่ายประชาสัมพันธ์ -ติดตั้งผนังยิปซัม่
-ปรับปรุงฝ้าเพดาน
-ติดตั้งระบบไฟฟ้า
-ติดตั้งโต๊ะขนาดประมาณ
240*60*75 ซม.
ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ
กาหนด
17 จัดซื้อครุภัณฑ์
-จัดซื้อกล้องถ่ายรูปดิจิตอล
139,000
สาหรับใช้ในการถ่าย ความละเอียดไม่น้อยกว่า 24.2
ทาวีดีทัศน์และ
ล้านพิกเซล พร้อมเลนส์ทางยาว
ถ่ายทอดสด
โฟกัส 28-70 มม. จานวน 1 ตัว
-จั ด ซื้ อ แฟล ชส า หรั บ กล้ อ ง
ถ่ายรูป สามารถปรับองศาขึ้น-ลง ได้
แสดงผลการทางานด้วยจอ
LCD จานวน 1 ตัว
-จัดซื้อขาตั้งกล้องถ่ายวีดีโอ
จานวน 1 ชุด
-จัดซื้อไมโครโฟนไร้สาย
จานวน 1 ชุด
-จัดซื้อชุดไฟพร้อมขาตั้งและ
แผ่นกรองแสง (softbox)
จานวน 1 ชุด
-จัดซื้อคอมพิวเตอร์ประมวลผล
แบบที่ 2 จานวน 1 ชุด
ที่

โครงกำร

สถำนที่
ดำเนินกำร
ฝ่าย
ประชาสัมพันธ์
ชั้น 1 อาคาร 5
สานักงาน
เทศบาลฯ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
งานประชาสัมพันธ์
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ

ฝ่าย
ประชาสัมพันธ์
ชั้น 1 อาคาร 5
สานักงาน
เทศบาลฯ

งานประชาสัมพันธ์
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
กองยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ

พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

พ.ศ. 2566
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

แบบ ผด.02

2/221
รำยละเอียดของกิจกรรม
งบประมำณ
สถำนที่
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
(บำท)
ดำเนินกำร
18 ปรับปรุงข้อมูลแผนที่ จ้างเหมาบุคคลภายนอก
1,170,000 ภายในเขต
ภาษีและทะเบียน
จานวน 12 คน ลงระบบข้อมูล
เทศบาลฯ
ทรัพย์สินเทศบาล
และปรับปรุงข้อมูลทีด่ ินและสิ่ง
นครเชียงใหม่
ปลูกสร้างในโปรแกรมแผนทีภ่ าษี
และทะเบียนทรัพย์สิน (Ltax
3000) ได้แก่
-ข้อมูลขนาดและการใช้
ประโยชน์แปลงที่ดิน
-ข้อมูลขนาดและการใช้
ประโยชน์อาคาร
-ข้อมูลขนาดและการใช้
ประโยชน์อาคารชุด
-ข้อมูลขนาดป้ายและใบอนุญาต
ต่างๆ
-ข้อมูลภาพถ่ายของที่ดิน
สิ่งปลูกสร้าง อาคารชุดและป้าย
19 ดูแลระบบแผนทีภ่ าษี จ้างเหมาเอกชนดูแลระบบ
216,000 ภายในเขต
และทะเบียนทรัพย์สิน แผนที่ภาษีและทะเบียน
เทศบาลฯ
ทรัพย์สิน
ที่

โครงกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
ฝ่ายแผนทีภ่ าษี
และทะเบียน
ทรัพย์สิน
สานักคลัง

งานแผนที่ภาษี
ฝ่ายแผนทีภ่ าษีฯ
สานักคลัง

พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

พ.ศ. 2566
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

แบบ ผด.02

2/222
รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
20 จัดทาเทศบัญญัติ
1.จัดประชุมชี้แจงรับนโยบาย
งบประมาณรายจ่าย 2.จัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อ
ประจาปีของเทศบาล ชี้แจงให้แก่เจ้าหน้าที่แต่ละ
นครเชียงใหม่
หน่วยงาน
3.จัดทาร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567
4.นาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีเสนอขอรับ
ความเห็นชอบจากสภาเทศบาลฯ
5.นาร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีที่
ได้รับความเห็นชอบจากสภา
เทศบาลเสนอผู้ว่าราชการ
จังหวัดเพื่อให้ความเห็นชอบ
6.นายกเทศมนตรีประกาศใช้
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2567
7.จัดทาเอกสารเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี
พ.ศ.2567 จานวน 250 เล่ม
ที่

โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)
100,000

สถำนที่
ดำเนินกำร
สานักงาน
เทศบาลฯ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
งานงบประมาณ
ฝ่ายแผนงาน
และงบประมาณ
กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ

พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค. ก.พ. มี.ค.

พ.ศ. 2566
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.02

2/223
ที่

โครงกำร

21 เผยแพร่สรุป
แผนงาน/โครงการที่
ใช้จ่ายตาม
งบประมาณรายจ่าย
ประจาปี

รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
1.จัดเตรียมข้อมูลในการ
เผยแพร่
2.จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ใน
การเผยแพร่สรุปแผนงาน/
โครงการที่ใช้จ่ายตาม
งบประมาณรายจ่ายประจาปี
3.ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สรุป
แผนงาน/โครงการที่ใช้จ่าย
ประจาปี ผ่านช่องทางต่างๆ
ได้แก่
-ป้ายประชาสัมพันธ์ขนาด
ใหญ่หน้าเทศบาลฯ
-ป้ายประชาสัมพันธ์ติดบอร์ด
-เว็บไซต์ของเทศบาล
นครเชียงใหม่ และ
สื่อออนไลน์ต่างๆ

งบประมำณ
(บำท)
20,000

สถำนที่
หน่วยงำน
ดำเนินกำร รับผิดชอบหลัก
เทศบาล งานงบประมาณ
นคร
ฝ่ายแผนงานและ
เชียงใหม่ งบประมาณ
กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ

พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

พ.ศ. 2566
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.02

2/224
ที่
โครงกำร
22 จัดทาแผน
พัฒนาท้องถิ่น
ฉบับเพิม่ เติม
เปลี่ยนแปลง
และแก้ไข

23 จัดทาแผนการ
ดาเนินงานประจาปี

รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
1.เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2566- 2570)
ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
2.เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566- 2570)
ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
3.แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2566- 2570)
ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
4.การลงข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ผ่านระบบ e-plan
1.รวบรวมแผนการดาเนินการ
จากหน่วยงานภายในเทศบาลฯ
และหน่วยงานต่าง ๆ ที่มี
โครงการในเขตพื้นที่เทศบาลฯ
เพื่อจัดทาร่างแผนการ
ดาเนินงานประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566
2.นาร่างแผนการดาเนินงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2566 เสนอต่อคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทาแผน
พัฒนาเทศบาลฯ เพื่อพิจารณา
การจัดทาร่างแผนฯ

งบประมำณ
(บำท)
100,000

สถำนที่
ดำเนินกำร
สานักงาน
เทศบาลฯ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
งานวิเคราะห์
นโยบายและแผน
ฝ่ายแผนงาน
และงบประมาณ
กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ

70,000

สานักงาน
เทศบาลฯ

งานวิเคราะห์
นโยบายและแผน
ฝ่ายแผนงานและ
งบประมาณ
กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ

พ.ศ. 2565
พ.ศ. 2566
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

แบบ ผด.02

2/225
ที่

โครงกำร
จัดทาแผนการ
ดาเนินงานประจาปี
(ต่อ)

รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
3.นาร่างแผนการดาเนินงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2566 เสนอต่อคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาลฯ เพื่อให้
ความเห็นชอบร่างแผนฯ
4.นาเสนอผู้บริหารเทศบาล
ประกาศใช้แผนการดาเนินงาน
ประจาปี พ.ศ. 2566
5.จัดทาเอกสารแผนการดาเนินงาน
ประจาปี พ.ศ.2566
6.จัดทาแผนการดาเนินงาน
ประจาปี พ.ศ.2566
ฉบับเพิ่มเติม
7.จัดทาแผนการดาเนินงาน
ประจาปี พ.ศ.2566
ฉบับแก้ไข
8.ขออนุมัติโครงการงบประมาณ
โครงการทั้งหมดในแผนการ
ดาเนินงานผ่านระบบ e-plan

งบประมำณ
(บำท)

สถำนที่
ดำเนินกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

พ.ศ. 2566
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

แบบ ผด.02

2/226
ที่

โครงกำร

24 ติดตามและ
ประเมินผล
การดาเนินงานตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น

รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
1.ดาเนินการกรอกข้อมูลใน
ระบบสารสนเทศเพื่อการ
วางแผนและประเมินผลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(eMENSCR)
2.ดาเนินการติดตามประเมินผล
การดาเนินงานตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ครั้งที่ 1
3.ดาเนินการสารวจและประเมิน
ผลการดาเนินงานตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 2
4.ดาเนินการสารวจและ
ประเมินผลความคิดเห็นของ
ประชาชนต่อการดาเนินงานของ
เทศบาลฯ
5.จัดทารายงานการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาฯ
6.ประชุมคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาฯ
7.นาเสนอผู้บริหารเพื่อเสนอต่อ
สภาเทศบาลฯ คณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาลและประกาศ
เผยแพร่

งบประมำณ
(บำท)
35,000

สถำนที่
ดำเนินกำร
สานักงาน
เทศบาลฯ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
งานวิจัยและ
ประเมินผล
ฝ่ายแผนงาน
และงบประมาณ
กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ

พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

พ.ศ. 2566
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

แบบ ผด.02

2/227
ที่

โครงกำร

25 ประเมิน
ประสิทธิภาพของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

26 พั ฒ นาการบริ ห าร
จั ด ก า ร ร ะ บ บ
ร้ อ งเรี ย น-ร้ อ งทุ ก ข์
เพื่ อ การให้ บ ริ ก าร
ประชาชนผ่านระบบ
ดิ จิ ทั ล ของเทศบาล
นครเชียงใหม่

รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
1.แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จัดส่งข้อมูลเพื่อเตรียมความ
พร้อมตามเกณฑ์ตัวชี้วัดปีที่
ผ่านมา
2.รวบรวมข้อมูล
3.เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ
กับท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
ตรวจประเมินฯ
4.จัดทาแฟ้มเอกสารตามตัวชี้วัด
5.เสนอข้อมูลต่อคณะทางาน
ประเมินประสิทธิภาพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ตรวจพิจารณา
จัดซื้อระบบร้องเรีย น-ร้องทุก ข์
จานวน 1 ระบบ ประกอบด้วย
1.เว็ บไซด์ส าหรั บประชาชนใน
การใช้บริการ
2.โมดูลระบบจัดการโครงสร้าง
กอง/ฝ่าย
3.โมดูลระบบการจัดการสาหรับ
เจ้าหน้าที่รับเรื่อง
4.โมดูลระบบการจัดการสาหรับ
เจ้าหน้าที่ กอง/ฝ่าย/งาน และ
เจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิงาน
5.โมดูลระบบการจัดการสาหรับ
คณะกรรมการ

งบประมำณ
(บำท)
10,000

สถำนที่
ดำเนินกำร
สานักงาน
เทศบาลฯ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
งานวิจัยและ
ประเมินผล
ฝ่ายแผนงาน
และงบประมาณ
กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ

1,500,000

สานักงาน
เทศบาลฯ

งานเทคโนโลยี
และสารสนเทศ
ฝ่ายแผนงานและ
งบประมาณ
กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ

พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

พ.ศ. 2566
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

แบบ ผด.02

2/228
ที่

โครงกำร

27 บารุงรักษาและ
ซ่อมแซมแก้ไขระบบ
คอมพิวเตอร์
(ON-LINE) สาหรับ
การบริการด้าน
งานทะเบียนราษฎร
และทะเบียนบัตร
ประจาตัวประชาชน
28 บารุงรักษาและ
ซ่อมแซมแก้ไขระบบ
คอมพิวเตอร์งานบัตร
ประจาตัวประชาชน
แขวงเม็งราย
29 ดูแลความสะอาด
ภายในอาคาร
สานักงานเทศบาล
นครเชียงใหม่

รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
จ้างเหมาเอกชนบารุงรักษาและ
ซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์
(ON-LINE) และเครื่องพิมพ์พร้อม
ทั้งระบบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
Hardware และระบบคาสั่ง
ควบคุมการทางาน Software
ของเทศบาลนครเชียงใหม่

งบประมำณ
สถำนที่
(บำท)
ดำเนินกำร
213,000 -สานักงาน
เทศบาลฯ
-เคาน์เตอร์
บริการ
ประชาชน
(GCS.)

จ้างเหมาเอกชนบารุงรักษาและ
ซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์
สาหรับงานบัตรประจาตัว
ประชาชนแขวงเม็งราย

100,000

จ้างเหมาเอกชนดูแลความ
สะอาดภายในอาคารสานักงาน
เทศบาลนครเชียงใหม่

1,905,600

พ.ศ. 2565
หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
งานทะเบียนราษฎร,
งานบัตรประจาตัว
ประชาชน
ฝ่ายปกครอง
สานักปลัดเทศบาล

สานักงาน งานบัตรประจาตัว
แขวงเม็งราย
ประชาชน
แขวงเม็งราย
สานักงาน
เทศบาลฯ

งานธุรการ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สานักปลัดเทศบาล

ม.ค.

พ.ศ. 2566
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

แบบ ผด.02

2/229
ที่

โครงกำร

30 ดูแลความสะอาด
ภายในอาคาร
จุดบริการประชาชน
(แขวงศรีวิชัยเดิม)
31 ดูแลความสะอาด
ภายในอาคาร
สานักงาน
แขวงนครพิงค์
32 ดูแลความสะอาด
ภายในอาคาร
สานักงาน
แขวงกาวิละ
33 ดูแลความสะอาด
ภายในอาคาร
สานักงาน
แขวงเม็งราย
รวม
33 โครงกำร

พ.ศ. 2565
สถำนที่
หน่วยงำน
ดำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
จุดบริการ งานธุรการ
ประชาชน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(แขวง
สานักปลัดเทศบาล
ศรีวิชัยเดิม)
สานักงาน
งานธุรการ
แขวงนครพิงค์ แขวงนครพิงค์

รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
จ้างเหมาเอกชนดูแลความ
สะอาดภายในอาคาร
จุดบริการประชาชน
(แขวงศรีวิชัยเดิม)
จ้างเหมาเอกชนดูแลความ
สะอาดภายในอาคารสานักงาน
แขวงนครพิงค์

งบประมำณ
(บำท)
151,200

จ้างเหมาเอกชนดูแลความ
สะอาดภายในอาคารสานักงาน
แขวงกาวิละ

151,200

สานักงาน
แขวงกาวิละ

งานธุรการ
แขวงกาวิละ

จ้างเหมาเอกชนดูแลความ
สะอาดภายในอาคารสานักงาน
แขวงเม็งราย

151,200

สานักงาน
แขวงเม็งราย

งานธุรการ
แขวงเม็งราย

151,200

12,967,900

ม.ค.

พ.ศ. 2566
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

2/230
แบบ ผด. 02

จำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566
เทศบำลนครเชียงใหม่
7. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล
(2) แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน
รำยละเอียดของกิจกรรม
งบประมำณ
สถำนที่
หน่วยงำน
พ.ศ. 2565
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
(บำท)
ดำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1 ดูแลความสะอาด
จ้างเหมาเอกชนดูแลความ
132,000 ศูนย์ฝึกอบรม ฝ่ายระบบการจราจร
ภายในศูนย์ฝึกอบรม สะอาด บารุงรักษาทรัพย์สิน
และควบคุม
ส่วนการโยธา
และควบคุมสัญญาณ ภายในศูนย์ฝึกอบรมและควบคุม
สัญญาณไฟ
สานักช่าง
ไฟจราจร
สัญญาณไฟจราจร
จราจร
รวม
1 โครงกำร
132,000
ที่

โครงกำร

ม.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2566
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

แบบ ผด.02

2/231
จำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566
เทศบำลนครเชียงใหม่
7. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล
(4) แผนงำนสำธำรณสุข
ที่

โครงกำร

รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
1 ดูแลรักษาความ
จ้างเหมาเอกชนดูแลความ
สะอาดศูนย์บริการ
สะอาดอาคารและบริเวณ
สุขภาพสัตว์เลี้ยง
โดยรอบศูนย์บริการสุขภาพสัตว์
เทศบาลนครเชียงใหม่ เลี้ยงเทศบาลนครเชียงใหม่

งบประมำณ
(บำท)
138,000

รวม

1 โครงกำร

138,000

สถำนที่
หน่วยงำน
ดำเนินกำร รับผิดชอบหลัก
ศูนย์บริการ งานสัตวแพทย์
สุขภาพสัตว์
ฝ่ายบริการ
เลี้ยง
สิ่งแวดล้อม
เทศบาลนคร สานักสาธารณสุข
เชียงใหม่
และสิ่งแวดล้อม

พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2566
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

2/232
แบบ ผด. 02

จำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566
เทศบำลนครเชียงใหม่
7. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล
(8) แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรม และนันทนำกำร
รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
1 ดูแลบำรุงรักษำระบบ จ้ำงเหมำเอกชนดูแลและ
เว็บไซต์ศูนย์มรดก
บำรุงรักษำระบบเว็บไซต์
เมืองเชียงใหม่
ศูนย์มรดกเมืองเชียงใหม่

งบประมำณ
(บำท)
30,000

สถำนที่
ดำเนินกำร
ศูนย์มรดก
เมือง
เชียงใหม่

2 ดูแลควำมสะอำด
อำคำรและพื้นที่
บริเวณศูนย์มรดก
เมืองเชียงใหม่

907,200

ศูนย์มรดก
เมือง
เชียงใหม่

226,000

พื้นที่ศูนย์
มรดกเมือง
เชียงใหม่

ที่

โครงกำร

3 ดูแลสวน
ไม้ดอกไม้ประดับ
บริเวณพื้นที่
ศูนย์มรดก
เมืองเชียงใหม่

จ้ำงเหมำเอกชนดูแลควำม
สะอำดอำคำรและพื้นที่บริเวณ
ศูนย์มรดกเมืองเชียงใหม่ ได้แก่
พื้นทีห่ อศิลปวัฒนธรรมเชียงใหม่
,หอประวัติศำสตร์เมือง
เชียงใหม่ และพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่น
ล้ำนนำ
จ้ำงเหมำเอกชนดูแลสวน
ไม้ดอกไม้ประดับบริเวณพื้นที่
ศูนย์มรดกเมืองเชียงใหม่

หน่วยงำน
พ.ศ. 2565
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
งำนส่งเสริม
กำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชนในกำร
อนุรักษ์และ
พัฒนำเมือง
กองยุทธศำสตร์
และงบประมำณ
งำนส่งเสริม
กำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชนในกำร
อนุรักษ์และ
พัฒนำเมือง
กองยุทธศำสตร์
และงบประมำณ
งำนส่งเสริม
กำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชนในกำร
อนุรักษ์และ
พัฒนำเมือง
กองยุทธศำสตร์
และงบประมำณ

ม.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2566
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

แบบ ผด. 02

2/233
รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
จัดซื้อเครื่อง Media player
จำนวน 2 เครื่อง

งบประมำณ
(บำท)
6,000

5 จัดซื้อเครื่อง
มัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์
ขนำด 5,000
ANSI Lumens

จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ ขนำด 5,000
ANSI Lumens
จำนวน 1 เครื่อง

55,800

6 จัดซื้อเครื่อง
มัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์
ขนำด 5,000
ANSI Lumens

จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ ขนำด 5,000
ANSI Lumens
จำนวน 1 เครื่อง

56,000

ที่

โครงกำร

4 จัดซื้อเครื่อง
Media player

สถำนที่
หน่วยงำน
ดำเนินกำร รับผิดชอบหลัก
ห้อง
งำนส่งเสริม
นิทรรศกำร กำรมีส่วนร่วมของ
ศูนย์มรดก ประชำชนในกำร
เมือง
อนุรักษ์และ
เชียงใหม่
พัฒนำเมือง
กองยุทธศำสตร์
และงบประมำณ
ห้อง
งำนส่งเสริม
นิทรรศกำร กำรมีส่วนร่วมของ
ศูนย์มรดก ประชำชนในกำร
เมือง
อนุรักษ์และ
เชียงใหม่
พัฒนำเมือง
กองยุทธศำสตร์
และงบประมำณ
ห้องประชุม
งำนส่งเสริม
และศูนย์ฟื้น กำรมีส่วนร่วมของ
บ้ำนย่ำน
ประชำชนในกำร
เวียง
อนุรักษ์และ
เชียงใหม่
พัฒนำเมือง
กองยุทธศำสตร์
และงบประมำณ

พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

พ.ศ. 2566
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

แบบ ผด. 02

2/234
ที่

โครงกำร

7 ดูแลควำมสะอำด
ภำยในอำคำร
สำนักงำนกำร
ท่องเที่ยวเทศบำล
นครเชียงใหม่
8 ดูแลรักษำควำม
สะอำดภำยในสนำม
กีฬำเทศบำลนคร
เชียงใหม่
รวม
8 โครงกำร

รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
จ้ำงเหมำเอกชนดูแลควำม
สะอำดอำคำรสำนักงำนกำร
ท่องเที่ยวเทศบำลนครเชียงใหม่

งบประมำณ
(บำท)
151,200

สถำนที่
ดำเนินกำร
อำคำร
สำนักงำน
กำรท่องเที่ยว
เทศบำลฯ

จ้ำงเหมำเอกชนดูแลควำม
สะอำดภำยในสนำมกีฬำ
เทศบำลนครเชียงใหม่

3,321,500

สนำมกีฬำ
เทศบำลนคร
เชียงใหม่

4,753,700

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
งำนส่งเสริม
กำรท่องเที่ยว
ฝ่ำยอำนวยกำร
สำนัก
ปลัดเทศบำล
ฝ่ำยกิจกรรม
เด็กและเยำวชน
สำนักกำรศึกษำ

พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2566
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

2/235
แบบ ผด. 02

จำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566
เทศบำลนครเชียงใหม่
7. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล
(11) แผนงำนกำรพำณิชย์
ที่
1

2

3

รวม

รำยละเอียดของกิจกรรม
งบประมำณ
สถำนที่
หน่วยงำน
พ.ศ. 2565
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
(บำท)
ดำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ดูแลความสะอาด
จ้างเหมาท้าความสะอาดห้องน้า 2,116,800 สถานีขนส่ง งานกิจการขนส่ง
ห้องน้าของสถานี
ของสถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่
ผูโ้ ดยสาร
ฝ่ายอ้านวยการ
ขนส่งผู้โดยสาร
1 (ช้างเผือก) แห่งที่ 2 (อาเขต)
แห่งที่ 1 ส้านักปลัดเทศบาล
จังหวัดเชียงใหม่
และแห่งที่ 3
(ช้างเผือก)
แห่งที่ 2
(อาเขต)
และแห่งที่ 3
ดูแลความสะอาด
จ้างเหมาท้าความสะอาดของ
1,814,400 สถานีขนส่ง งานกิจการขนส่ง
สถานีขนส่งผูโ้ ดยสาร สถานีขนส่งผูโ้ ดยสารแห่งที่ 1
ผู้โดยสาร
ฝ่ายอ้านวยการ
จังหวัดเชียงใหม่
(ช้างเผือก) แห่งที่ 2 (อาเขต)
แห่งที่ 1 ส้านักปลัดเทศบาล
และแห่งที่ 3
(ช้างเผือก)
แห่งที่ 2
(อาเขต)
และแห่งที่ 3
ดูแลความสะอาด
จ้างเหมาดูแลความสะอาด
151,200 โรงฆ่าสัตว์
งานสัตวแพทย์
โรงฆ่าสัตว์เทศบาล โรงฆ่าสัตว์เทศบาลนครเชียงใหม่
เทศบาลนคร
ฝ่ายบริการ
นครเชียงใหม่
เชียงใหม่
สิ่งแวดล้อม
ส้านักสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
3 โครงกำร
4,082,400
โครงกำร

ม.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2566
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

3.บัญชีโครงการสาหรับที่ไม่ได้ดาเนินการจัดทาเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
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แบบ ผด.02

จำนวนโครงกำร กิจกรรมและงบประมำณทีไ่ ม่ได้ดำเนินกำรจัดทำเป็นโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566
เทศบำลนครเชียงใหม่
1. แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป
ที่

โครงกำร

1 วันท้องถิ่นไทย
(18 มีนาคม)

2 วันเทศบาล
(24 เมษายน)

รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
จัดงานวันท้องถิ่นไทย ภายใน
งานประกอบด้วยกิจกรรม
- อ่านสารรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยเนื่องใน
วันท้องถิน่ ไทย
- จัดกิจกรรม Big Cleaning
Day ฉีดล้างถนนและพื้นที่
สาธารณะในพื้นที่
- จัดกิจกรรมท้องถิ่นร่วมใจไล่
หมอกควันฉีดพ่นละอองน้้า
เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศ
1.จัดพิธีทางศาสนา
2.จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ
พนักงานเทศบาล พนักงานครู
และพนักงานจ้างดีเด่น
3.จัดกิจกรรม 5 ส ภายใน
ส้านักงานเทศบาลนคร
เชียงใหม่

งบประมำณ
(บำท)
4,000

1,700

พ.ศ. 2565
สถำนที่
หน่วยงำน
ดำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ส้านักงาน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
เทศบาลฯ ส้านักปลัดเทศบาล

ส้านักงาน
เทศบาลฯ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ส้านักปลัดเทศบาล

ม.ค.

พ.ศ. 2566
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

แบบ ผด.02
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ที่

โครงกำร

3 ค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้ง

4 สัมมนาองค์กร
แห่งการเรียนรู้

5 พัฒนาพนักงาน
เทศบาล เทศบาล
นครเชียงใหม่
6 แสดงมุทิตาจิตแก่ผู้
เกษียณอายุราชการ

7 คัดเลือกพนักงาน
เทศบาลและ
ลูกจ้างประจ้า/
พนักงานจ้างดีเด่น

รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
1.รับสมัคร
2.ประชาสัมพันธ์การใช้สิทธิ
เลือกตั้ง
3.จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ที่
จ้าเป็นในการจัดการเลือกตั้ง
4.ประกาศผลการเลือกตั้ง
ฯลฯ
จัดอบรม/สัมมนาให้ความรู้ที่ใช้
ในการปฏิบัติงานแก่พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจ้า และ
พนักงานจ้าง จ้านวนประมาณ
135 คน
จัดอบรมพัฒนาพนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจ้า และพนักงานจ้าง
ของเทศบาลฯ จ้านวน 135 คน
จัดกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตแก่
ผู้เกษียณอายุราชการ
-พนักงานเทศบาล จ้านวน 19 คน
-พนักงานครูเทศบาล จ้านวน 10 คน
-ลูกจ้างประจ้า จ้านวน 8 คน
1.ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
คัดเลือกพนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจ้า/พนักงานจ้างดีเด่น
2.ประกาศผลการคัดเลือก
3.มอบโล่และประกาศนียบัตร
ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในวันที่
24 เมษายน (วันเทศบาล)

งบประมำณ
(บำท)
50,000

สถำนที่
หน่วยงำน
พ.ศ. 2565
ดำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ภายในเขต ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
เทศบาลฯ ส้านักปลัดเทศบาล

50,000

ส้านักงาน ฝ่ายบรรจุแต่งตั้ง
เทศบาลนคร และอัตราก้าลัง
เชียงใหม่ กองการเจ้าหน้าที่

50,000

ส้านักงาน ฝ่ายบรรจุแต่งตั้ง
เทศบาลนคร และอัตราก้าลัง
เชียงใหม่ กองการเจ้าหน้าที่
ส้านักงาน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
เทศบาลนคร กองการเจ้าหน้าที่
เชียงใหม่

40,000

11,000

ส้านักงาน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
เทศบาลนคร กองการเจ้าหน้าที่
เชียงใหม่

ม.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2566
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

แบบ ผด.02
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ที่

โครงกำร

8 อบรมให้ความรู้ปลุก
จิตส้านึกต่อต้าน
การทุจริต
9 ฝึกอบรมและศึกษา
ดูงานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของคณะ
ผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล
พนักงานครูเทศบาล
และบุคลากรทางการ
ศึกษา พนักงาน
เทศบาล
ลูกจ้างประจ้า และ
พนักงานจ้างของ
เทศบาลนคร
เชียงใหม่
10 อบรมตาม พ.ร.บ.
วิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ.
2539 และแก้ไข
เพิ่มเติม

รำยละเอียดของกิจกรรม
งบประมำณ
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
(บำท)
จัดอบรมให้ความรู้ปลุกจิตส้านึก 45,000
ต่อต้านการทุจริต แก่พนักงาน
และพนักงานจ้างของเทศบาลฯ
จ้านวนประมาณ 100 คน
จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานแก่ 10,000,000
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานครูเทศบาลและบุคลากร
ทางการศึกษา พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจ้า และพนักงานจ้าง
ของเทศบาลนครเชียงใหม่
จ้านวน 8 รุ่นๆ ละ 160 คน
รวมทั้งสิ้น 1,280 คน

จัดการสัมมนาวิชาการตาม
พ.ร.บ. การจัดตั้งศาลปกครอง
พ.ศ. 2542 และ พ.ร.บ.
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. 2539 เป็นเวลา 2 วัน
โดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมนา
จ้านวนประมาณ 100 คน

53,500

สถำนที่
หน่วยงำน
ดำเนินกำร รับผิดชอบหลัก
ส้านักงาน
ฝ่ายวินัยและ
เทศบาลนคร ส่งเสริมคุณธรรม
เชียงใหม่ กองการเจ้าหน้าที่
-ส้านักงาน ฝ่ายบรรจุแต่งตั้ง
เทศบาลนคร และอัตราก้าลัง
เชียงใหม่ กองการเจ้าหน้าที่
-สถานที่อื่นๆ
ตามที่
ก้าหนดไว้

ส้านักงาน
เทศบาลฯ

งานนิติการ
ฝ่ายปกครอง
ส้านักปลัดเทศบาล

พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2566
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.
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รำยละเอียดของกิจกรรม
งบประมำณ สถำนที่
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
(บำท)
ดำเนินกำร
11 ส่งเสริมความสัมพันธ์ ให้ ก ารรั บ รองการเดิ น ทางมา 25,000
ส้านักงาน
เมืองในต่างประเทศที่ ศึ ก ษาดู ง านของเมื อ งที่ มี ค วาม
เทศบาลฯ หรือ
มีความตกลงกับ
ตกลงกับเทศบาลฯ ได้แก่
สถานที่อื่น
เทศบาลนคร
การจัดเตรียมของที่ระลึก,
ตามความ
เชียงใหม่
การจั ดเตรี ยมอาหารและเครื่ องดื่ ม,
เหมาะสม
การแปลเอกสารและงานอื่นๆ
ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายเพื่ อ ส่ งเสริ ม
ความสัมพันธ์ของเมืองที่มีความ
ตกลงกับเทศบาลฯ
12 ดูแลพร้อมการ
จ้างเหมาเอกชนดูแลพร้อมการ 250,000 ส้านักงาน
ประกันระบบอุปกรณ์ ประกันระบบอุปกรณ์รกั ษาความ
เทศบาลฯ
รักษาความปลอดภัย ปลอดภัยจัดเก็บ/บันทึกและ
จัดเก็บ/บันทึกและ วิเคราะห์ข้อมูลการจราจร
วิเคราะห์ข้อมูล
คอมพิวเตอร์ ด้าเนินการดูแล
การจราจร
แก้ไขข้อขัดข้องในระบบที่
คอมพิวเตอร์
เกิดขึ้นและซ่อมแซมอุปกรณ์ให้
ใช้งานได้ตามปกติ
13 บ้ารุงรักษาระบบ
จ้างเหมาเอกชนบ้ารุงรักษา
50,000
ส้านักงาน
เว็บไซด์ (Website) ระบบเว็บไซต์(Website)
เทศบาลฯ
เทศบาลนครเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่
ที่

โครงกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
งานวิเทศสัมพันธ์
กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ

งานเทคโนโลยี
และสารสนเทศ
ฝ่ายแผนงานและ
งบประมาณ
กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ
งานเทคโนโลยี
และสารสนเทศ
ฝ่ายแผนงานและ
งบประมาณ
กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ

แบบ ผด.02
พ.ศ. 2565
พ.ศ. 2566
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.02

2/240
ที่

โครงกำร

14 บริหารจัดการความ
เสี่ยงเทศบาล
นครเชียงใหม่

รำยละเอียดของกิจกรรม
งบประมำณ สถำนที่
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
(บำท)
ดำเนินกำร
1. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร 15,000
ส้านักงาน
จัดการความเสีย่ งเทศบาลนคร
เทศบาลฯ
เชียงใหม่ และคณะท้างานบริหาร
จัดการความเสีย่ งเทศบาลนคร
เชียงใหม่
2.จัดท้า(ร่าง)แผนการบริหาร
จัดการความเสีย่ ง ประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ.2566
3.จัดประชุมคณะกรรมการ
บริหารจัดการความเสี่ยง
พิจารณาให้ความเห็นชอบ(ร่าง)
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
4.ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาให้
ความเห็นชอบและประกาศใช้
5.ติดตามประเมินผลการประเมินผล
การบริหารจัดการความเสี่ยง
และจัดท้ารายงานผลการด้าเนินการ
บริหารจัดการความเสี่ยง
6.จัดประชุมคณะกรรมการฯ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายงานผลการด้าเนินงานฯ
7.น้าเสนอรายงานฯให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นให้ความเห็นชอบรายงาน
ผลการด้าเนินงานฯ
8.แจ้งผลการด้าเนินงาน
แผนการบริหารจัดการความ
เสี่ยงให้หน่วยงานต่าง ๆ ทราบ

พ.ศ. 2565
พ.ศ. 2566
หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
งานวิเคราะห์
นโยบายและแผน
ฝ่ายแผนงานและ
งบประมาณ
กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ

แบบ ผด.02

2/241
ที่

โครงกำร

15 ควบคุมภายใน
เทศบาลนคร
เชียงใหม่

รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
1.จัดประชุมชี้แจงการจัดท้า
รายงานการประเมินผลการ
ควบคุมภายในฯ ปีงบประมาณ
พ.ศ.2565
2.รวบรวมรายงานการประเมินผล
การควบคุมภายในฯ ปีงบประมาณ
พ.ศ.2565 จากหน่วยงาน
ภายในสังกัดของเทศบาลฯ
3.จัดท้าร่างรายงานการ
ประเมินผลการควบคุมภายในฯ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ของเทศบาลนครเชียงใหม่
4.จัดประชุมคณะกรรมการ
ประเมินผลการควบคุมภายในฯ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของ
เทศบาลนครเชียงใหม่
5.จัด ส่งรายงานฯให้ส้ านั กงาน
ส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น
จังหวัดเชียงใหม่
6.ติดตามและประเมินผลการ
ควบคุมภายในเทศบาลนคร
เชียงใหม่ ปีงบประมาณ
พ.ศ.2566 อย่างน้อย 1 ครั้ง

งบประมำณ
(บำท)
35,000

สถำนที่
ดำเนินกำร
ส้านักงาน
เทศบาลฯ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
งานวิเคราะห์
นโยบายและแผน
ฝ่ายแผนงานและ
งบประมาณ
กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ

พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

พ.ศ. 2566
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

แบบ ผด.02

2/242
ที่

โครงกำร

16 ดูแลอาคารสถานที่
ของแขวงกาวิละ
รวม

16 โครงกำร

รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
จ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก
ดูแลอาคารสถานที่ของ
แขวงกาวิละ

งบประมำณ
(บำท)
118,700
10,798,900

สถำนที่
ดำเนินกำร
ส้านักงาน
แขวงกาวิละ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
งานธุรการ
แขวงกาวิละ

พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

พ.ศ. 2566
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.
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แบบ ผด.02

จำนวนโครงกำร กิจกรรมและงบประมำณทีไ่ ม่ได้ดำเนินกำรจัดทำเป็นโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566
เทศบำลนครเชียงใหม่
3. แผนงำนกำรศึกษำ
ที่

โครงกำร

1

จัดงานวันครู

2

พัฒนาบุคลากรด้าน
การศึกษา

รวม

2 โครงกำร

รำยละเอียดของกิจกรรม
งบประมำณ สถำนที่
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
(บำท)
ดำเนินกำร
1.คัดเลือกผูบ้ ริหารสถานศึกษา
60,000
สถานที่
ดีเด่น จานวน 1 คน
ราชการ
2.คัดเลือกครูดีเด่นสังกัด
และหรือ
เทศบาลนครเชียงใหม่
สถานที่อื่นๆ
จานวน 1 คน
ที่เหมาะสม
3.คัดเลือกครูดีเด่นระดับ
โรงเรียน จานวน 11 คน
2.จัดงานวันครู เพื่อยกย่องเชิดชู
เกียรติผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น
ครูดีเด่น และเพื่อให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาได้ระลึก
ถึงพระคุณบูรพาจารย์
1. ฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร 500,000
สถานที่
สานักการศึกษา
ราชการ
2. ทัศนศึกษาและดูงาน
และหรือ
นอกสถานที่ เช่น อปท. ,
สถานที่อื่นๆ
องค์กรส่งเสริมการเรียนรู้ชั้นนา
ที่เหมาะสม
ของประเทศ
560,000

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
งานโรงเรียนและ
กิจการนักเรียน
สานักการศึกษา

ฝ่ายแผนงานและ
โครงการ
สานักการศึกษา

พ.ศ. 2565
พ.ศ. 2566
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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จำนวนโครงกำร กิจกรรมและงบประมำณทีไ่ ม่ได้ดำเนินกำรจัดทำเป็นโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566
เทศบำลนครเชียงใหม่

แบบ ผด.02

4. แผนงำนสำธำรณสุข
รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
1 อบรมเชิงปฏิบัติการ จัดอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพตาม
ช่วยฟื้นคืนชีพแก่
แนวทางใหม่ (AHA guidelines
บุคลากรของ
๒๐๑8) ให้แก่บคุ ลากรของ
โรงพยาบาลเทศบาล โรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่
นครเชียงใหม่
จานวน 120 คน
2 ดูแลระบบโปรแกรม จ้างเหมาเอกชนดูแลระบบโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ Hospital คอมพิวเตอร์ Hospital OS
OS สาหรับ
สาหรับ โรงพยาบาลเทศบาลนคร
โรงพยาบาลเทศบาล เชียงใหม่
นครเชียงใหม่
3 ดูแลรักษาอุปกรณ์
จ้างเหมาเอกชนดูแลรักษา
ป้องกันเครือข่ายของ อุปกรณ์ป้องกันเครือข่ายของ
โรงพยาบาลเทศบาล โรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่
นครเชียงใหม่

ที่

โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)
15,000

สถำนที่
ดำเนินกำร
โรงพยาบาล
เทศบาล
นครเชียงใหม่

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
งานผู้ป่วยนอก
ฝ่ายโรงพยาบาล
สานักสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

79,000

โรงพยาบาล
เทศบาล
นครเชียงใหม่

งานธุรการ
ฝ่ายโรงพยาบาล
สานักสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

107,000 โรงพยาบาล
เทศบาล
นครเชียงใหม่

งานธุรการ
ฝ่ายโรงพยาบาล
สานักสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2566
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

แบบ ผด.02
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รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
4 ดูแลเครื่องอ่านและ จ้างเหมาเอกชนดูแลเครื่องอ่าน
แปลงสัญญาณภาพ และแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์
เอกซเรย์ระบบ
ระบบดิจติ อล(CR) พร้อมชุด
ดิจิตอล (CR) พร้อม อุปกรณ์และรับส่งข้อมูลภาพ
ชุดอุปกรณ์และรับส่ง ทางการแพทย์(PACS) ให้อยู่ใน
ข้อมูลภาพทางการ
สภาพที่ดสี ามารถใช้งานได้อย่าง
แพทย์ (PACS) ของ มีประสิทธิภาพ
โรงพยาบาลเทศบาล
นครเชียงใหม่
5 จัดทาแอปพลิเคชัน จ้างเหมาเอกชนจัดทา
Smart Food
แอปพลิเคชัน Smart Food
License
License และดาเนินการจัดทา
โปรแกรมจัดทาหนังสือรับรอง
การแจ้งออนไลน์ในพื้นที่แขวง
ศรีวิชัย

งบประมำณ
สถำนที่
(บำท)
ดำเนินกำร
125,000 โรงพยาบาล
เทศบาล
นครเชียงใหม่

รวม

345,000

ที่

โครงกำร

5 โครงกำร

19,000

พื้นที่แขวง
ศรีวิชัย

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
งานธุรการ
ฝ่ายโรงพยาบาล
สานักสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

งานเฝ้าระวังและ
ตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม
ฝ่ายส่งเสริม
สิ่งแวดล้อม
สานักสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2566
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.
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แบบ ผด.02

จำนวนโครงกำร กิจกรรมและงบประมำณทีไ่ ม่ได้ดำเนินกำรจัดทำเป็นโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566
เทศบำลนครเชียงใหม่
9. แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
ที่

โครงกำร

1 ปรับปรุงห้องทำงำน
กองกำรเจ้ำหน้ำที่

รำยละเอียดของกิจกรรม
งบประมำณ
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
(บำท)
ปรับปรุงห้องทำงำนกองกำร
444,800
เจ้ำหน้ำที่ ดังนี้
1 งำนรื้อถอน
- รื้อถอนผนังยิปซั่มบอร์ด
- รื้อกระจกติดตำย
- รื้อบำนประตูบำนเลื่อนและ
ประตูบำนเปิด
2 งำนกั้นผนังห้องครัวและติดตั้ง
บำนประตู
3 งำนกั้นผนังห้องผู้อำนวยกำร
4 งำนกั้นผนังทำงเข้ำหลัก
5 ห้องประชุมและห้องเก็บเอกสำร
6 ติดตั้งตู้เก็บเอกสำร
- ติดตั้งตูส้ ูง ขนำดประมำณ
สูง 2.30 ม. ยำว 5.40 ม.
(ลึก 50 ซม.) มีหน้ำบำน
- ติดตั้งตู้เตี้ย ท๊อปกรุกระเบื้อง
แกรนิตโต้ ขนำดประมำณ
1.70 ม. จำนวน 3 จุด,
ขนำดประมำณ 3.4 ม.
จำนวน 1 จุด และขนำด
ประมำณ 3.9 ม. จำนวน 1 จุด

สถำนที่
ดำเนินกำร
สำนักงำน
เทศบำลฯ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
กองกำรเจ้ำหน้ำที่

พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

พ.ศ. 2566
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

แบบ ผด.02
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ที่

โครงกำร
ปรับปรุงห้องทำงำน
กองกำรเจ้ำหน้ำที่
(ต่อ)

รวม

1 โครงกำร

รำยละเอียดของกิจกรรม
งบประมำณ
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
(บำท)
7 ติดตั้งเครื่องปรับอำกำศชนิด
4 ทิศทำง ขนำด 30,000
บีทียู จำนวน 1 เครื่องและ
เครื่องปรับอำกำศชนิดแยก
ส่วนติดผนัง ขนำด 9,000 บีทียู
จำนวน 1 เครื่อง
8 ติดตั้งพำร์ทิชั่นแบบครึ่งทึบ
ครึ่งกระจกใสสลับฝ้ำพร้อม
อุปกรณ์ ขนำด 1.20x1.20 ม.
จำนวน 2 อัน, ขนำด 1.00x
1.20 ม. จำนวน 16 อัน และ
ขนำด 0.60x1.20 ม.
จำนวน 7 อัน
9 ติดตั้งระบบไฟฟ้ำแสงสว่ำง
จำนวน 2 ชุด
ตำมแบบแปลนของเทศบำลฯ
กำหนด
444,800

สถำนที่
ดำเนินกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2566
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.
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จำนวนโครงกำร กิจกรรมและงบประมำณที่ไม่ได้ดำเนินกำรจัดทำเป็นโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566
เทศบำลนครเชียงใหม่

แบบ ผด.02

12. แผนงำนงบกลำง
พ.ศ. 2565
รำยละเอียดของกิจกรรม
งบประมำณ
สถำนที่
หน่วยงำน
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
(บำท)
ดำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1 สมทบเงินเข้ากองทุน สมทบเงินเข้ากองทุนหลักประกัน 3,375,000 สานักงาน งานวิชาการและ
หลักประกันสุขภาพ สุขภาพท้องถิ่นเทศบาลนคร
เทศบาลนคร แผนงานสาธารณสุข
ท้องถิ่นเทศบาลนคร เชียงใหม่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ
เชียงใหม่
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
เชียงใหม่
5๐ ของค่าบริการสาธารณสุข
สานักสาธารณสุข
ที่ได้รับจากกองทุนหลักประกัน
และสิ่งแวดล้อม
สุขภาพแห่งชาติ
2 สร้างหลักประกัน
1.สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผูส้ ูงอายุ 206,316,000 ภายในเขต งานสังคมสงเคราะห์
รายได้ให้แก่ผสู้ ูงอายุ ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
เทศบาลนคร กองสวัสดิการสังคม
และผู้พิการในเขต
จานวนประมาณ 23,085 คน
เชียงใหม่
เทศบาลนคร
2.สงเคราะห์เบี้ยยังชีพความ
เชียงใหม่ (เบี้ยยังชีพ พิการในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
ผู้สูงอายุและเบีย้
จานวนประมาณ 2,280 คน
ยังชีพความผู้พิการ)

ที่

โครงกำร

ม.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2566
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

แบบ ผด.02
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ที่

โครงกำร

3 สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยโรค
เอดส์
4 เงินสบทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน
รวม

4 โครงกำร

รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อ/
ผู้ป่วยเอดส์ จานวนประมาณ
146 ราย/ปี รายละ 500
บาท/เดือน
สมทบงบประมาณแก่กองทุน
สวัสดิการชุมชนเทศบาลนคร
เชียงใหม่

งบประมำณ
(บำท)
876,000

พ.ศ. 2565
สถำนที่
หน่วยงำน
ดำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ภายในเขต งานสังคมสงเคราะห์
เทศบาลนคร กองสวัสดิการสังคม
เชียงใหม่

300,000

สานักงาน
งานพัฒนาเมือง
เทศบาล กองสวัสดิการสังคม
นครเชียงใหม่

210,867,000

ม.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2566
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

4.บัญชีจำนวนนวรุภััฑ์สำหุับที่ไม่ได้ดำเนวินวกำุจัดทำเป็นวโรุงกำุพัฒนวำท้องถิ่นว

2/250

แบบ ผด.02/1

จำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินกำรจัดทำเป็นโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566
เทศบำลนครเชียงใหม่
1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงำน
(1) แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป
งบประมำณ
(บำท)
208,000

สถำนที่
ดำเนินกำร
สานักงาน
แขวงกาวิละ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
งานธุรการ
แขวงกาวิละ

เป็นเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
แบบติดผนัง (ระบบ Inverter)
ขนาด 12,000 บีทียู
จานวน 1 เครื่อง

18,500

สานักงาน
เทศบาลฯ

ฝ่ายอานวยการ
สานักปลัดเทศบาล

เป็นเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด
30,000 บีทียู จานวน 2 เครื่อง

83,000

สานักงาน
แขวงกาวิละ

งานธุรการ
แขวงกาวิละ

เป็นเครื่องฟอกอากาศชนิดตั้งพื้น
ใช้สาหรับพื้นที่ไม่น้อยกว่า 60
ตรารางเมตร จานวน 4 เครื่อง

104,000

สานักงาน
เทศบาลฯ

ฝ่ายอานวยการ
สานักปลัดเทศบาล

ที่

ครุภัณฑ์

รำยละเอียดของครุภัณฑ์

1

เครื่องปรับอากาศ
แบบแยกส่วน
แบบ 4 ทิศทาง
ขนาด 44,000
บีทียู
เครื่องปรับอากาศ
แบบแยกส่วน
แบบติดผนัง
(ระบบ Inverter)
ขนาด 12,000
บีทยี ู
เครื่องปรับอากาศ
แบบแยกส่วน
แบบตั้งพื้นหรือ
แบบแขวน ขนาด
30,000 บีทียู
เครื่องฟอก
อากาศ

เป็นเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
ฝังฝ้าเพดานแบบ 4 ทิศทาง
ขนาด 40,000 บีทยี ู
จานวน 2 เครื่อง

2

3

4
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ครุภัณฑ์

5

เก้าอี้สานักงาน
แบบหุ้มด้วยหนัง
มีล้อเลื่อนและที่
พักแขน พนักพิง
ทรงต่า

6

7

รำยละเอียดของครุภัณฑ์

เป็นเก้าอีส้ านักงานแบบหุม้ ด้วยหนัง
มีล้อเลื่อนและที่พักแขน พนักพิง
ต่า ปรับสูง-ต่า ได้ จานวน 3 ตัว
(ใช้สาหรับฝ่ายบริหารงานทั่วไป
จานวน 2 ตัว และฝ่ายบรรจุ
แต่งตั้งและอัตรากาลัง จานวน 1 ตัว)
เก้าอี้สานักงาน เป็นเก้าอีส้ านักงานแบบหุม้ ด้วยหนัง
แบบหุ้มด้วยหนัง มีล้อเลื่อนและที่พักแขน พนักพิง
มีล้อเลื่อนและที่ สูง ปรับสูง-ต่า ได้ จานวน 3 ตัว
พักแขน พนักพิง (ใช้สาหรับฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ทรงสูง
จานวน 1 ตัว, ฝ่ายวินัยและ
ส่งเสริมคุณธรรม จานวน 1 ตัว
และฝ่ายบรรจุแต่งตั้งและ
อัตรากาลัง จานวน 1 ตัว )
เก้าอี้สานักงาน เป็นเก้าอี้สานักงาน แบบหุม้ ด้วย
แบบหุ้มด้วยหนัง หนัง มีล้อเลื่อนและที่พักแขน
มีล้อเลื่อนและที่ พนักพิงทรงสูง จานวน 1 ตัว
พักแขน พนักพิง
ทรงสูง

งบประมำณ
(บำท)
15,750

สถำนที่
ดำเนินกำร
สานักงาน
เทศบาลฯ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
กองการเจ้าหน้าที่

18,000

สานักงาน
เทศบาลฯ

กองการเจ้าหน้าที่

3,980

สานักงาน
เทศบาลฯ

งานวิเคราะห์
นโยบายและแผน
กองยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ
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8

เก้าอี้ทางาน
ผู้บริหาร

9

เก้าอี้ทางาน

รำยละเอียดของครุภัณฑ์
เป็นเก้าอี้ทางานผู้บริหาร
หุ้มหนัง หรือผ้า หรือดีกว่า
,มีพนักพิงและที่พักแขน
,มีล้อเลื่อน, ปรับเอนและปรับ
ระดับสูง-ต่าได้, ขนาดไม่น้อยกว่า
50 x 50 x 115 – 128 ซม.
จานวน 2 ตัว
(ใช้สาหรับฝ่ายการเงินและบัญชี
จานวน 1 ตัว และฝ่ายบริหารงาน
คลัง จานวน 1 ตัว)
เป็นเก้าอี้ทางานขาเหล็กชุบ
โครเมี่ยมขนาดใหญ่ ปรับขึ้น-ลง
ด้วยระบบ Gas Lift ,
ปรับระดับสูง-ต่าได้ ,หุม้ ด้วยหนัง
เทียม บุฟองน้าอย่างดี,พนักพิง
โยกได้ (Swing) ขนาดกว้าง
57 ซม.,ขนาดไม่น้อยกว่า ยาว
60 ซม. และสูง 103 ซม. ขาไน
ล่อนตันขนาดใหญ่ 24 นิ้ว
จานวน 12 ตัว
(ใช้สาหรับฝ่ายพัฒนารายได้ 2 ตัว
, ฝ่ายแผนทีภ่ าษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 8 ตัว และฝ่าย
บริหารงานคลัง 2 ตัว)

งบประมำณ
(บำท)
11,000

สถำนที่
ดำเนินกำร
สานักงาน
เทศบาลฯ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
สานักคลัง

26,250

สานักงาน
เทศบาลฯ

สานักคลัง
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10 จัดซื้อโต๊ะทางาน
พร้อมกระจก
11 โต๊ะทางานเหล็ก
พร้อมกระจก
ขนาด 4 ฟุต
12 โต๊ะทางานเหล็ก
พร้อมกระจก
ขนาด 5 ฟุต

13 โต๊ะทางานเหล็ก
พร้อมกระจก
ขนาด 6 ฟุต
14 โต๊ะประชุม
พร้อมเก้าอี้
สานักงาน

งบประมำณ
(บำท)
8,300

สถำนที่
ดำเนินกำร
สานักงาน
เทศบาลฯ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
ฝ่ายอานวยการ
สานักปลัดเทศบาล

7,500

สานักงาน
เทศบาลฯ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
กองการเจ้าหน้าที่

เป็นโต๊ะทางานเหล็ก พร้อมกระจก
ขนาด 5 ฟุต จานวน 2 ตัว
(ใช้สาหรับฝ่ายวินัยและส่งเสริม
คุณธรรม จานวน 1 ตัว และ
กลุ่มงานบุคลากรทางการศึกษา
จานวน 1 ตัว)
เป็นโต๊ะทางานเหล็ก พร้อมกระจก
ขนาด 6 ฟุต จานวน 1 ตัว

21,000

สานักงาน
เทศบาลฯ

กองการเจ้าหน้าที่

19,500

สานักงาน
เทศบาลฯ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
กองการเจ้าหน้าที่

เป็นโต๊ะประชุมพร้อมเก้าอีส้ านักงาน
จานวน 1 ชุด ประกอบด้วยโต๊ะ
ประชุม ขนาดประมาณ
240x120 ซม. จานวน 1 ตัว
และเก้าอี้สานักงาน แบบผ้าตาข่าย
มีล้อเลื่อนและที่พักแขน พนักพิง
ทรงต่า จานวน 8 ตัว

47,000

สานักงาน
เทศบาลฯ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
กองการเจ้าหน้าที่

รำยละเอียดของครุภัณฑ์
เป็นโต๊ะทางานเหล็กพร้อมกระจก
ขนาด 5 ฟุต 153.4 (W) x
77.3 (D) x 75 (H) CM.
จานวน 1 ตัว
เป็นโต๊ะทางานเหล็ก พร้อมกระจก
ขนาด 4 ฟุต จานวน 1 ตัว
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รำยละเอียดของครุภัณฑ์

15 ตู้เก็บเอกสาร
ขนาดใหญ่
จานวน 1 ตู้

เป็นตู้เก็บเอกสารขนาดใหญ่ขนาด
สูงประมาณ 2.30 ม. ยาวประมาณ
21.00 ม. (ลึกประมาณ 30 ซม.)
จานวน 1 ตู้
16 ตู้เหล็กเก็บ
เป็นตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 4
เอกสาร ขนาด 4 ลิ้นชัก แบบทึบ ขนาดไม่น้อยกว่า
ลิ้นชัก
46.1 x 62 x 132 ซม.
17 โทรศัพท์ไร้สาย

18 เครื่องคิดเลข
แบบพิมพ์ได้

เป็นโทรศัพท์ไร้สาย ความถี่ 2.4
GHz จานวน 91 ช่องสัญญาณ
กดรับสายได้ทุกปุ่ม- สนทนาได้
สูงสุด 10 ชั่วโมง จานวน 3 เครื่อง
(ใช้สาหรับฝ่ายแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน จานวน
2 เครื่อง และฝ่ายพัสดุและ
ทรัพย์สิน จานวน 1 เครื่อง)
เป็นเครื่องคานวณเลขแบบพิมพ์,
มีหน้าจอแสดงตัวเลข 12 หลัก
,ความเร็ว 2 บรรทัดต่อวินาที
,สามารถพิมพ์ 2 สีในการพิมพ์ได้
,สามารถพิมพ์ เวลาและวันที่ได้
,มีฟังก์ชั่นการพิมพ์แบบซ้า
(Reprint),สามารถคานวณภาษี
แบบอัตโนมัติ TAX+ TAX-, ขนาด
ไม่น้อยกว่า 19.5 x 31.3 x 6.47 ซม.
จานวน 3 เครือ่ ง

งบประมำณ
(บำท)
261,000

สถำนที่
ดำเนินกำร
สานักงาน
เทศบาลฯ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
กองการเจ้าหน้าที่

17,400

สานักงาน
เทศบาลฯ

6,570

สานักงาน
เทศบาลฯ

งานจัดหาประโยชน์
จากทรัพย์สิน
ฝ่ายผลประโยชน์
และกิจการพาณิชย์
สานักคลัง
สานักคลัง

8,550

สานักงาน
เทศบาลฯ

ฝ่ายพัสดุและ
ทรัพย์สิน
สานักคลัง
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งบประมำณ
(บำท)
22,000

สถำนที่
ดำเนินกำร
สานักงาน
เทศบาลฯ

19 เครื่องตรวจเช็ค เป็นเครื่องตรวจเช็คการตรวจตรา
การตรวจตราของ ของ รปภ. (นาฬิกายาม) จานวน
รปภ. (นาฬิกายาม) 2 เครื่อง
ประกอบด้วย เครื่องตรวจเช็คการ
ตรวจตราของ รปภ. จานวน 2
เครื่อง, ชุดระบบเก็บข้อมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส์ที่เพิม่ ความสามารถ
ในการคานวณและการรักษาความ
ปลอดภัยของข้อมูล จานวน 2
เครื่อง, โปรแกรมทางาน จานวน
1 โปรแกรม, อุปกรณ์เชื่อมต่อ
และถ่ายโอนข้อมูลด้วยระบบ USB
จานวน 2 เครื่อง ฯลฯ
20 เครื่องถ่ายเอกสาร เป็นเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล 120,000 สานักงาน
ระบบดิจิทลั ชนิด ชนิด ขาว ดา ความเร็ว 30 แผ่นต่อ
แขวงนครพิงค์
ขาว ดา ความเร็ว นาที ระบบมั ลติ ฟั งก์ ชั่ น และเป็ น
30 แผ่นต่อนาที ระบบกระดาษธรรมดา ชนิดหมึกผง
ย่อ – ขยายได้ จานวน 1 เครื่อง
รวม
20
1,027,300

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สานักปลัดเทศบาล

งานคลัง
แขวงนครพิงค์
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แบบ ผด.02/1

จำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินกำรจัดทำเป็นโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566
เทศบำลนครเชียงใหม่
1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงำน
(2) แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน
ที่
1

2

3

งบประมำณ
(บำท)
เครื่องปรับอากาศ เป็นเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 151,600
แบบแยกส่วน
แบบติดผนัง (ระบบ Inverter)
แบบติดผนัง
ขนาด 24,000 บีทียู
(ระบบ Inverter) จานวน 4 เครื่อง
ขนาด 24,000
บีทียู
เครื่องปรับอากาศ เป็นเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 112,000
แบบแยกส่วน
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด
แบบตั้งพื้นหรือ 50,000 บีทียู จานวน 2 เครื่อง
แบบแขวน ขนาด
50,000 บีทียู
เครื่องปรับอากาศ เป็นเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 99,600
แบบแยกส่วน
แบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู
แบบติดผนัง
จานวน 4 เครื่อง
ขนาด 24,000
บีทียู
ครุภัณฑ์

รำยละเอียดของครุภัณฑ์

สถำนที่
ดำเนินกำร
สานักงาน
เทศบาลฯ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
งานรักษา
ความสงบเรียบร้อย
ฝ่ายปกครอง
สานักปลัดเทศบาล

สานักงาน
เทศบาลฯ

งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
ฝ่ายปกครอง
สานักปลัดเทศบาล

สานักงาน
เทศบาลฯ

งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
ฝ่ายปกครอง
สานักปลัดเทศบาล
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2566
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

แบบ ผด.02/1

2/257
ที่
4

5

6

7

งบประมำณ
(บำท)
เครื่องปรับอากาศ เป็นเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 193,500
แบบแยกส่วน
แบบติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู
แบบติดผนัง
จานวน 9 เครื่อง
ขนาด 18,000
บีทียู
เครื่องปรับอากาศ เป็นเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 16,800
แบบแยกส่วน
แบบติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู
แบบติดผนัง
จานวน 1 เครื่อง
ขนาด 12,000
บีทียู
ตู้เก็บเอกสาร
เป็นตู้เก็บเอกสาร แบบ 2 ชั้น
37,500
แบบ 2 ชั้น
มีขนาดของแต่ละชั้นมีขนาดความ
ยาวไม่น้อยกว่า 118 ซม. ความ
กว้างไม่น้อยกว่า 40 ซม. มีความ
สูงไม่น้อยกว่า 87 ซม. โครงสร้าง
ของตู้ใช้เหล็กแผ่นรีดเย็นที่มคี วาม
หนาไม่น้อยกว่า 0.45 มม.
จานวน 5 ตู้
ตู้เหล็ก
เป็นตู้เหล็ก แบบ 2 บาน
39,900
แบบ 2 บาน
จานวน 7 ตู้
ครุภัณฑ์

รำยละเอียดของครุภัณฑ์

สถำนที่
ดำเนินกำร
สานักงาน
เทศบาลฯ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
ฝ่ายปกครอง
สานักปลัดเทศบาล

สานักงาน
เทศบาลฯ

งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
ฝ่ายปกครอง
สานักปลัดเทศบาล

สานักงาน
เทศบาลฯ

งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
ฝ่ายปกครอง
สานักปลัดเทศบาล

สานักงาน
เทศบาลฯ

งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
ฝ่ายปกครอง
สานักปลัดเทศบาล

พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2566
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

แบบ ผด.02/1

2/258
ที่

ครุภัณฑ์

8

ตู้ล็อคเกอร์ 3
ประตู

รวม

8

รำยละเอียดของครุภัณฑ์
เป็นตู้ล็อกเกอร์สาหรับเก็บของ
แบบ 3 ประตู มีขนาดความกว้าง
ไม่น้อยกว่า 900 มม.ความลึก
ของช่องเก็บของไม่น้อยกว่า 450
มม. และมีความสูงไม่น้อยกว่า
1,800 มม. จานวน 30 ตู้

งบประมำณ
(บำท)
223,500

๘๗๔,๔๐๐

สถำนที่
ดำเนินกำร
สานักงาน
เทศบาลฯ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
ฝ่ายปกครอง
สานักปลัดเทศบาล

พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2566
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

แบบ ผด.02/1

2/259
จำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินกำรจัดทำเป็นโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566
เทศบำลนครเชียงใหม่
1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงำน
(4) แผนงำนสำธำรณสุข
ที่

ครุภัณฑ์

1

ตู้เหล็กแบบ 2 บาน

2

3

รำยละเอียดของครุภัณฑ์

เป็นตู้เหล็กแบบ 2 บานเปิด
มือจับบิด ในตู้มี 3 ชั้น สามารถ
ปรับระดับได้ ขนาดประมาณ
91.50x45.70x183.00 ซม.
จานวน 1 ตู้
(ใช้สาหรับฝ่ายบริการสาธารณสุข
สานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
ตู้เหล็กแบบ 1 บานเปิด เป็นตู้เอกสารเหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก
4 ลิ้นชัก
และ 1 ประตู ขนาดประมาณ
88.00x40.60x87.40 ซม.
จานวน 1 ตู้
(ใช้สาหรับฝ่ายบริการสาธารณสุข
สานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
ตู้เก็บแฟ้ม 40 ช่อง เป็นตู้เอกสารเก็บแฟ้ม แบบ 40 ช่อง
มีล้อเลื่อน ขนาดประมาณ
92.00x31.10x180.40 ซม.
จานวน 1 ตู้
(ใช้สาหรับฝ่ายบริการสาธารณสุข
สานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

งบประมำณ
(บำท)
5,700

สถำนที่
หน่วยงำน
ดำเนินกำร รับผิดชอบหลัก
สานักงาน
ฝ่ายบริการ
เทศบาลนคร
สาธารณสุข
เชียงใหม่ สานักสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

4,900

สานักงาน
ฝ่ายบริการ
เทศบาลนคร
สาธารณสุข
เชียงใหม่ สานักสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

4,900

สานักงาน
ฝ่ายบริการ
เทศบาลนคร
สาธารณสุข
เชียงใหม่ สานักสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2566
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

แบบ ผด.02/1

2/260
ที่

ครุภัณฑ์

รำยละเอียดของครุภัณฑ์

4

โต๊ะทางานไม้พร้อม
กระจก ขนาด
180x90x75 ซม.

5

โต๊ะวางคอมพิวเตอร์

6

โต๊ะทางานเหล็ก
พร้อมกระจก

7

เก้าอี้ทางาน แบบมี
พนักพิง ที่วางแขน
และล้อเลื่อน

เป็นโต๊ะทางานไม้พร้อมกระจก
ขนาดประมาณ 180x90x75ซม.
จานวน 1 ตัว
(ใช้สาหรับฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค
สานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
เป็นโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ มีขนาด
ไม่น้อยกว่า ยาว 80 ซม.xกว้าง
60 ซม.x75 ซม.
จานวน 1 ตัว
(ใช้สาหรับฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม
สานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
เป็นโต๊ะทางานเหล็กพร้อมกระจก
มีขนาดไม่น้อยกว่า ยาว 120 ซม.
x กว้าง 66 ซม.x สูง 75 ซม.
จานวน 1 ตัว
(ใช้สาหรับฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม
สานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
เป็นเก้าอี้ทางาน แบบมีพนักพิง
ที่วางแขนและล้อเลื่อน มีขนาด
ไม่น้อยกว่า กว้าง 67xยาว 72x
สูง 120 ซม. จานวน 1 ตัว
(ใช้สาหรับฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม
สานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

รวม

7

งบประมำณ
(บำท)
20,000

สถำนที่
หน่วยงำน
ดำเนินกำร รับผิดชอบหลัก
สานักงาน ฝ่ายป้องกันและ
เทศบาลนคร
ควบคุมโรค
เชียงใหม่ สานักสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

2,500

สานักงาน
ฝ่ายส่งเสริม
เทศบาลนคร
สิ่งแวดล้อม
เชียงใหม่ สานักสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

6,500

สานักงาน
เทศบาลนคร
เชียงใหม่

ฝ่ายส่งเสริม
สิ่งแวดล้อม
สานักสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

5,500

สานักงาน
เทศบาลนคร
เชียงใหม่

ฝ่ายส่งเสริม
สิ่งแวดล้อม
สานักสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

50,000

พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2566
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

แบบ ผด.02/1

2/261
จำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินกำรจัดทำเป็นโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566
เทศบำลนครเชียงใหม่
1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงำน
(5) แผนงำนสังคมสงเครำะห์
ที่
1

ครุภัณฑ์

รำยละเอียดของครุภัณฑ์

งบประมำณ
(บำท)
12,000

เก้าอี้ทางานแบบหุ้ม เป็นเก้าอี้ทางานแบบหุ้มด้วยหนัง
ด้วยหนัง มีล้อเลื่อน มีลอ้ เลื่อน พนักพิงและที่พักแขน
พนักพิงและที่พักแขน ปรับสูง-ต่า ด้วยระบบไฮโดรลิก
ขนาดประมาณ 58 x 68 x 90 ซม.
จานวน 6 ตัว
2 โต๊ะทางานเหล็ก
เป็นโต๊ะทางานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต
7,450
ขนาด 4 ฟุต พร้อม พร้อมกระจกมีลิ้นชักด้านข้างและ
กระจกมีลิ้นชักด้านข้าง ลิ้นชักกลาง ขนาด 122x66x75 ซม.
และลิ้นชักกลาง
จานวน 1 ตัว
3 เครื่องปรับอากาศ
เป็นเครื่องปรับอากาศเคลื่อนที่ 120,000
เคลื่อนที่ ขนาด
ขนาด 12,000 บีทียู จานวน
12,000 บีทียู
6 เครื่อง
รวม
3
139,450

สถำนที่
หน่วยงำน
พ.ศ. 2565
ดำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
สานักงาน
งานธุรการ
เทศบาลฯ กองสวัสดิการสังคม

สานักงาน
เทศบาลฯ

งานธุรการ
กองสวัสดิการสังคม

สานักงาน
เทศบาลฯ

งานธุรการ
กองสวัสดิการสังคม

ม.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2566
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

แบบ ผด.02/1

2/262
จำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินกำรจัดทำเป็นโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566
เทศบำลนครเชียงใหม่
1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงำน
(7) แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
ที่
1

ครุภัณฑ์

รำยละเอียดของครุภัณฑ์

โต๊ะขาพับอเนกประสงค์ เป็นโต๊ะพับอเนกประสงค์
(โฟเมก้า) ขนาด 180 (โฟเมก้า) ขนาดกว้าง 60 ซม.
x60x75 ซม.
ยาว 180 ซม. สูง 75 ซม.โครงขาเหล็กพับได้ ผลิตจาก
เหล็กแป๊บชุมโครเมี่ยมหน้าโต๊ะ
โฟเมก้า หนาประมาณ 25 มม.
จานวน 4 ตัว
รวม
1

งบประมำณ
(บำท)
10,600

10,600

สถำนที่
ดำเนินกำร
สานักงาน
เทศบาลฯ
หรือสถานที่อื่น
ที่เหมาะสม

หน่วยงำน
พ.ศ. 2565
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
งานพัฒนาเมือง
ฝ่ายพัฒนาชุมชน
กองสวัสดิการสังคม

ม.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2566
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

2/263
จำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินกำรจัดทำเป็นโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566
เทศบำลนครเชียงใหม่

แบบ ผด.02/1

1.ประเภทครุภัณฑ์สำนักงำน
(8) แผนงำนกำรศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม และนันทนำกำร
ที่

ครุภัณฑ์

1

เครื่องดูดฝุ่นขนาด
15 ลิตร

2

เครื่องดูดฝุ่นขนาด
25 ลิตร

รวม

2

รำยละเอียดของครุภัณฑ์
เป็นเครื่องดูดฝุ่นขนาด 15 ลิตร
สามารถดูดฝุ่นและน้า พร้อม
อุปกรณ์ จ้านวน 1 เครื่อง
เป็นเครื่องดูดฝุ่นขนาด 25 ลิตร
สามารถดูดฝุ่นและน้า พร้อม
อุปกรณ์ จ้านวน 1 เครื่อง

งบประมำณ
(บำท)
9,900
14,000
23,900

สถำนที่
ดำเนินกำร
ส้านักงาน
ภายในสนาม
กีฬาเทศบาลฯ
ส้านักงาน
ภายในสนาม
กีฬาเทศบาลฯ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
ฝ่ายกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน
ส้านักการศึกษา
ฝ่ายกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน
ส้านักการศึกษา

พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

พ.ศ. 2566
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

2/264

แบบ ผด.02/1

จำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินกำรจัดทำเป็นโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566
เทศบำลนครเชียงใหม่
1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงำน
(9) แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
ที่

ครุภัณฑ์

1

เก้าอี้สานักงาน

2

โต๊ะทางาน

รวม

2

รำยละเอียดของครุภัณฑ์
เป็นเก้าอี้สานักงาน หุ้มด้วยหนัง
หรือผ้า หรือดีกว่า มีพนักพิงและที่
พักแขน มีล้อเลื่อน ปรับเอนและ
ปรับระดับสูง-ต่าได้ จานวน 10 ตัว
เป็นโต๊ะทางานเหล็กพร้อมกระจก
ขนาด 4 ฟุต จานวน 3 ตัว

งบประมำณ
(บำท)
39,800

สถำนที่
ดำเนินกำร
สานักงาน
เทศบาลฯ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
ส่วนควบคุมอาคาร
และผังเมือง
สานักช่าง

20,100

สานักงาน
เทศบาลฯ

ส่วนควบคุมอาคาร
และผังเมือง
สานักช่าง

59,900

พ.ศ. 2565
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แบบ ผด.02/1

จำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินกำรจัดทำเป็นโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566
เทศบำลนครเชียงใหม่
3. ประเภทครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง
(1) แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป
งบประมำณ
สถำนที่
(บำท)
ดำเนินกำร
1 รถยนต์โดยสาร เป็นรถโดยสารขนาดไม่น้อยกว่า 1,999,000 ภายในเขต
11 ที่นั่ง
11 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอก
เทศบาลฯ
สูบไม่ต่ากว่า 1,900 ซีซี เครื่องยนต์
มีก่าลังสูงสุดไม่น้อยกว่า 160 แรงม้า
จ่านวน 1 คัน
2 รถประจ่าต่าแหน่ง เป็นรถประจ่าต่าแหน่งระดับรองอธิบดี 2,564,000 ภายในเขต
หรือผู้ดา่ รงต่าแหน่งอื่นที่ฐานะ
เทศบาลฯ
เทียบเท่า มีปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่เกิน 2,200 ซีซี หรือก่าลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่เกิน 130
กิโลวัตต์ หรือก่าลังมอเตอร์ไฟฟ้า
สูงสุดไม่เกิน 150 กิโลวัตต์
จ่านวน 2 คัน
(ใช้ส่าหรับเป็นรถประจ่าต่าแหน่ง
นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และ
ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่)
3 รถจักรยานยนต์ เป็นรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี 43,500
ภายในเขต
ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา ปริมาตรกระบอก
เทศบาลฯ
แบบเกียร์ธรรมดา สูบขั้นต่่า 110 ซีซี จ่านวน 1 คัน
รวม
3
4,606,500
ที่

ครุภัณฑ์

รำยละเอียดของครุภัณฑ์

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ส่านักปลัดเทศบาล

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ส่านักปลัดเทศบาล

งานคลัง
แขวงนครพิงค์

พ.ศ. 2565
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แบบ ผด.02/1

จำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินกำรจัดทำเป็นโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566
เทศบำลนครเชียงใหม่
3. ประเภทครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง
(2) แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน
ที่

ครุภัณฑ์

1

รถจักรยานยนต์
ตรวจการณ์

รำยละเอียดของครุภัณฑ์

งบประมำณ
(บำท)
492,000

เป็นรถจักรยานยนต์ ขนาดปริมาตร
กระบอกสูบขั้นต่า 300 ซีซี มี
อุปกรณ์ตดิ ตั้งส่าหรับเจ้าหน้าที
ประกอบด้วย เครืองรับส่งวิทยุ
ชนิดติดรถ ไฟสัญญาณฉุกเฉิน
และกระเป๋าข้างซ้ายข้างขวา
จ่านวน 2 คัน
2 รถบรรทุก(ดีเซล) เป็นรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 850,000
แบบดับเบิล้ แค็บ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า
2,400 ซีซี หรือก่าลังเครืองยนต์
สูงสุดไม่ตา่ กว่า 110 กิโลวัตต์
ขับเคลือน 2 ล้อ แบบดับเบิล้ แค็บ
จ่านวน 1 คัน
3 รถบรรทุก(ดีเซล) เป็นรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 1,725,000
แบบธรรมดา
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า
2,400 ซีซี หรือก่าลังเครืองยนต์
สูงสุดไม่ตา่ กว่า 110 กิโลวัตต์
ขับเคลือน 2 ล้อ แบบธรรมดา
จ่านวน 3 คัน
รวม
3
3,067,000

สถำนที่
ดำเนินกำร
ภายในเขต
เทศบาลฯ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
งานรักษาความสงบ
เรียบร้อย
ฝ่ายปกครอง
ส่านักปลัดเทศบาล

ภายในเขต
เทศบาลฯ

งานรักษาความสงบ
เรียบร้อย
ฝ่ายปกครอง
ส่านักปลัดเทศบาล

ภายในเขต
เทศบาลฯ

งานรักษาความสงบ
เรียบร้อย
ฝ่ายปกครอง
ส่านักปลัดเทศบาล
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แบบ ผด. 02/1

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566
เทศบำลนครเชียงใหม่
3.ประเภทครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง
(6) แผนงำนเคหะและชุมชน
ที่
1

ครุภัณฑ์

รถจักรยานยนต์
ขนาด 110 ซีซี
แบบเกียร์อัตโนมัติ
รวม
1

รำยละเอียดของครุภัณฑ์
เป็นรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี
แบบเกียร์อัตโนมัติ จานวน 2 คัน

งบประมำณ
(บำท)
100,000
100,000

สถำนที่
ดำเนินกำร
ภายในเขต
เทศบาลฯ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
งานรักษาความ
สะอาด
แขวงกาวิละ
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แบบ ผด.02/1

2/268
จำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินกำรจัดทำเป็นโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566
เทศบำลนครเชียงใหม่
3. ประเภทครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง
(7) แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
ที่
1

ครุภัณฑ์

รถจักรยานยนต์
ขนาด 110 ซีซี
แบบเกียร์อัตโนมัติ
รวม
1

รำยละเอียดของครุภัณฑ์
เป็นรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี
แบบเกียร์อัตโนมัติ จานวน 1 คัน

งบประมำณ
(บำท)
50,000
50,000

สถำนที่
หน่วยงำน
พ.ศ. 2565
ดำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ภายในเขต งานสวัสดิการสังคม
เทศบาลฯ
แขวงกาวิละ

ม.ค.

ก.พ.
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แบบ ผด.02/1

จำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินกำรจัดทำเป็นโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566
เทศบำลนครเชียงใหม่
3. ประเภทครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง
(9) แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
งบประมำณ
(บำท)
154,200

สถำนที่
ดำเนินกำร
ภายในเขต
เทศบาลฯ

เป็นเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส
ขนาด 1-3 ที่นั่ง พร้อมอุปกรณ์
จานวน 2 ลา

50,000

ภายในเขต
เทศบาลฯ

เป็นเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส
ขนาด 5-7 ที่นั่ง พร้อมอุปกรณ์
จานวน 1 ลา

50,000

ภายในเขต
เทศบาลฯ

ที่

ครุภัณฑ์

รำยละเอียดของครุภัณฑ์

1

รถจักรยานยนต์
120 ซีซี
แบบอัตโนมัติ
เรือท้องแบนไฟ
เบอร์กลาส
ขนาด 1-3 ที่นั่ง

เป็นรถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี
แบบเกียร์อัตโนมัติ จานวน 3 คัน

3

เรือท้องแบนไฟ
เบอร์กลาส
ขนาด 5-7 ที่นั่ง

รวม

3

2

254,200

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
ส่วนควบคุมอาคาร
และผังเมือง
สานักช่าง
งานบารุงรักษา
และซ่อมแซม
ระบบระบายนา
ฝ่ายจัดการคุณภาพนา
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักช่าง
งานบารุงรักษา
และซ่อมแซม
ระบบระบายนา
ฝ่ายจัดการคุณภาพนา
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักช่าง
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แบบ ผด.02/1

จำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินกำรจัดทำเป็นโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566
เทศบำลนครเชียงใหม่
6. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ
(1) แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป
ที่
1

ครุภัณฑ์

รำยละเอียดของครุภัณฑ์

เครื่องบันทึกเสียง เป็นเครื่องบันทึกเสียง มีหน่วย
ความจาภายใน 4 GB. สามารถ
เพิ่มความจาได้ แบบ Micro SD
Card ได้ถึง 32 GB. มีช่อง USB.
ในตัวเครื่อง ไมโครโฟนและลาโพง
ในตัว สามารถฟังเสียงที่บันทึกได้
ทันที จานวน 2 เครื่อง
รวม
1

งบประมำณ
(บำท)
7,500

7,500

สถำนที่
ดำเนินกำร
สานักงาน
เทศบาลฯ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
ฝ่ายวินัยและ
ส่งเสริมคุณธรรม
กองการเจ้าหน้าที่
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จำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินกำรจัดทำเป็นโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566
เทศบำลนครเชียงใหม่

แบบ ผด.02/1

7.ประเภทครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่
(3) แผนงำนกำรศึกษำ
ที่
1

ครุภัณฑ์

เครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ ระดับ
XGA ขนาด 4,000
ANSI Lumens
2 เครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ ระดับ
XGA ขนาด 3,500
ANSI Lumens
3 จอรับภาพชนิด
มอร์เตอร์ไฟฟ้า
ขนาดเส้นแทยงมุม
150 นิ้ว
รวม
3

รำยละเอียดของครุภัณฑ์
เป็นเครื่องมัลติมเี ดีย
โปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด
4,000 ANSI Lumens จานวน
4 เครื่อง
เป็นเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
ระดับ XGA ขนาด 3,500
ANSI Lumens จานวน 2 เครื่อง
เป็นจอรับภาพชนิดมอร์เตอร์
ไฟฟ้า ขนาดเส้นแทยงมุม
150 นิ้ว จานวน 2 จอ

งบประมำณ
(บำท)
119,600

สถำนที่
ดำเนินกำร
โรงเรียน
เทศบาล
วัดเชียงยืน

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
โรงเรียนเทศบาล
วัดเชียงยืน
สานักการศึกษา

55,800

โรงเรียน
เทศบาล
วัดเกตการาม

โรงเรียนเทศบาล
วัดเกตการาม
สานักการศึกษา

48,200

โรงเรียน
เทศบาล
วัดเกตการาม

โรงเรียนเทศบาล
วัดเกตการาม
สานักการศึกษา

223,600
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จำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินกำรจัดทำเป็นโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566
เทศบำลนครเชียงใหม่

แบบ ผด.02/1

9.ประเภทครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว
(3) แผนงำนกำรศึกษำ
ที่
1

รวม

ครุภัณฑ์
ตู้แช่อาหาร ขนาด
32 คิวบิกฟุต

1

รำยละเอียดของครุภัณฑ์
เป็นตู้แช่อาหาร ขนาด 32
คิวบิกฟุต แบบ 4 ประตู ความจุ
ภายในขั้นต่า 32 คิวบิกฟุต ท่า
ด้วยสแตนเลส หนาไม่น้อยกว่า
เบอร์ 24 จ่านวน 1 เครือง

งบประมำณ
(บำท)
46,500

46,500

สถำนที่
หน่วยงำน
ดำเนินกำร รับผิดชอบหลัก
โรงเรียน
โรงเรียนเทศบาล
เทศบาล
วัดศรีปิงเมือง
วัดศรีปิงเมือง ส่านักการศึกษา

พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

พ.ศ. 2566
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

2/273

แบบ ผด.02/1

จำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินกำรจัดทำเป็นโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566
เทศบำลนครเชียงใหม่
9. ประเภทครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว
(9) แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
ที่

ครุภัณฑ์

1

ตู้เย็น ขนาด 13
คิวบิกฟุต

รวม

1

รำยละเอียดของครุภัณฑ์
เป็นตู้เย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต
จานวน 1 ตู้

งบประมำณ
(บำท)
18,500
18,500

สถำนที่
ดำเนินกำร
สานักงาน
เทศบาลฯ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
ส่วนควบคุมอาคาร
และผังเมือง
สานักช่าง

พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2566
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

2/274

แบบ ผด.02/1

จำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินกำรจัดทำเป็นโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566
เทศบำลนครเชียงใหม่
14. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
(1) แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป
ที่

ครุภัณฑ์

1

เครื่องคอมพิวเตอร์
สำหรับงำน
ประมวลผล
แบบที่ 1
(จอแสดงภำพ
ขนำดไม่น้อยกว่ำ
19 นิ้ว)

2

รำยละเอียดของครุภัณฑ์

เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ
งำนประมวลผล แบบที่ 1
(จอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ
19 นิ้ว) จำนวน 2 ชุด
(ใช้สำหรับ กลุ่มงำนบุคลำกรทำง
กำรศึกษำ กองกำรเจ้ำหน้ำที่
จำนวน 1 ชุด และงำนธุรกำร
แขวงกำวิละ จำนวน 1 ชุด)
เครื่อง
เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ
คอมพิวเตอร์
งำนประมวลผล แบบที่ 2 (จอ
สำหรับงำน
แสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19
ประมวลผล แบบ นิ้ว) จำนวน 7 ชุด
ที่ 2 (จอแสดง
(ใช้สำหรับฝ่ำยกำรเงินและบัญชี
ภำพขนำดไม่น้อย สำนักคลัง จำนวน 1 ชุด,
กว่ำ 19 นิ้ว)
ฝ่ำยบริหำรงำนคลัง จำนวน 2 ชุด
,งำนคลัง แขวงนครพิงค์ จำนวน
2 ชุด และ งำนคลัง แขวงกำวิละ
จำนวน 2 ชุด)

งบประมำณ
สถำนที่
(บำท)
ดำเนินกำร
44,000 -สำนักงำน
เทศบำลฯ
-สำนักงำน
แขวงกำวิละ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
กองกำรเจ้ำหน้ำที่

210,000 -สำนักงำน
เทศบำลฯ
-สำนักงำน
แขวงนครพิงค์
-สำนักงำน
แขวงกำวิละ

สำนักคลัง

แขวงกำวิละ

แขวงนครพิงค์
แขวงกำวิละ

พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2566
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

แบบ ผด.02/1

2/275
ที่

ครุภัณฑ์

รำยละเอียดของครุภัณฑ์

3

เครื่องพิมพ์
Multifunction
แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (Ink
Tank Printer)

เป็นเครื่องพิมพ์ Multifunction
แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน
17 เครื่อง
(ใช้สำหรับฝ่ำยพัฒนำรำยได้
จำนวน 2 เครื่อง,ฝ่ำย
ผลประโยชน์และกิจกำรพำณิชย์
จำนวน 4 เครื่อง,
ฝ่ำยบริหำรงำนคลัง จำนวน 2
เครื่อง,ฝ่ำยแผนที่ภำษีและภำษี
จำนวน 3 เครื่อง,ฝ่ำยสถิติกำรคลัง
จำนวน 1 เครื่อง,งำนธุรกำร
สำนักคลัง จำนวน 1 เครื่อง,
งำนคลัง แขวงเม็งรำย จำนวน
2 เครื่อง,งำนธุรกำร แขวงกำวิละ
จำนวน 1 เครื่อง และ
ฝ่ำยแผนงำนและงบประมำณ
กองยุทธศำสตร์และงบประมำณ
จำนวน 1 เครื่อง)

งบประมำณ
สถำนที่
(บำท)
ดำเนินกำร
127,500 -สำนักงำน
เทศบำลฯ
-สำนักงำน
แขวงกำวิละ
-สำนักงำน
แขวงเม็งรำย

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
สำนักคลัง
แขวงกำวิละ
แขวงเม็งรำย
กองยุทธศำสตร์
และงบประมำณ

พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2566
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

แบบ ผด.02/1

2/276
ที่

ครุภัณฑ์

งบประมำณ
(บำท)
3,200

สถำนที่
ดำเนินกำร
สำนักงำน
เทศบำลฯ

เป็นชุดโปรแกรมระบบปฏิบตั ิกำร
สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบ
สิทธิกำรใช้งำนประเภทติดตั้งมำ
จำกโรงงำน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์
ถูกต้องตำมกฎหมำย จำนวน 6
ชุด

22,800

สำนักงำน
เทศบำลฯ

เป็นเครื่องสำรองไฟฟ้ำ ขนำด
800 VA จำนวน 19 เครื่อง
(ใช้สำหรับฝ่ำยพัฒนำรำยได้ จำนวน
4 เครื่อง, ฝ่ำยผลประโยชน์และ
กิจกำรพำณิชย์ จำนวน 4 เครื่อง,
ฝ่ำยบริหำรงำนคลัง จำนวน 3
เครื่อง, งำนธุรกำร สำนักคลัง
จำนวน 2 เครื่อง, ฝ่ำยสถิติกำรคลัง
จำนวน 3 เครื่อง ,ฝ่ำยแผนที่ภำษี
และทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน 2
เครื่อง และฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป
กองกำรเจ้ำหน้ำที่ จำนวน 1 เครื่อง)

47,500

สำนักงำน
เทศบำลฯ

รำยละเอียดของครุภัณฑ์

4

จอแสดงภำพไม่ เป็นจอแสดงภำพไม่น้อยกว่ำ
น้อยกว่ำ 21.5 นิ้ว 21.5 นิ้ว จำนวน 1 จอ

5

ชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบตั ิกำร
สำหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์และ
คอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ค แบบสิทธิ
กำรใช้งำนประเภท
ติดตั้งมำจำกโรงงำน
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
ตำมกฎหมำย
เครื่องสำรอง
ไฟฟ้ำ ขนำด
800 VA

6

รวม

6

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
ฝ่ำยแผนทีภ่ ำษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน
สำนักคลัง
ฝ่ำยพัสดุและ
ทรัพย์สิน
สำนักคลัง

สำนักคลัง
กองกำรเจ้ำหน้ำที่

455,000

พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2566
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

2/277

แบบ ผด.02/1

จำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินกำรจัดทำเป็นโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566
เทศบำลนครเชียงใหม่
14. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
(2) แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน
ที่
1

ครุภัณฑ์

เครื่องคอมพิวเตอร์
สำหรับงำน
ประมวลผล
แบบที่ 1
2 เครื่องพิมพ์
Multifunction
แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งหมึกพิมพ์
(Ink Tank
Printer)
3 เครื่องสำรอง
ไฟฟ้ำ ขนำด
800 VA จำนวน
12 เครื่อง
รวม
3

รำยละเอียดของครุภัณฑ์
เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ
งำนประมวลผล แบบที่ 1
(จอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ
19 นิ้ว) จำนวน 12 ชุด
เป็นเครื่องพิมพ์ Multifunction
แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน
12 เครื่อง
เป็นเครื่องสำรองไฟฟ้ำ ขนำด
800 VA จำนวน 12 เครื่อง

งบประมำณ
(บำท)
264,000

สถำนที่
ดำเนินกำร
สำนักงำน
เทศบำลฯ

90,000

สำนักงำน
เทศบำลฯ

30,000

สำนักงำน
เทศบำลฯ

384,000

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
งำนป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัย
ฝ่ำยปกครอง
สำนักปลัดเทศบำล
งำนป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัย
ฝ่ำยปกครอง
สำนักปลัดเทศบำล
งำนป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัย
ฝ่ำยปกครอง
สำนักปลัดเทศบำล

พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2566
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

2/278
จำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินกำรจัดทำเป็นโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566
เทศบำลนครเชียงใหม่

แบบ ผด.02/1

14.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
(3) แผนงำนกำรศึกษำ
ที่
1

ครุภัณฑ์

เครื่องพิมพ์
Multifunction
เลเซอร์ หรือ LED สี
รวม
1

รำยละเอียดของครุภัณฑ์
เป็นเครื่องพิมพ์ Multifunction
เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 1
เครื่อง

งบประมำณ
(บำท)
15,000
15,000

สถำนที่
หน่วยงำน
ดำเนินกำร รับผิดชอบหลัก
โรงเรียน
โรงเรียนเทศบำล
เทศบำล
วัดศรีปิงเมือง
วัดศรีปิงเมือง สำนักกำรศึกษำ

พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

พ.ศ. 2566
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

แบบ ผด.02/1

2/279
จำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินกำรจัดทำเป็นโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566
เทศบำลนครเชียงใหม่
14. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์
(4) แผนงำนสำธำรณสุข
ที่
1

ครุภัณฑ์

รำยละเอียดของครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก เป็นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ
สำหรับงำนประมวลผล งำนประมวลผล จำนวน 3 เครื่อง
(ใช้สำหรับฝ่ำยบริกำรสำธำรณสุข
จำนวน 2 เครื่อง และฝ่ำยป้องกัน
และควบคุมโรค จำนวน 1 เครื่อง)
2 เครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ
สำหรับงำนประมวลผล งำนประมวลผล แบบที่ 1 จอแสดง
แบบที่ 1
ภำพขนำดไม่นอ้ ยกว่ำ 19 นิ้ว
จำนวน 1 ชุด
3 เครื่องพิมพ์
เป็นเครื่องพิมพ์ Multifunction
Multifunction
แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
แบบฉีดหมึกพร้อม
พิมพ์ (Ink Tank Printer)
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์
จำนวน 1 เครื่อง
(Ink Tank Printer)
รวม
3

งบประมำณ
(บำท)
66,000

สถำนที่
ดำเนินกำร
สำนักงำน
เทศบำลฯ

หน่วยงำน
พ.ศ. 2565
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
สำนักสำธำรณสุข
และสิ่งแวดล้อม

22,000

สำนักงำน
เทศบำลฯ

7,500

สำนักงำน
เทศบำลฯ

ฝ่ำยส่งเสริม
สิ่งแวดล้อม
สำนักสำธำรณสุข
และสิ่งแวดล้อม
ฝ่ำยส่งเสริม
สิ่งแวดล้อม
สำนักสำธำรณสุข
และสิ่งแวดล้อม

95,500

ม.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2566
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

2/280

แบบ ผด. 02/1

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566
เทศบำลนครเชียงใหม่
14. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
(5) แผนงำนสังคมสงเครำะห์
ที่
1

ครุภัณฑ์

รำยละเอียดของครุภัณฑ์

เครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ
สำหรับงำนประมวลผล งำนประมวลผล แบบที่ 2
แบบที่ 2
จอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ
19 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง
(ใช้สำหรับงำนสังคมสงเครำะห์
กองสวัสดิกำรสังคม)
2 เครื่องพิมพ์
เป็นเครื่องพิมพ์ Multifunction
Multifunction
แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
แบบฉีดหมึกพร้อม
พิมพ์ (Ink Tank Printer)
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์
จำนวน 3 เครื่อง
(Ink Tank Printer) (งำนธุรกำร จำนวน 2 เครื่อง
และงำนสังคมสงเครำะห์ จำนวน
1 เครื่อง)
รวม
2

งบประมำณ
(บำท)
30,000

22,500

52,500

สถำนที่
หน่วยงำน
พ.ศ. 2565
ดำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
สำนักงำน งำนสังคมสงเครำะห์
เทศบำลฯ กองสวัสดิกำรสังคม

สำนักงำน
เทศบำลฯ

กองสวัสดิกำรสังคม

ม.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2566
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.
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แบบ ผด. 02/1

จำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566
เทศบำลนครเชียงใหม่
14. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
(6) แผนงำนเคหะและชุมชน
ที่
1

ครุภัณฑ์

รำยละเอียดของครุภัณฑ์

เครื่องคอมพิวเตอร์
เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ
สำหรับงำนประมวลผล งำนประมวลผล แบบที่ 1 จอ
แบบที่ 1
แสดงภำพไม่น้อยกว่ำ 19 นิ้ว
จำนวน 3 เครื่อง
(ใช้สำหรับงำนรักษำควำมสะอำด
แขวงนครพิงค์ จำนวน 1 เครื่อง
และงำนรักษำควำมสะอำด
แขวงกำวิละ จำนวน 2 เครื่อง)
รวม
1

งบประมำณ
สถำนที่
(บำท)
ดำเนินกำร
66,000 -สำนักงำน
แขวงนครพิงค์
-สำนักงำน
แขวงกำวิละ

66,000

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
แขวงนครพิงค์
แขวงกำวิละ

พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2566
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

2/282

แบบ ผด. 02/1

จำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566
เทศบำลนครเชียงใหม่
14. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
(7) แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งชุมชน
ที่

ครุภัณฑ์

1

เครื่องพิมพ์
Multifunction
แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer)

รำยละเอียดของครุภัณฑ์

เป็นเครื่องพิมพ์ Multifunction
แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)
จำนวน 3 เครื่อง
(ใช้สำหรับงำนพัฒนำเมือง
จำนวน 1 เครื่อง และงำนพัฒนำ
ชุมชน จำนวน 2 เครื่อง)
2 เครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ
สำหรับงำนประมวลผล งำนประมวลผล แบบที่ 1 จอแสดง
แบบที่ 1
ภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิ้ว)
จำนวน 1 ชุด
รวม
2

งบประมำณ
(บำท)
22,500

22,000

44,500

สถำนที่
หน่วยงำน
พ.ศ. 2565
ดำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
สำนักงำน กองสวัสดิกำรสังคม
เทศบำลฯ

สำนักงำน งำนสวัสดิกำรสังคม
แขวงนครพิงค์ แขวงนครพิงค์

ม.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2566
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.
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แบบ ผด. 02/1

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566
เทศบำลนครเชียงใหม่
14. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
(9) แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
ที่
1

ครุภัณฑ์

รำยละเอียดของครุภัณฑ์

เครื่องคอมพิวเตอร์
เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ
สำหรับงำนประมวลผล งำนประมวลผล แบบที่ 1 จอ
แบบที่ 1
แสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ
19 นิ้ว จำนวน 1 ชุด
รวม
1

งบประมำณ
(บำท)
22,000

22,000

สถำนที่
ดำเนินกำร
สำนักงำน
แขวงกำวิละ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
งำนช่ำง
แขวงกำวิละ

พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2566
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ส่วนที่ 3
บัญชีโครงการ/กิจกรรม
กรณีกันเงินไว้หรือขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินหรือกรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้
หรือได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ

1.บัญชีสรุปจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
กรณีกันเงินไว้หรือขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินหรือกรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้
หรือได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ

3/1

แบบ ผด.01

สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เทศบาลนครเชียงใหม่
ยุทธศาสตร์
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน
2.ยุทธศาสตร์การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
และจิตสานึกด้านศิลปวัฒนธรรม

แผนงาน
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา
แผนงานการเกษตร
แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน
แผนงานการศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม และนันทนาการ
แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ
ทั้งหมด
1
1.33
33
44.00

โครงการที่
ดาเนินการ

คิดเป็นร้อยละ
ของงบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ทั้งหมด
8,000,000
2.82 เทศบาลนครเชียงใหม่
113,340,000
39.99 เทศบาลนครเชียงใหม่
จานวน
งบประมาณ

3
5

4.00
6.67

29,950,000
21,746,000

9
5
1
1
1
1

12.00
6.67
1.33
1.33
1.33
1.33

11,377,000
9,976,290
6,500,000
1,746,000
148,600
1,850,000

1

1.33

6,010,000

10.57 เทศบาลนครเชียงใหม่
7.67 เทศบาลนครเชียงใหม่
4.01
3.52
2.29
0.62
0.05
0.65

เทศบาลนครเชียงใหม่
เทศบาลนครเชียงใหม่
เทศบาลนครเชียงใหม่
เทศบาลนครเชียงใหม่
เทศบาลนครเชียงใหม่
เทศบาลนครเชียงใหม่

2.12 เทศบาลนครเชียงใหม่

แบบ ผด.01

3/2

ยุทธศาสตร์
4. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความ

ปลอดภัยและบรรเทาสาธารณภัย
5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและ
พัฒนาองค์กร
รวม

แผนงาน
แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน
แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา
แผนงานบริหารงานทั่วไป
แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา
9 แผนงาน

โครงการที่
ดาเนินการ

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ
ทั้งหมด

11

14.67

1

1.33

1

1.33

1

1.33

75

100.00

จานวน
งบประมาณ

คิดเป็นร้อยละ
ของงบประมาณ
ทั้งหมด

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

70,930,000

25.02 เทศบาลนครเชียงใหม่

1,189,605

0.42 เทศบาลนครเชียงใหม่

179,860
500,000

0.06 เทศบาลนครเชียงใหม่
0.18 เทศบาลนครเชียงใหม่

283,443,355

100.00

2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
กรณีกันเงินไว้หรือขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินหรือกรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้
หรือได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

3/3

แบบ ผด.02

จำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566
เทศบำลนครเชียงใหม่
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน
(6) แผนงำนเคหะและชุมชน
รำยละเอียดของกิจกรรม
งบประมำณ
สถำนที่
หน่วยงำน
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
(บำท)
ดำเนินกำร รับผิดชอบหลัก
1 ก่อสร้างสวนสุขภาพ ปรับปรุงพื้นที่บริเวณริมแม่น้าปิง 8,000,000 ตรงข้าม
ส่วนวิศวกรรม
บริเวณตรงข้ามตลาด ตรงข้ามตลาดดอกไม้ให้เป็นสวน
ตลาด
การก่อสร้าง
ดอกไม้
สุขภาพ พื้นที่ด้าเนินการไม่น้อย
ดอกไม้
ส้านักช่าง
กว่า 3,582 ตารางเมตร
ประกอบด้วย
- งานปลูก – ย้ายต้นไม้
- ปรับปรุงพื้นผิวให้เป็น
ทางเดิน-วิ่ง ออกก้าลังกาย
- สร้างศาลาเอนกประสงค์
- ลานสเกตบอร์ด
- บ่อทรายส้าหรับเด็ก
- งานไฟฟ้าแสงสว่าง
- ระบบสปริงเกอร์
- ระบบระบายน้้าทิ้ง
- อาคารแทงค์น้า
หมำยเหตุ : กันเงินประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมำณ
รวม
1 โครงกำร
8,000,000
ที่

โครงกำร

พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2566
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

3/4

แบบ ผด.02

จำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566
เทศบำลนครเชียงใหม่
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน
(9) แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
รำยละเอียดของกิจกรรม
งบประมำณ
สถำนที่
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
(บำท)
ดำเนินกำร
1 ปรับปรุงแสงสว่าง
ติดตั้ งเสาไฟถนนไฮแมส (High 1,300,000
ลาน
ลานอนุสาวรีย์
Mast) สูง 15.00 ม. จานวน
อนุสาวรีย์
สามกษัตริย์
2 ต้ น ต ามแบบแ ปลนของ
สามกษัตริย์
เทศบาลฯ
หมำยเหตุ : ขยำยระยะเวลำกำรเบิกจ่ำยเงินจำกปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
2 ปรับปรุงผิวจราจร
ปรั บ ปรุ ง ถนนคอนกรี ต เสริ ม 9,260,000
ถนน
ถนนเจริญเมือง
เหล็ ก ความหนาเลี่ ย 0.๒0 ม
เจริญเมือง
(ช่วงเชิงสะพานนวรัฐ กว้างประมาณ ๖.00 ม. ความ
ถึงบริเวณทางแยก
ยาว ๓๗0.00 ม. หรือมีพื้นที่
ถนนทุ่งโฮเต็ล)
ดาเนินการไม่น้อยกว่า ๒,220.00
ตร.ม. และปรับปรุงรางระบายน้า
ค.ส.ล. ขนาดปากรางกว้าง 0.๒๕
ม. ความยาวรวมไม่ น้ อ ยกว่ า
๗๔๕.00 ม. ตามแบบแปลน
ของเทศบาลฯ
หมำยเหตุ : ขยำยระยะเวลำกำรเบิกจ่ำยเงินจำกปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
ที่

โครงกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
ส่วนวิศวกรรม
การก่อสร้าง
สานักช่าง
ส่วนวิศวกรรม
การก่อสร้าง
สานักช่าง

พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2566
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

แบบ ผด.02

3/5
งบประมำณ
สถำนที่
หน่วยงำน
(บำท)
ดำเนินกำร รับผิดชอบหลัก
3 ปรับปรุงทางเดินเท้า
18,301,600 บริเวณสี่แยก ส่วนวิศวกรรม
ถนนห้วยแก้ว
(ขอรับการ แจ่งหัวลิน
การก่อสร้าง
สนับสนุน
จนถึง
สานักช่าง
งบประมาณ บริเวณสวน
เงินอุดหนุน
รุกขชาติ
เฉพาะกิจ
16,471,400
เทศบาลฯ
สมทบ
1,830,200)
หมำยเหตุ : กันเงินประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 กรณีก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมำณ
4 ปรับปรุงถนนพร้อม ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ความหนา 5,749,000
ถนน
ส่วนวิศวกรรม
ก่อสร้างระบบระบายน้า เฉลี่ย 0.20 ม. กว้างประมาณ
สันติรักษ์
การก่อสร้าง
ถนนสันติรักษ์
3.70-6.40 ม. ความยาว
สานักช่าง
ประมาณ 535 ม. หรือมีพื้น ที่
ดาเนินการไม่น้อยกว่า 2,500
ตร.ม.พร้อมก่อสร้างรางระบาย
น้า ค.ส.ล. ขนาดปากรางกว้า ง
0.25 ม.ความยาวรวมไม่น้ อ ย
กว่า 1,050 ม. ตามแบบแปลน
ของเทศบาลฯ
หมำยเหตุ : กันเงินประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 กรณีก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมำณ
ที่

โครงกำร

รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
ปรับปรุงทางเดินเท้าถนนห้วยแก้ว
ความกว้ า งประมาณ ๒.๐๐ ๔.๕ ม. ความยาวประมาณข้างละ
๓,๔๐๐ ม. หรือมีพื้นที่ดาเนินการ
ไม่น้อยกว่า ๑๒,๓00 ตร.ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ

พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2566
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

แบบ ผด.02
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รำยละเอียดของกิจกรรม
งบประมำณ
สถำนที่
หน่วยงำน
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
(บำท)
ดำเนินกำร รับผิดชอบหลัก
5 ปรับปรุงถนนพร้อม ปู แ อสฟั ล ท์ ติ ก คอนกรี ต ทั บ ผิ ว 2,700,000
ถนน
ส่วนวิศวกรรม
ระบบระบายน้า
จราจรเดิ ม ความหนาเฉลี่ ย
สนามกีฬา
การก่อสร้าง
ถนนสนามกีฬา
0.05 ม. ความกว้ า งประมาณ
ซอย 1
สานักช่าง
ซอย 1
3.70-7.80 ม. ความยาว
ประมาณ 355.00 ม. หรื อ มี
พื้ น ที่ ด าเนิ น การไม่ น้ อ ยกว่ า
1 , 9 0 0 . 0 0 ต ร . ม . พ ร้ อ ม
ปรั บ ปรุ งรางระบายน้ า ค.ส.ล.
ขนาดปากรางกว้ า ง 0.25 ม.
ค ว า ม ย า ว ร ว ม ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า
262.00 ม.และต่ อ ปากราง
ระบายน้า ค.ส.ล.ขนาดปากราง
กว้าง 0.25 ม.ความยาวรวมไม่
น้ อ ยกว่ า 132.00 ม.และ
ปรั บ ปรุ ง ท่ อ ระบายน้ า ค.ส.ล.
ขนาด Ø 0.60 ม. พร้อมบ่อพัก
ค.ส.ล.ความยาวรวมไม่น้อยกว่า
110.00 ม. ตามแบบแปลน
ของเทศบาลฯ
หมำยเหตุ : กันเงินประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 กรณีก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมำณ
ที่

โครงกำร

พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2566
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

แบบ ผด.02
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รำยละเอียดของกิจกรรม
งบประมำณ
สถำนที่
หน่วยงำน
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
(บำท)
ดำเนินกำร รับผิดชอบหลัก
6 ปรับปรุงถนนพร้อม ปรั บ ปรุ ง ถนน ค.ส.ล. หนา 2,890,000
ถนน
ส่วนวิศวกรรม
ก่อสร้างระบบระบายน้า 0.20 ม. กว้างประมาณ 1.50มูลเมือง
การก่อสร้าง
ค.ส.ล. ถนนมูลเมือง 4.30 ม. ความยาวประมาณ
ซอย 2
สานักช่าง
ซอย 2
299 ม. หรือมีพื้นที่ดาเนินการ
ไม่น้อยกว่า 888 ตร.ม. พร้อม
ก่ อ สร้ า งรางระบายน้ า ค.ส.ล.
ขนาดปากรางกว้ า ง 0.25 ม.
ความยาวรวมประมาณ 454 ม.
และเสริมคอนกรีตไหล่ทาง หนา
0.10 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 95
ตร.ม. ตามแบบแปลนของ
เทศบาลฯ
หมำยเหตุ : กันเงินประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 กรณีก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมำณ
7 ปรับปรุงถนนพร้อม ปู แ อสฟั ล ท์ ติ ก คอนกรี ต ทั บ ผิ ว 2,620,000
ถนน
ส่วนวิศวกรรม
ระบบระบายน้า
จราจรเดิ ม ความหนาเฉลี่ ย
โชตนา
การก่อสร้าง
ถนนโชตนา ซอย 6 0.05 ม. ความกว้ า งประมาณ
ซอย 6
สานักช่าง
2.10-4.90 ม. ความยาว
ประมาณ 510.00 ม. หรื อ มี
พื้ น ที่ ด าเนิ น การไม่ น้ อ ยกว่ า
1,760.00 ตร.ม.พร้อมต่อปาก
รางระบายน้า ค.ส.ล. ขนาดปาก
รางกว้ า ง 0.25 ม. ความยาว
รวมไม่น้อยกว่า 1,020.00 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ
หมำยเหตุ : กันเงินประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 กรณีก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมำณ
ที่

โครงกำร

พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2566
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

แบบ ผด.02
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รำยละเอียดของกิจกรรม
งบประมำณ
สถำนที่
หน่วยงำน
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
(บำท)
ดำเนินกำร รับผิดชอบหลัก
8 ปรับปรุงถนนพร้อม ปู แ อสฟั ล ท์ ติ ก คอนกรี ต ทั บ ผิ ว 1,762,000
ถนน
ส่วนวิศวกรรม
ระบบระบายน้า
จราจรเดิ ม ความหนาเฉลี่ ย
พระปกเกล้า
การก่อสร้าง
ถนนพระปกเกล้า
0.05 ม. ความกว้ า งประมาณ
ซอย 4
สานักช่าง
ซอย 4
1.30-4.20 ม. ความยาว
ประมาณ 210.00 ม. หรื อ มี
พื้ น ที่ ด าเนิ น การไม่ น้ อ ยกว่ า
610.00 ตร.ม.พร้ อ มต่ อ ปาก
รางระบายน้า ค.ส.ล. ขนาดปาก
รางกว้ า ง 0.50 ม. ความยาว
รวมไม่ น้ อ ยกว่ า 210.00 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ
หมำยเหตุ : กันเงินประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 กรณีก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมำณ
9 ก่อสร้างระบบระบายน้า ก่ อ สร้ า งรางระบายน้ า ค.ส.ล. 5,095,000
ถนน
ส่วนวิศวกรรม
ถนนมูลเมือง (ช่วง
ขนาดปากรางกว้ า ง 1.00 ม.
มูลเมือง
การก่อสร้าง
ถนนมูลเมือง ซอย 9 ค ว า ม ย า ว ร ว ม ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า
(ช่วงถนน
สานักช่าง
ถึงถนนราชวิถี)
415.00 ม. ตามแบบแปลน
มูลเมือง
ของเทศบาลฯ
ซอย 9 ถึง
ถนนราชวิถี)
หมำยเหตุ : กันเงินประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 กรณีก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมำณ
ที่

โครงกำร

พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2566
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

แบบ ผด.02
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รำยละเอียดของกิจกรรม
งบประมำณ
สถำนที่
หน่วยงำน
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
(บำท)
ดำเนินกำร รับผิดชอบหลัก
10 ปรับปรุงอาคาร (ร้าน -ปรับปรุงอาคาร (ร้านกาแฟ
5,000,000
ร้าน
ส่วนวิศวกรรม
กาแฟเดิม) เพื่อใช้
เดิม) พื้นที่ประมาณ 160
กาแฟเดิม
การก่อสร้าง
เป็นศูนย์สร้างสรรค์ ตารางเมตร
หอศิลป์ฯ
สานักช่าง
เพื่อพัฒนาเมือง
-งานปรับปรุงอาคารห้องน้า
เชียงใหม่
-ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายนอก
(Chiangmai City
-งานซุ้มโครงเหล็ก
Center)
-งานพื้นทางเดินภายนอก
และไฟสนาม
-งานระบบห้องประชุม
ฯลฯ
ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ
หมำยเหตุ : กันเงินประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 กรณีก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมำณ
11 การปรับปรุงถนน
ปู แ อสฟั ล ท์ ติ ก คอนกรี ต ทั บ ผิ ว ๓,๘๘๒,๐๐๐ ถนนหลิ่งกอก ส่วนวิศวกรรม
พร้อมระบบระบายน้า จราจรเดิม ความหนาเฉลีย่ 0.0๕ ม.
การก่อสร้าง
ถนนหลิ่งกอก
ความกว้ า งประมาณ 2.5๕สานักช่าง
๕.๒๕ ม. ความยาวประมาณ
600.00 ม.หรือมีพื้นที่ดาเนินการ
ไม่ น้ อยกว่ า ๒,๒00.00 ตร.ม.
พร้อมปรับปรุงรางระบายน้า ค.ส.ล.
ขนาดปากรางกว้าง 0.๕0 ม.
ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๗20.00
ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ
หมำยเหตุ : กันเงินประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมำณ
ที่

โครงกำร

พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2566
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

แบบ ผด.02
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รำยละเอียดของกิจกรรม
งบประมำณ
สถำนที่
หน่วยงำน
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
(บำท)
ดำเนินกำร รับผิดชอบหลัก
12 ปรับปรุงถนนพร้อม ปรั บ ปรุ ง ถนนคอนกรี ต เสริ ม 4,950,000 ถนนป่าตัน
ส่วนวิศวกรรม
ระบบระบายน้า
เหล็ ก ความหนาเลี่ ย 0.๒0 ม
ซอย ๑๕
การก่อสร้าง
ถนนป่าตัน ซอย ๑๕ กว้างประมาณ ๖.00 ม. ความ
สานักช่าง
ยาว ๓๗0.00 ม. หรือมีพื้นที่
ดาเนินการไม่น้อยกว่า ๒,220.00
ตร.ม. และปรับปรุงรางระบายน้า
ค.ส.ล. ขนาดปากรางกว้าง 0.๒๕
ม. ความยาวรวมไม่ น้ อ ยกว่ า
๗๔๕.00 ม. ตามแบบแปลน
ของเทศบาลฯ
หมำยเหตุ : กันเงินประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมำณ
13 ปรับปรุงถนนพร้อม ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒,๑๒๐,๐๐๐ ถนนหมื่น
ส่วนวิศวกรรม
ระบบระบายน้า
ความหนาเฉลี่ย 0.๒0 ม. กว้าง
ด้ามพร้าคต
การก่อสร้าง
ถนนหมื่นด้ามพร้าคต ประมาณ ๕.00-๖.๕๐ ม.ความ
ซอย 4ก
สานักช่าง
ซอย 4ก
ยาวประมาณ ๑๓๕.๐๐ ม. หรือ
มี พื้ น ที่ ด าเนิ น การไม่ น้ อ ยกว่ า
๗๓๐.00 ตร.ม. พร้อมปรับปรุง
รางระบายน้า ค.ส.ล. ขนาดปาก
รางกว้ า ง 0.๕0 ม. ความยาว
รวมไม่ น้ อ ยกว่ า ๒๘๕.๐๐ ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ
หมำยเหตุ : กันเงินประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมำณ
ที่

โครงกำร

พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2566
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

แบบ ผด.02
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รำยละเอียดของกิจกรรม
งบประมำณ
สถำนที่
หน่วยงำน
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
(บำท)
ดำเนินกำร รับผิดชอบหลัก
14 ปรับปรุงถนนพร้อม ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓,๗๐๐,๐๐๐ ถนนศรีมงคล ส่วนวิศวกรรม
ระบบระบายน้า
ความหนาเฉลี่ย 0.๒๐ ม. กว้าง
ซอย ๙
การก่อสร้าง
ค.ส.ล. ถนนศรีมงคล ประมาณ ๖.0๐ ม. ความยาว
สานักช่าง
ซอย ๙
ประมาณ ๒๗๕.๐๐ ม. หรือมีพนื้ ที่
ดาเนินการไม่น้อยกว่า ๑,6๕0.00
ตร.ม. และปรั บปรุงรางระบาย
น้า ค.ส.ล. ขนาดปากรางกว้า ง
0.๒๕ ม. ความยาวรวมไม่น้อย
กว่ า ๕๕0.0๐ ม. ตามแบบ
แปลนของเทศบาลฯ
หมำยเหตุ : กันเงินประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมำณ
15 ปรับปรุงถนนพร้อม ปรั บ ปรุ ง ถนคนรี ต เสริ ม เหล็ ก ๒,๖๕๐,๐๐๐
ถนน
ส่วนวิศวกรรม
ระบบระบายน้า
ความหนาเฉลี่ย 0.20 ม. กว้าง
ช้างเผือก
การก่อสร้าง
ถนนช้างเผือก
ประมาณ 3.00 –5.60 ม.
ซอย ๔
สานักช่าง
ซอย ๔
ความยาวประมาณ 210.00 ม.
(แยกตลาด
(แยกตลาด
หรือมีพื้นดาเนินการไม่น้อยกว่า
เอราวัณเก่า)
เอราวัณเก่า)
810.00 ตร.ม. และปรั บ ปรุ ง
รางระบายน้า ค.ส.ล. ขนาดปาก
รางกว้ า ง 0.25 ม. ความยาว
รวมไม่ น้ อ ยกว่ า 430.00 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ
หมำยเหตุ : กันเงินประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมำณ
ที่

โครงกำร

พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2566
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

แบบ ผด.02

3/12
รำยละเอียดของกิจกรรม
งบประมำณ
สถำนที่
หน่วยงำน
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
(บำท)
ดำเนินกำร รับผิดชอบหลัก
16 ปรับปรุงถนนพร้อม ปรั บ ปรุ งถคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก ๓,๕๕๐,๐๐๐
ถนน
ส่วนวิศวกรรม
ระบบระบายน้า
ความหนาเฉลี่ย 0.๒0 ม.กว้าง
กระดังงา
การก่อสร้าง
ถนนกระดังงา
ประมาณ ๔.00-6.40 ความ
สานักช่าง
ยาวประมาณ 205.00 ม. หรือ
มี พื้ น ที่ ด าเนิ น การไม่ น้ อ ยกว่ า
1,350.00 ตร.ม. และปรับปรุง
รางระบายน้า ค.ส.ล. ขนาดปาก
รางกว้าง 0.50 ม. ความยาว
รวมไม่ น้ อ ยกว่ า ๔๑๕.00 ม.
ตามแบบแปลนเทศบาลฯ
หมำยเหตุ : กันเงินประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมำณ
17 ก่อสร้างถนนพร้อม ปรั บ ปรุ ง ถนนคอนกรี ต เสริ ม 3,132,000 ถนนใจแก้ว
ส่วนวิศวกรรม
ระบบระบายน้า
เหล็ก ความหนาเฉลี่ย ๑.๒๐ ม.
ซอย ๑ ง
การก่อสร้าง
ค.ส.ล. ถนนใจแก้ว
กว้างประมาณ ๒.๕๐-๔.๕๐ ม.
สานักช่าง
ซอย ๑ ง
ความยาวประมาณ ๒๑๐.00 ม.
หรื อ มี พื้ น ที่ ด าเนิ น การไม่ น้ อ ย
กว่า ๘๒๔.00 ตร.ม. พร้อ ม
ก่อสร้างรางระบายน้า ค.ส.ล.
ขนาดปากรางกว้าง 0.50 ม.
ค ว า ม ย า ว ร ว ม ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า
415.00 ม. ตามแบบแปลน
ของเทศบาลฯ
หมำยเหตุ : กันเงินประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมำณ
ที่

โครงกำร

พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2566
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

แบบ ผด.02

3/13
รำยละเอียดของกิจกรรม
งบประมำณ
สถำนที่
หน่วยงำน
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
(บำท)
ดำเนินกำร รับผิดชอบหลัก
18 ปรับปรุงถนน
ปรับปรุงถนนแอสฟัลห์ติกคอนก 1,336,000
ถนน
ส่วนวิศวกรรม
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต รี ต ทั บ ผิ ว ทางเดิ ม ความหนา
๗๐๐ ปี
การก่อสร้าง
พร้อมก่อสร้างราว
เฉลี่ย 0.05 ม.กว้างประมาณ
สานักช่าง
เหล็กกันตก
๔.๐๐-๖.๐๐ ม. ความยาว
ถนน ๗๐๐ ปี
ประมาณ ๒๑๑.00 ม.หรื อ มี
พื้ น ที่ ด าเนิ น การไม่ น้ อ ยกว่ า
๑,๑๑๐.00 ตร.ม.พร้อมก่อสร้าง
ราวเหล็ ก กั น ตก ความยาว
ประมาณ ๑๙๗.๐๐ ม. และ
ปรับปรุงฝาบ่อพัก จานวน ๒ ชุด
ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ
หมำยเหตุ : กันเงินประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมำณ
19 ก่อสร้างระบบระบายน้า ปรับปรุงถนนแอสฟิลท์ติกคอนกรีต ๑,๒๘๐,๐๐๐ ถนนลาพูน
ส่วนวิศวกรรม
ค.ส.ล. พร้อม
ทับผิวทางเดิม ความหนาเฉลี่ ย
ซอย ๕
การก่อสร้าง
ปรับปรุงถนน
0.50 ม. กว้างประมาณ 5.00สานักช่าง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ๖.00 ม. ความยาวประมาณ
ถนนลาพูน ซอย ๕
183 ม. หรือมีพื้นที่ดาเนินการ
ไม่น้อยกว่า 919.00 ตร.ม.
พร้ อ มก่ อ สร้ า งรางระบายน้ า
ค.ส.ล. ขนาดปากรางกว้ า ง
0.50 ม. ความยาวประมาณ
๑๘3 ม. พร้อมเสริมไหล่ทาง
คอนกรีตหนา 0.10 ม. พื้นที่ไม่
น้ อ ยกว่ า ๔๕ ตร.ม. ตามแบบ
แปลนของเทศบาลฯ
หมำยเหตุ : กันเงินประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมำณ
ที่

โครงกำร

พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2566
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

แบบ ผด.02

3/14
รำยละเอียดของกิจกรรม
งบประมำณ
สถำนที่
หน่วยงำน
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
(บำท)
ดำเนินกำร รับผิดชอบหลัก
20 ก่อสร้างระบบระบายน้า ปรับปรุงฝารางระบายน้า ค.ส.ล. เดิม ๑,๒๒๐,๐๐๐ ถนนอนุวิถี
ส่วนวิศวกรรม
ค.ส.ล. ถนนอนุวิถี
ความยาวประมาณ ๑๓๗.00 ม.
ซอย ๑
การก่อสร้าง
ซอย ๑
โดยติ ด ตั้ ง ฝารางระบายน้ า
สานักช่าง
ขนาด 0.๖๐x๐.๖o ม. จานวน
๒๔ ฝา พร้ อ มก่ อ สร้ า งรา ง
ระบายน้ า ค.ส.ล. เชื่ อ มราง
ระบายน้ าเดิ ม ขนาดปากราง
กว้ า ง ๑.๘0 ม. ความยาว
ประมาณ ๒๔ ม. พร้อมติดตั้งฝาราง
ระบายน้า ขนาด 0.๖๐x๐.๖o ม.
จ านวน ๒ ฝา ตามแบบแปลน
ของเทศบาลฯ
หมำยเหตุ : กันเงินประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมำณ
21 โครงการปรับปรุง
ปรับปรุงถนนแสฟัลท์ติกคอนกรีต 3,๓๘๖,๐๐๐ ถนนสุริยวงศ์ ส่วนวิศวกรรม
ถนนแอสฟัลท์ติก
ความหนาเฉลี่ ย 0.0๕ ม.กว้า ง
การก่อสร้าง
คอนกรีตพร้อมฝาบ่อ ประมาณ ๔.00-๘.00 ม. ความ
สานักช่าง
พักถนนสุริยวงศ์
ยาวประมาณ ๘๘๓ ม. หรื อ มี
พื้ น ที่ ด าเนิ น การไม่ น้ อ ยกว่ า
๕,๗๔0 ตร.ม. พร้ อ มปรั บ ปรุ ง
ยกระดับ ฝาบ่อ พั ก เดิ ม จานวน
๖๒ ฝา ตามแบบแปลนของ
เทศบาลฯ
หมำยเหตุ : กันเงินประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมำณ
ที่

โครงกำร

พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2566
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

แบบ ผด.02

3/15
รำยละเอียดของกิจกรรม
งบประมำณ
สถำนที่
หน่วยงำน
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
(บำท)
ดำเนินกำร รับผิดชอบหลัก
22 ปรับปรุงภูมิทัศน์
ปรั บ ปรุ ง ทางเดิ น เป็ น บล็ อ ก ๔๖๒,๐๐๐ เชิงสะพาน
ส่วนวิศวกรรม
ทางเดินเลียบน้าปิง คอนกรีต กว้างประมาณ ๒.00 ม.
นวรัฐฝั่ง
การก่อสร้าง
และทางเดินลงน้าปิง ความยาวประมาณ ๙๔.00 ม.
จวนผู้ว่าฯ
สานักช่าง
เชิงสะพานนวรัฐฝั่ง หรื อ มี พื้ น ที่ ด าเนิ น การไม่ น้ อ ย
จวนผู้ว่าฯ
กว่ า ๑๘๘.00 ตร.ม. พร้ อ ม
ปรับปรุงบันไดและพื้นที่ทางเดิน
ลงของเดิ ม พร้ อ มปู ห ญ้ า พื้ น ที่
ดาเนินการไม่น้อยกว่า ๖00 ตร.ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ
หมำยเหตุ : กันเงินประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมำณ
23 ก่อสร้างถนนพร้อม ก่อสร้างถนน ค.ส.ส. หนา 0.๒0 ม. ๓,๓๕๐,๐๐๐
ถนน
ส่วนวิศวกรรม
ระบบระบายน้า
กว้างประมาณ ๑.70-3.40 ม.
เทพฤทธิ์
การก่อสร้าง
ค.ส.ล. ถนนเทพฤทธิ์ ความยาวประมาณ 264.00 ม.
สานักช่าง
หรื อคิ ด เป็ น พื้น ที่ ดาเนิน การไม่
น้อยกว่า ๖๕0.00 ตร.ม. พร้อม
ก่ อ สร้ า งรางระบายน้ า ค.ส.ล.
ขนาดปากรางกว้าง 0.50 ม.
ทั้ ง สองฝั่ ง ความยาวประมาณ
๕๒๘.00 ม. พร้ อ มเสริ ม ไหล่
ทางคอนกรีต หนา 0.10 ม.
พื้ น ที่ ด าเนิ น การไม่ น้ อ ยกว่ า
๒๖๔.00 ตร.ม. ตามแบบแปลน
ของเทศบาลฯ
หมำยเหตุ : กันเงินประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมำณ
ที่

โครงกำร

พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2566
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

แบบ ผด.02

3/16
รำยละเอียดของกิจกรรม
งบประมำณ
สถำนที่
หน่วยงำน
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
(บำท)
ดำเนินกำร รับผิดชอบหลัก
24 ก่อสร้างระบบระบายน้า ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ๑,๔๔0,000 ถนนภายใน ส่วนวิศวกรรม
ค.ส.ล. พร้อมปรับปรุง ทั บ ผิ ว ทางเดิ ม หนา 0.0๕ ม.
หมู่บ้าน
การก่อสร้าง
ถนนแอสฟัลท์ติกอนกรีต กว้างประมาณ ๔.๐๐-๔.๕0 ม.
ระมิงค์
สานักช่าง
ถนนภายในหมู่บ้าน ความยาวประมาณ ๑๒๕.00 ม.
ซอยแยก ๒
ระมิงค์ ซอยแยก ๒ หรื อ มี พื้ น ที่ ด าเนิ น การไม่ น้ อ ย
กว่ า ๕๕๓.00 ตร.ม. พร้ อ ม
ก่อสร้างรางระบายน้า ค.ส.ล.
ขนาดปากรางกว้ า ง 0.0๕. ม.
ทั้ ง สองฝั่ ง ความยาวประมาณ
๒๕0.00 ม. และเสริมคอนกรีต
ไหล่ทางคอนกรีต หนา ๑.๑๐ ม.
พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔0.00 ตร.ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ
หมำยเหตุ : กันเงินประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมำณ
ที่

โครงกำร

พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2566
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

แบบ ผด.02

3/17
รำยละเอียดของกิจกรรม
งบประมำณ
สถำนที่
หน่วยงำน
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
(บำท)
ดำเนินกำร รับผิดชอบหลัก
25 ปรับปรุงถนนพร้อม ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒,๑๐๐,๐๐๐
โชตนา
ส่วนวิศวกรรม
ระบบระบายน้า ถนน ความหนาเฉลี่ย 0.๒๐ ม. กว้าง
ซอย ๒๖
การก่อสร้าง
โชตนาซอย ๒๖
ประมาณ ๓.๓๕-๔.๒๕ ม. ความ
ด้านหลัง
สานักช่าง
(ด้านหลัง อบจ.)
ยาวประมาณ ๑๖๐.00 ม. หรือ
อบจ.
มี พื้ น ที่ ด าเนิ น การไม่ น้ อ ยกว่ า
๖๓0.00 ตร.ม. และปรั บ ปรุ ง
รางระบายน้า ค.ส.ล. ขนาดปาก
รางกว้ า ง 0.๒๕ ม. ความยาว
รวมไม่ น้ อ ยกว่ า ๑๕๕.00 ม.
และปรั บ ปรุ ง รางระบายน้ า
ค.ส.ล. ขนาดปากรางกว้าง ๑.๕0 ม.
ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๑๖.00 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ
หมำยเหตุ : กันเงินประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมำณ
26 ก่อสร้างถนนพร้อม ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2,579,000
ถนน
ส่วนวิศวกรรม
ระบบระบายน้า
ความหนาเฉลี่ย 0.๒๐ ม. กว้าง
ราษฎร์อุทิศ
การก่อสร้าง
ค.ส.ล. ถนนราษฎร์อุทิศ ประมาณ ๓.70-๔.8๕ ม. ความ
ซอย 8
สานักช่าง
ซอย 8 (ซอยจัดสรร ยาวประมาณ 208.00 ม. หรือ
(ซอย
เก่า)
มี พื้ น ที่ ด าเนิ น การไม่ น้ อ ยกว่ า
จัดสรรเก่า)
846.00 ตร.ม.พร้ อ มก่ อ สร้ า ง
รางระบายน้า ค.ส.ล. ขนาดปาก
รางกว้ า ง 0.๒๕ ม. ความยาว
ประมาณ 380 ม. ตามแบบ
แปลนของเทศบาลฯ
หมำยเหตุ : กันเงินประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมำณ
ที่

โครงกำร

พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2566
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

แบบ ผด.02
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รำยละเอียดของกิจกรรม
งบประมำณ
สถำนที่
หน่วยงำน
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
(บำท)
ดำเนินกำร รับผิดชอบหลัก
27 ปรับปรุงถนนพร้อม ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1,780,000
ถนน
ส่วนวิศวกรรม
ระบบระบายน้า
ความหนาเฉลี่ย 0.๒๐ ม. กว้าง
สนามบินเก่า
การก่อสร้าง
ถนนสนามบินเก่า
ประมาณ 5.00 ม. ความยาว
ซอย 8
สานักช่าง
ซอย 8
ประมาณ 315.00 ม. หรื อ มี
พื้ น ที่ ด าเนิ น การไม่ น้ อ ยกว่ า
635.00 ตร.ม.และปรับปรุงราง
ระบายน้า ค.ส.ล. ขนาดปากราง
กว้ า ง 0.๒๕ ม. ความยาวไม่
น้อยกว่า 270.00 ม. ตามแบบ
แปลนของเทศบาลฯ
หมำยเหตุ : กันเงินประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมำณ
28 ปรับปรุงถนนพร้อม ปู แ อสฟั ล ท์ ติ ก คอนกรี ต ทั บ ผิ ว 2,720,000 ถนนป่าตัน
ส่วนวิศวกรรม
ก่อสร้างระบบระบายน้า ทางเดิม ความหนาเฉลี่ย 0.05 ม.
ซอย 5
การก่อสร้าง
ถนนป่าตัน ซอย 5
ความกว้ า งประมาณ 3.20สานักช่าง
9.00 ม. ความยาวประมาณ
282 ม. หรือมีพื้นที่ดาเนินการ
ไม่น้อยกว่า 1,370 ตร.ม พร้อม
ก่ อ สร้ า งรางระบายน้ า ค.ส.ล.
ขนาดปากราง กว้ า ง 0.25 ม.
ค ว า ม ย า ว ร ว ม ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า
505.00 ม. ตามแบบแปลนของ
เทศบาลฯ
หมำยเหตุ : กันเงินประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมำณ
ที่

โครงกำร

พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2566
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

แบบ ผด.02
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รำยละเอียดของกิจกรรม
งบประมำณ
สถำนที่
หน่วยงำน
พ.ศ. 2565
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
(บำท)
ดำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
29 ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ติดตั้งโคมไฟถนนแอลอีดีพร้อม 10,526,400 -ถนนห้วยแก้ว งานสถานที่และ
แสงสว่างถนนภายใน เลนส์ แ บบควบคุ ม ทิ ศ ทางและ
-ถนนสุเทพ
ไฟฟ้าสาธารณะ
เขตเทศบาลนคร
ความสว่าง ขนาดกาลังไฟ 180
-ถนนเจริญเมือง ฝ่ายสาธารณูปโภค
เชียงใหม่ด้วยการ
วัตต์ จานวน 731 โคม ดังนี้
-ถนนทุ่งโฮเต็ล ส่วนการโยธา
ติดตั้งโคมไฟถนน
- บริเวณถนนห้วยแก้ว
-ถนนแก้วนวรัฐ
สานักช่าง
แอลอีดีพร้อมเลนส์ จานวน 164 โคม
-ถนนโชตนา
แบบควบคุมทิศทาง - บริเวณถนนสุเทพ
-ถนนวัวลาย
และความสว่าง
จานวน 166 โคม
-ถนนทิพย์เนตร
- บริเวณถนนเจริญเมือง
จานวน 100 โคม
- บริเวณถนนทุ่งโฮเต็ล
จานวน 78 โคม
- บริเวณถนนแก้วนวรัฐ
จานวน 69 โคม
- บริเวณถนนโชตนา
จานวน 85 โคม
- บริเวณถนนวัวลาย
จานวน 26 โคม
- บริเวณถนนทิพย์เนตร
จานวน 43 โคม
หมำยเหตุ : กันเงินประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมำณ
ที่

โครงกำร

ม.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2566
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

แบบ ผด.02
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ที่

รำยละเอียดของกิจกรรม
งบประมำณ
สถำนที่
หน่วยงำน
พ.ศ. 2565
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
(บำท)
ดำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
30 ติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง -ติดตั้งโคมไฟฟ้าถนนชนิด
470,000
ถนน
งานสถานที่และ
ถนนอินทวโรรส
หลอดโซเดี่ยม ขนาด 400 วัตต์
อินทวโรรส ไฟฟ้าสาธารณะ
บริเวณด้านหน้า
-ติดตั้งเสาไฟฟ้าชนิดเหล็กกลมเรียว
บริเวณ ฝ่ายสาธารณูปโภค
วัดปราสาท
-ติดตั้งตู้พร้อมสวิทซ์ควบคุมการ
ด้านหน้า
ส่วนการโยธา
เปิด-ปิด อัตโนมัติด้วย
วัดปราสาท
สานักช่าง
แสงอาทิตย์
-ติดตั้งฐานเสาไฟฟ้าและสายไฟฟ้า
พร้อมอุปกรณ์อื่นครบชุด
หมำยเหตุ : กันเงินประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมำณ
31 ติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง -ติดตั้งโคมไฟฟ้าถนนชนิดหลอด 450,000
ถนน
งานสถานที่และ
ถนนสามล้านบริเวณ โซเดี่ยม ขนาด 400 วัตต์
สามล้าน
ไฟฟ้าสาธารณะ
ด้านหน้าวัดพระสิงห์ -ติดตั้งเสาไฟฟ้าชนิดเหล็กกลมเรียว
บริเวณ ฝ่ายสาธารณูปโภค
-ติดตั้งตู้พร้อมสวิทซ์ควบคุมการ
ด้านหน้าวัด
ส่วนการโยธา
เปิด-ปิด อัตโนมัติด้วยแสงอาทิตย์
พระสิงห์
สานักช่าง
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
-ติดตั้งฐานเสาไฟฟ้าและสายไฟฟ้า
พร้อมอุปกรณ์อื่นครบชุด
หมำยเหตุ : กันเงินประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมำณ
โครงกำร

ม.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2566
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

แบบ ผด.02
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ที่

รำยละเอียดของกิจกรรม
งบประมำณ
สถำนที่
หน่วยงำน
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
(บำท)
ดำเนินกำร รับผิดชอบหลัก
32 ปรับปรุงทางเดิน
ปรั บ ปรุ ง ผิ ว ทางเท้ า โดยการ 1,123,000
ถนน
งานบารุงรักษา
เท้าถนนบารุงบุรี
เปลี่ยนผิวทางเท้าจากกระเบื้อง
บารุงบุรี
ทางและสะพาน
(บริเวณด้านหน้า
เป็ น คอนกรี ต พิ ม พ์ ล ายความ
ด้านหน้า
ฝ่ายสาธารณูปโภค
สวนสาธารณะ
กว้างทางเท้ารวมคันหินไม่น้อย
สวนสาธารณะ
ส่วนการโยธา
หนองบวกหาด)
กว่ า 1.95 เมตร ความยาวไม่
หนองบวกหาด
สานักช่าง
น้อยกว่า ๒๘0.00 เมตรหรือคิด
เป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 719.75
ตารางเมตร
หมำยเหตุ : กันเงินประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมำณ
33 ปรับปรุงภูมิทัศน์
-งานปรับพื้นที่บริเวณสถานที่
456,000
สุสานช้าง งานสุขาภิบาลและ
สุสานช้างคลานโดย ก่อสร้าง ประมาณ 159.52
คลาน
สิ่งแวดล้อม
การก่อสร้างพื้นที่จอด ลูกบาศก์เมตร
แขวงเม็งราย
รถช่วงที่ 2
-งานก่อสร้างลานคอนกรีตเสริม
เหล็ ก พื้ น ที่ ป ระ มา ณ 797
ตารางเมตร
หมำยเหตุ : กันเงินประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 กรณีก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมำณ
รวม
33 โครงกำร
113,340,000
โครงกำร

พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2566
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผด.02

3/22
จำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566
เทศบำลนครเชียงใหม่
2. ยุทธศำสตร์กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
(6) แผนงำนเคหะและชุมชน
หน่วยงำน
พ.ศ. 2565
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1 จัดซื้อรถบรรทุกขยะ
งานสถานีขนถ่าย
ติดเชื้อ
ขยะและโรงงาน
กาจัดมูลฝอยติดเชื้อ
ฝ่ายจัดการ
สภาพแวดล้อม
ด้านวัสดุใช้แล้ว
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักช่าง
หมำยเหตุ : กันเงินประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมำณ
2 จัดซื้อเครื่องกาจัด
จัดซื้อเครื่องกาจัดขยะติดเชื้อ
28,000,000 โรงงาน งานจัดการมูลฝอย
ขยะติดเชื้อ
ด้วยวิธีบดสับและทาให้ปราศจาก
กาจัดมูล
และสิ่งปฏิกูล
เชื้อด้วยไอน้าอัดโนมัตภิ ายใน
ฝอยติดเชื้อ
ฝ่ายจัดการ
เครื่องเดียวกัน ขนาดไม่ต่ากว่า
เทศบาลฯ
สภาพแวดล้อม
๑,๐๐0 ลิตร จานวน ๑ เครื่อง
ด้านวัสดุใช้แล้ว
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักช่าง
หมำยเหตุ : ได้รับกำรอนุมัติให้ใช้จ่ำยเงินสะสม ปีงบประมำณ 2565
ที่

โครงกำร

รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
จัดซื้อรถบรรทุกขยะติดเชื้อ
ขนาด 1 ตัน จานวน 1 คัน

งบประมำณ
(บำท)
950,000

สถำนที่
ดำเนินกำร
ภายในเขต
เทศบาลฯ

ม.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2566
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

แบบ ผด.02
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รำยละเอียดของกิจกรรม
งบประมำณ
สถำนที่
หน่วยงำน
พ.ศ. 2565
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
(บำท)
ดำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
3 ก่อสร้างท่อรับน้าเสีย ก่อสร้างระบบรวบรวมน้าเสีย
1,000,000
ถนน
งานควบคุมและ
บริเวณถนนอัษฎาธร สองฝั่งคลองแม่ข่า ขนาดท่อไม่
อัษฎาธร
ตรวจสอบการ
ต่ากว่า ๓0 ช.ม. ระยะทางไม่
บาบัดน้าเสีย
น้อยกว่า ๕0 ม. พร้อมปรับปรุง
ฝ่ายจัดการคุณภาพน้า
ภูมิทัศน์ตามแบบแปลนของ
ส่วนช่างสุขาภิบาล
เทศบาลฯ
สานักช่าง
หมำยเหตุ : กันเงินประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมำณ
รวม
3 โครงกำร
29,950,000
ที่

โครงกำร

ม.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2566
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

แบบ ผด.02
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จำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566
เทศบำลนครเชียงใหม่
2. ยุทธศำสตร์กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
(9) แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
รำยละเอียดของกิจกรรม
งบประมำณ
สถำนที่
หน่วยงำน
พ.ศ. 2565
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
(บำท)
ดำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1 ซ่อมแชมและปรับปรุง ช่อมแชมและปรับปรุงลาน
๑,๒๐๐,๐๐๐
สถานี
งานสถานีขนถ่าย
ลานขนถ่ายขยะ
ขนถ่ายขยะ โดยมีรายละเอียด
ขนถ่ายขยะ ขยะและโรงงาน
ดังนี้
มูลฝอย กาจัดมูลฝอยติดเชื้อ
1.สกัดพื้นผิวคอนกรีตชัน้ ๒
เทศบาลฯ
ฝ่ายจัดการ
อาคารขนถ่ายขยะ พื้นที่
สภาพแวดล้อม
๘๗๔ ตร.ม.
ด้านวัสดุใช้แล้ว
2.เทพื้นคอนกรีตทับพื้นผิวและ
ส่วนช่างสุขาภิบาล
ปรับระดับชั้น ๒ อาคารขน
สานักช่าง
ถ่ายขยะ พื้นที่ ๘๗๔ ตร.ม.
หมำยเหตุ : กันเงินประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมำณ
2 จัดซื้อรถขุดไฮดรอลิค จัด ซื้อ รถขุ ด ไฮดรอลิ กแขนยาว 7,900,000 ภายในเขต งานบารุงรักษา
แขนยาวชนิด
ชนิดตีนตะขาบสะเทินน้าสะเทินบก
เทศบาลฯ
และซ่อมแซม
ตีนตะขาบสะเทินน้า ขนาด ๑๐ ตัน เครื่องยนต์ดีเซล
ระบบระบายน้า
สะเทินบก
มี ก าลั ง แรงม้ า ไม่ น้ อ ยกว่ า ๕0
ฝ่ายจัดการคุณภาพน้า
แรงม้ า พร้ อ มอุ ป กรณ์ ค รบชุ ด
ส่วนช่างสุขาภิบาล
จานวน 1 คัน
สานักช่าง
ที่

โครงกำร

หมำยเหตุ : กันเงินประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมำณ

ม.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2566
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

แบบ ผด.02
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หน่วยงำน
พ.ศ. 2565
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
3 จัดซื้อรถตักหน้า
งานบารุงรักษา
ขุดหลัง
และซ่อมแซม
ระบบระบายน้า
ฝ่ายจัดการคุณภาพน้า
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักช่าง
หมำยเหตุ : กันเงินประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมำณ
4 จัดซื้อรถกระบะ
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 2,126,000 ภายในเขต งานบารุงรักษา
เทท้าย
6 ล้อ แบบกระบะเทท้าย
เทศบาลฯ
และซ่อมแซม
จานวน 1 คัน
ระบบระบายน้า
ฝ่ายจัดการคุณภาพน้า
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สานักช่าง
หมำยเหตุ : กันเงินประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมำณ
ที่

โครงกำร

รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
จัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิด
ขับเคลื่อน 4 ล้อ จานวน 1 คัน

งบประมำณ
สถำนที่
(บำท)
ดำเนินกำร
3,520,000 ภายในเขต
เทศบาลฯ

ม.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2566
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

แบบ ผด.02
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รำยละเอียดของกิจกรรม
งบประมำณ
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
(บำท)
5 ปรับปรุงภูมิทัศน์
ปรับปรุงคลองแม่ข่าและปรับ
7,000,000
คลองแม่ข่าบริเวณ
ภูมิทัศน์สองฝั่งคลองบริเวณ
สะพานข้ามคลองแม่ข่า สะพานข้ามคลองแม่ข่าถนน
ถนนรัตนโกสินทร์
รัตนโกสินทร์ (ข้างเด่นชัยเทรดดิ้ง)
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.ก่อสร้างกาแพงกันดิน ค.ส.ล.
ความสูงไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร
พร้อมปรับระตับคันดิน
2.ก่อสร้างทางเดินเท้าความ
กว้างไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร
ความยาวไม่น้อยกว่า 245 เมตร
ฝั่งคลองแม่ข่าทางทิศตะวันตก
3.ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล.ขนาด
ไม่น้อยกว่า 2.00x6.00 เมตร
จานวน 1 แห่ง
4.ก่อสร้างบ่อพักท่อเหลี่ยมเพื่อ
รวบรวมน้าเสียขนาดไม่น้อยกว่า
1.90x1.90 เมตร จานวน 2 แห่ง
ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ
หมำยเหตุ : ได้รับกำรอนุมัติให้ใช้จ่ำยเงินสะสม ปีงบประมำณ 2565
รวม
5 โครงกำร
21,746,000
ที่

โครงกำร

สถำนที่
หน่วยงำน
พ.ศ. 2565
ดำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
สะพานข้าม งานบารุงรักษา
คลองแม่ข่า
และซ่อมแซม
ถนน
ระบบระบายน้า
รัตนโกสินทร์ ฝ่ายจัดการคุณภาพน้า
ในเขต
ส่วนช่างสุขาภิบาล
เทศบาลฯ
สานักช่าง

ม.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2566
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

แบบ ผด.02
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จำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566
เทศบำลนครเชียงใหม่
2. ยุทธศำสตร์กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
(10) แผนงำนกำรเกษตร
รำยละเอียดของกิจกรรม
งบประมำณ
สถำนที่
หน่วยงำน
พ.ศ. 2565
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
(บำท)
ดำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1 ขุดลอกลำเหมือง
ขุดลอกลำเหมืองสำธำรณะ
793,000
ในพื้นที่
งำนบำรุงรักษำ
สำธำรณะในพื้นที่
ประโยชน์ภำยในแขวงกำวิละ
แขวงกำวิละ
และซ่อมแซม
แขวงกำวิละ
ขุดลอกด้วยรถขุดและแรงคน
ระบบระบำยน้ำ
โดยมีระยะทำงรวมไม่น้อยกว่ำ
ฝ่ำยจัดกำร
2,000 เมตร หรือมีจำนวนตะกอน
คุณภำพน้ำ
รวมไม่น้อยกว่ำ ๒,๔๐๐ ลบ.ม.
ส่วนช่ำงสุขำภิบำล
ตำมแบบแปลนของเทศบำลฯ
สำนักช่ำง
หมำยเหตุ : กันเงินประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 กรณีก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมำณ
2 ปรับระดับคลองแม่ข่ำ ปรับระดับคลองแม่ข่ำใต้สะพำน 1,200,000 คลองแม่ข่ำ งำนบำรุงรักษำ
ใต้สะพำนทำงหลวง ข้ำม ทำงหลวงหมำยเลข ๑๑
ใต้สะพำน
และซ่อมแซม
หมำยเลข 11
(หน้ำโรงพยำบำลลำนนำ) ถึง
ทำงหลวง
ระบบระบำยน้ำ
ประตูน้ำเซนต์ปเี ตอร์ โดยวิธีกำร
หมำยเลข
ฝ่ำยจัดกำร
ดำดคลองแม่ข่ำเป็นผิวคอนกรีต
11
คุณภำพน้ำ
ระยะทำงไม่น้อยกว่ำ ๗o เมตร
ในเขต
ส่วนช่ำงสุขำภิบำล
พร้อมปรับระดับแนวคลองแม่ข่ำ
เทศบำลฯ
สำนักช่ำง
บริเวณใกล้เคียง ควำมยำวไม่
น้อยกว่ำ๒๕๐ เมตร ตำมแบบ
แปลนของทำงเทศบำลฯ
หมำยเหตุ : กันเงินประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 กรณีก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมำณ
ที่

โครงกำร

ม.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2566
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

แบบ ผด.02
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รำยละเอียดของกิจกรรม
งบประมำณ
สถำนที่
หน่วยงำน
พ.ศ. 2565
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
(บำท)
ดำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
3 ปรับปรุงภูมิทัศน์
ปรับปรุงพนังกันตลิ่งลำเหมือง 2,900,000 ตั้งแต่ชุมชน งำนบำรุงรักษำ
ลำเหมืองสำธำรณะ สำธำรณะประโยชน์ ด้วยวิธีเรียง
บ้ำนเอือ้
และซ่อมแซม
ประโยชน์ตั้งแต่ชุมชน หินยำแนว และปรับปรุงภูมิทัศน์
อำทร
ระบบระบำยน้ำ
บ้ำนเอื้ออำทรป่ำตัน สองฝั่งคลอง ควำมยำวรวมไม่
ป่ำตันถึง
ฝ่ำยจัดกำร
ถึงถนนป่ำตัน
น้อยกว่ำ 270 เมตร ตำมแบบ
ถนนป่ำตัน
คุณภำพน้ำ
ซอย 15
แปลนของเทศบำลฯ
ซอย 15 ส่วนช่ำงสุขำภิบำล
สำนักช่ำง
หมำยเหตุ : กันเงินประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมำณ
4 ขุดลอกลำเหมืองแก้ว ขุ ด ลอกล ำเหมื อ งแก้ ว ขุ ด ลอก 800,000 ลำเหมือง
งำนบำรุงรักษำ
ด้ ว ยรถขุ ด และแรงคน โดยมี
แก้ว
และซ่อมแซม
ระยะทำงรวมไม่น้อยกว่ำจำนวน
ระบบระบำยน้ำ
๓,๖๐๐ เมตร หรือมีจำนวนตะกอน
ฝ่ำยจัดกำร
รวมไม่น้อยกว่ำ ๓,๘๖๖ ลบ.ม.
คุณภำพน้ำ
ตำมแบบแปลนของเทศบำลฯ
ส่วนช่ำงสุขำภิบำล
สำนักช่ำง
หมำยเหตุ : กันเงินประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมำณ
5 ขุดลอกลำเหมือง
ขุดลอกลำเหมืองสำธำรณะ
800,000
ในพื้นที่
งำนบำรุงรักษำ
สำธำรณะในพื้นที่
ประโยชน์ภำยในแขวงนครพิงค์
แขวงนครพิงค์ และซ่อมแซม
แขวงนครพิงค์
ขุดลอกด้วยรถขุดและแรงคน
ระบบระบำยน้ำ
โดยมีระยะทำงรวมไม่น้อยกว่ำ
ฝ่ำยจัดกำร
2,000 เมตร หรือมีจำนวนตะกอน
คุณภำพน้ำ
รวมไม่น้อยกว่ำ ๒,๔๐๐ ลบ.ม.
ส่วนช่ำงสุขำภิบำล
ตำมแบบแปลนของเทศบำลฯ
สำนักช่ำง
หมำยเหตุ : กันเงินประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมำณ
ที่

โครงกำร

ม.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2566
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

แบบ ผด.02
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รำยละเอียดของกิจกรรม
งบประมำณ
สถำนที่
หน่วยงำน
พ.ศ. 2565
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
(บำท)
ดำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
6 ขุดลอกลำเหมือง
ขุดลอกลำเหมืองสำธำรณะ
600,000
ในพื้นที่
งำนบำรุงรักษำ
สำธำรณะในพื้นที่
ประโยชน์ภำยในแขวงเม็งรำย
แขวงเม็งรำย และซ่อมแซม
แขวงเม็งรำย
ขุดลอกด้วยรถขุดและแรงคน
ระบบระบำยน้ำ
โดยมีระยะทำงรวมไม่น้อยกว่ำ
ฝ่ำยจัดกำร
1,500 เมตร หรือมีจำนวนตะกอน
คุณภำพน้ำ
รวมไม่น้อยกว่ำ 1,800 ลบ.ม.
ส่วนช่ำงสุขำภิบำล
ตำมแบบแปลนของเทศบำลฯ
สำนักช่ำง
หมำยเหตุ : กันเงินประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมำณ
7 ขุดลอกลำเหมือง
ขุดลอกลำเหมืองสำธำรณะ
800,000
ในพื้นที่
งำนบำรุงรักษำ
สำธำรณะในพื้นที่
ประโยชน์ภำยในแขวงศรีวิชัย
แขวงศรีวิชัย และซ่อมแซม
แขวงศรีวิชัย
ขุดลอกด้วยรถขุดและแรงคน
ระบบระบำยน้ำ
โดยมีระยะทำงรวมไม่น้อยกว่ำ
ฝ่ำยจัดกำร
2,000 เมตร หรือมีจำนวนตะกอน
คุณภำพน้ำ
รวมไม่น้อยกว่ำ ๒,๔๐๐ ลบ.ม.
ส่วนช่ำงสุขำภิบำล
ตำมแบบแปลนของเทศบำลฯ
สำนักช่ำง
หมำยเหตุ : กันเงินประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมำณ
8 โครงกำรดูดลอก
ดูดลอกตะกอนคลองแม่ข่ำใน
3,184,000 คลองแม่ข่ำ งำนบำรุงรักษำ
ตะกอนคลองแม่ข่ำ เขตเทศบำลนครเชียงใหม่ ตั้งแต่
ตั้งแต่
และซ่อมแซม
ตั้งแต่ถนนอัษฎำธร ถนนอัษฎำธร ถึงประตูระบำย
ถนนอัษฎำธร ระบบระบำยน้ำ
ถึงประตูระบำยน้ำ
น้ำศรีดอนไชยควำมกว้ำงของ
ถึงประตู
ฝ่ำยจัดกำร
ศรีดอนไชย
คลองขนำด 10.00-12.50
ระบำยน้ำ
คุณภำพน้ำ
เมตรโดยเฉลีย่ ตะกอนลึกเฉลีย่
ศรีดอนไชย ส่วนช่ำงสุขำภิบำล
0.80 เมตร และระยะทำง
สำนักช่ำง
ไม่น้อยกว่ำ 2,400 เมตร
ตำมแบบแปลนเทศบำลฯ
หมำยเหตุ : กันเงินประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมำณ
ที่

โครงกำร

ม.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2566
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

แบบ ผด.02
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สถำนที่
หน่วยงำน
พ.ศ. 2565
ดำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
9 จัดซื้อเครื่องร่อนปุย๋
ศูนย์เรียนรู้ งำนจัดกำรวัสดุใช้แล้ว
อินทรีย์
ปุ๋ยและ
ฝ่ำยจัดกำร
เกษตร
สภำพแวดล้อม
อินทรีย์สวน ด้ำนวัสดุใช้แล้ว
ล้ำนนำ ร.9 ส่วนช่ำงสุขำภิบำล
สำนักช่ำง
หมำยเหตุ : กันเงินประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมำณ
รวม
9 โครงกำร
11,377,000
ที่

โครงกำร

รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
จัดซื้อเครื่องร่อนปุย๋ อินทรีย์
จำนวน 1 เครื่อง

งบประมำณ
(บำท)
300,000

ม.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2566
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตสานึกด้านศิลปวัฒนธรรม
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จำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566
เทศบำลนครเชียงใหม่
3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและจิตสำนึกด้ำนศิลปวัฒนธรรม
(3) แผนงำนกำรศึกษำ
รำยละเอียดของกิจกรรม
งบประมำณ
สถำนที่
หน่วยงำน
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
(บำท)
ดำเนินกำร รับผิดชอบหลัก
1 ปรับปรุงห้องประชุม 1.จัดซื้อผ้าม่านแบล็คเอ้าท์ 6
132,390 ห้องประชุม โรงเรียนเทศบาล
คุณธรรม
ขนาด ดังนี้
คุณธรรม
วัดศรีปิงเมือง
- ขนาด 330 ซม. x 223 ซม.
สานักการศึกษา
จานวน 2 ชุด
-ขนาด 390 ซม. x 155 ซม.
จานวน 12 ชุด
-ขนาด 320 ซม. x 115 ซม.
จานวน 1 ชุด
-ขนาด 380 ซม. x 225 ซม.
จานวน 1 ชุด
-ขนาด 370 ซม. x 410 ซม.
จานวน 1 ชุด
-ขนาด 220 ซม. x 115 ซม.
จานวน 1 ชุด
2. จัดซื้อชุดผ้าม่านหลุยส์
หน้าเวที ขนาด 10 เมตร x
2.75 เมตร จานวน 1 ชุด
3. จัดซื้อม่านหลุยส์ สูง 70 ซม.
12 ลูก
หมำยเหตุ : กันเงินประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 กรณีก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมำณ

ที่

โครงกำร

พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

แบบ ผด.02
ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

พ.ศ. 2566
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.
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รำยละเอียดของกิจกรรม
งบประมำณ
สถำนที่
หน่วยงำน
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
(บำท)
ดำเนินกำร รับผิดชอบหลัก
จัดซื้อชุดกระดานอัจฉริยะ
200,000
โรงเรียน
โรงเรียนชุมชน
(Interactive Whiteboard)
ชุมชน
เทศบาล
จานวน 2 ชุด
เทศบาล
วัดศรีดอนไชย
แต่ละชุดประกอบด้วย
วัดศรีดอนไชย สานักการศึกษา
-กระดานอัจฉริยะ (Interactive
Whiteboard) จานวน 1 เครื่อง
-เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI
Lumens จานวน 1 เครื่อง
หมำยเหตุ : กันเงินประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมำณ
3 จัดซื้อสื่อวิทยาศาสตร์ จัดซื้อสื่อวิทยาศาสตร์
4,636,300 โรงเรียน
โรงเรียนเทศบาล
ประจาศูนย์
ประกอบด้วย
เทศบาล
วัดกู่คา
วิทยาศาสตร์
1.ชุดกระจกทางเดียว
วัดกู่คา
สานักการศึกษา
ปฏิบัติการ
2.ชุดกระจกทามุม
โรงเรียนเทศบาล
3.ชุดการเขียนภาพโดยการมอง
วัดกู่คา
ภาพในกระจกเงา
4.ชุดการลอยตัวของวงแหวน
ด้วยสนามแม่เหล็กเหนีย่ วนา
5.ชุดการสื่อสารทางท่อ
6.ชุดตัวต่อเปลี่ยนรูปทรง
7.ชุดนักวิทยาศาสตร์มองตาม
8.จัดซื้อชุดเบอร์นลู ี
9.ชุดฝึกทักษะกับลูกเต๋า
10.ชุดฝึกทักษะแก้ปัญหากับ
การจับคู่ความสัมพันธ์
11.ชุดฝึกทักษะแก้ปัญหากับ
บ่วงเชือก

โครงกำร
ที่
2 จัดซื้อชุดกระดาน
อัจฉริยะ (Interactive
Whiteboard)
โรงเรียนชุมชน
เทศบาลวัดศรีดอนไชย

แบบ ผด.02
พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

พ.ศ. 2566
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ที่

โครงกำร
จัดซื้อสื่อวิทยาศาสตร์
ประจาศูนย์
วิทยาศาสตร์
ปฏิบัติการ
โรงเรียนเทศบาล
วัดกู่คา (ต่อ)

รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
12.ชุดฝึกทักษะแก้ปัญหากับ
แผ่นวงกลมหลายขนาด
13.ชุดเฟือง
14.ชุดภาพติดตาแบบวงล้อ
แนวตั้ง
15.ชุดภาพที่เกิดจากกระจกเงา
ตั้งฉากกัน
16.ชุดภาพที่เกิดในกระจก
โค้งนูน
17.ชุดภาพที่เกิดในกระจก
โค้งเว้า
18.ชุดภาพลวงตา
19.ชุดภาพลวงตาแบบกล่อง
20.ชุดภาพสะท้อนที่เกิดบน
วัตถุทรงกระบอก
21.ชุดภาพอนันต์
22.ชุดรอก
23.ชุดเลนส์นูนและเลนส์เว้า
24.ชุดวงจรฝึกสมาธิ
25.ชุดสนุกกับแสงสี
26.ชุดสาธิตการสั่นพ้องของเสียง
ในท่อ
27.ชุดสาธิตเรื่องตัวนาไฟฟ้า

งบประมำณ
(บำท)

สถำนที่
ดำเนินกำร
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หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผด.02
พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

พ.ศ. 2566
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

แบบ ผด.02
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รำยละเอียดของกิจกรรม
งบประมำณ
สถำนที่
หน่วยงำน
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
(บำท)
ดำเนินกำร รับผิดชอบหลัก
จัดซื้อสื่อวิทยาศาสตร์ 28.ชุดแสดงการเกิดลายเส้น
ประจาศูนย์
เคลื่อนไหว
วิทยาศาสตร์
29.ชุดแสดงการสะท้อนภาพ
ปฏิบัติการ
ของวัตถุทรงกลม
โรงเรียนเทศบาล
30.ชุดแสดงแนวโน้มการไหลลง
วัดกู่คา (ต่อ)
ของจุดศูนย์ถ่วงของวัตถุ
31.ชุดแสดงโมเมนต์ของแรง
คู่ควบ
32.ชุดห่วงลวงตา
หมำยเหตุ : กันเงินประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมำณ
4 จัดซื้อเครื่องดนตรี
จัดซื้อเครื่องดนตรีสากล
๓๗๑,๓๐๐
โรงเรียน
โรงเรียนเทศบาล
สากลประเภท
ประเภทวงโยธวาทิต
เทศบาล
วัดศรีปิงเมือง
วงโยธวาทิต ของ
ประกอบด้วย
วัดศรีปิงเมือง สานักการศึกษา
รร.ท.วัดศรีปิงเมือง 1.ทูบา (เล่นได้ทั้งแบบคอนเส
ริตและมาร์ชชิ่งในตัวเดียวกัน)
2.มาร์ชชิ่งบาริโทน
3.ทรัมเป็ต
๔.มาร์ชชิ่งเมลโลโฟน
5.คอร์เน็ต
6.ทรอมโบน
หมำยเหตุ : กันเงินประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมำณ

ที่

โครงกำร

พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

พ.ศ. 2566
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ที่

โครงกำร

5 จัดซื้อสื่อวิทยาศาสตร์
ประจาศูนย์
วิทยาศาสตร์
ปฏิบัติการ
โรงเรียนเทศบาล
วัดศรีสุพรรณ

รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
จัดซื้อสื่อวิทยาศาสตร์
ประกอบด้วย
1.ชุดภาพสะท้อนที่เกิดบน
วัตถุบน
วัตถุทรงกระบอก
2.ชุดห่วงลวงตา
3.ชุดภาพลวงตาแบบกล่อง
4.ชุดแสดงการเกิดลายเส้น
เคลื่อนไหว
5.ชุดแสดงการสะท้อนภาพของ
วัตถุทรงกลม
6.ชุดภาพติดตาแบบล้อแนวตั้ง
7.ชุดการเขียนภาพโดยการ
มองในกระจกเงา
8.ชุดภาพที่เกิดจากกระจก
เงาตั้งฉากกัน
9.ชุดกระจกทางเดียว
10.ชุดกระจกทามุม
11.ชุดสนุกกับแสงสี
12.ชุดภาพที่เกิดในกระจก
โค้งเว้า
13.ชุดภาพที่เกิดในกระจก
โค้งนูน
14.ชุดเลนส์นูนและเลนส์เว้า
15.ชุดภาพอนันต์
16.ชุดภาพลวงตา
17.ชุดนักวิทยาศาสตร์มองตาม

งบประมำณ
(บำท)
4,636,300

สถำนที่
ดำเนินกำร
ศูนย์
วิทยาศาสตร์
ปฏิบัติการ
โรงเรียน
เทศบาล
วัดศรีสุพรรณ
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หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
โรงเรียนเทศบาล
วัดศรีสุพรรณ
สานักการศึกษา

แบบ ผด.02
พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

พ.ศ. 2566
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

3/36

รำยละเอียดของกิจกรรม
งบประมำณ
สถำนที่
หน่วยงำน
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
(บำท)
ดำเนินกำร รับผิดชอบหลัก
จัดซื้อสื่อวิทยาศาสตร์ 18.ชุดฝึกทักษะแก้ปัญหากับ
ประจาศูนย์
บ่วงเชือก
วิทยาศาสตร์
19.ชุดฝึกทักษะแก้ปัญหา
ปฏิบัติการ
กับการ
โรงเรียนเทศบาล
จับคู่ความสัมพันธ์
วัดศรีสุพรรณ (ต่อ) 20.ชุดตัวต่อเปลี่ยนรูปทรง
21.ชุดฝึกทักษะกับลูกเต๋า
22.ชุดฝึกทักษะแก้ปัญหากับ
แผ่นวงกลมหลายขนาด
23.ชุดแสดงแนวโน้มการไหลลง
ของจุดศูนย์ถ่วงของวัตถุ
24.ชุดรอก
25.ชุดเฟือง
26.ชุดแสดงโมเมนต์ของแรง
คู่ควบ
27.ชุดเบอร์นลู ี
28.ชุดสาธิตเรื่องตัวน าไฟฟ้า
29.ชุดวงจรฝึกสมาธิ
30.ชุดการลอยตัวของวงแหวน
ด้วยสนามแม่เหล็กเหนีย่ วนา
31.ชุดการสื่อสารทางท่อ
32.ชุดสาธิตการสั่นพ้องของ
เสียงในท่อ
หมำยเหตุ : กันเงินประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 กรณีก่อหนีผ้ ูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมำณ
รวม
5 โครงกำร
9,976,290
ที่

โครงกำร

แบบ ผด.02
พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

พ.ศ. 2566
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

แบบ ผด.02
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จำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566
เทศบำลนครเชียงใหม่
3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและจิตสำนึกด้ำนศิลปวัฒนธรรม
(4) แผนงำนสำธำรณสุข
งบประมำณ
สถำนที่
หน่วยงำน
พ.ศ. 2565
(บำท)
ดำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1 จัดซื้อห้องสุขา
6,500,000 ภายในเขต งานสนับสนุนบริการ
เคลื่อนที่แบบลากจูง
เทศบาล
สิ่งแวดล้อม
นครเชียงใหม่ สานักสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
หมำยเหตุ : กันเงินประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมำณ
รวม
1 โครงกำร
6,500,000
ที่

โครงกำร

รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
จัดซื้อห้องสุขาเคลื่อนทีไ่ ม่น้อย
กว่า 7 ห้องสุขา แบบลากจูง
พร้อมอุปกรณ์ จานวน 1 ชุด

ม.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2566
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.
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แบบ ผด.02

จำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566
เทศบำลนครเชียงใหม่
3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและจิตสำนึกด้ำนศิลปวัฒนธรรม
(6) แผนงำนเคหะและชุมชน
ที่

โครงกำร

1 จัดซื้อพร้อมติดตั้ง
เครื่องออกกำลังกำย
และชุดเด็กเล่น
กลำงแจ้งใน
สวนสำธำรณะหนอง
บวกหำดและสวน
สุขภำพบ้ำนเด่น

รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
1.จัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่อง
ออกกำลังกำยและชุดเด็กเล่น
กลำงแจ้งในสวนสำธำรณะ
หนองบวกหำด ดังนี้
-อุปกรณ์บริหำรหัวไหล่คู่
จำนวน ๑ ชุด
-อุปกรณ์บำร์โหน
จำนวน ๑ ชุด
-อุปกรณ์ฝึกก้ำวเดินคู่
จำนวน ๑ ชุด
-อุปกรณ์บำร์โหน ๓ ที่
จำนวน ๑ ชุด
-อุปกรณ์เอนปั่นจักรยำน
จำนวน ๑ ชุด
-อุปกรณ์แกว่งตัวแบบคู่
จำนวน ๑ ชุด
-อุปกรณ์จักรยำนก้ำวเดิน
จำนวน ๑ ชุด
-อุปกรณ์บริหำรกล้ำมเนื้อ
หน้ำท้อง จำนวน ๑ ชุด

พ.ศ. 2565
งบประมำณ
สถำนที่
หน่วยงำน
(บำท)
ดำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1,746,000 -สวนสำธำรณะ ฝ่ำยสวนสำธำรณะ
หนองบวกหำด
ส่วนกำรโยธำ
-สวนสุขภำพ
สำนักช่ำง
บ้ำนเด่น

ม.ค.

พ.ศ. 2566
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

แบบ ผด. 02
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รำยละเอียดของกิจกรรม
งบประมำณ
สถำนที่
หน่วยงำน
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
(บำท)
ดำเนินกำร รับผิดชอบหลัก
จัดซื้อพร้อมติดตั้ง
-อุปกรณ์บริหำรหัวไหล่เดี่ยว
เครื่องออกกำลังกำย จำนวน ๑ ชุด
และชุดเด็กเล่น
-อุปกรณ์ล้อหมุนบริหำร
กลำงแจ้งใน
หัวไหล่ จำนวน ๑ ชุด
สวนสำธำรณะหนอง -อุปกรณ์ก้ำวเดินสลับเท้ำ
บวกหำดและสวน
จำนวน ๑ ชุด
สุขภำพบ้ำนเด่น (ต่อ) -อุปกรณ์ยืนนวดหลัง
จำนวน ๑ ชุด
-อุปกรณ์บิดเอว ๔ ที่
จำนวน ๑ ชุด
-อุปกรณ์จักรยำนบริหำร
หน้ำท้อง จำนวน ๑ ชุด
-ชุดชิงช้ำและสไลเดอร์
จำนวน ๑ ชุด
๒.จัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่อง
ออกกำลังกำยและชุดเด็กเล่น
กลำงแจ้งในสวนสุขภำพ
บ้ำนเด่น ดังนี้
-อุปกรณ์ฝึกขึ้นบันไดคู่
จำนวน ๑ ชุด
-ชุดชิงช้ำและสไลเดอร์
จำนวน ๑ ชุด
-ชุดสัตว์น้อยแสนสุข ๒
จำนวน ๑ ชุด
หมำยเหตุ : กันเงินประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมำณ
รวม
1 โครงกำร
1,746,000
ที่

โครงกำร

พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2566
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

แบบ ผด.02

3/40
จำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566
เทศบำลนครเชียงใหม่
3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและจิตสำนึกด้ำนศิลปวัฒนธรรม
(7 )แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งชุมชน
รำยละเอียดของกิจกรรม
งบประมำณ
สถำนที่
หน่วยงำน
พ.ศ. 2565
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
(บำท)
ดำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1 จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับ 1.จัดซื้อชุดโซฟำหนัง จำนวน 1 ชุด 148,600 อำคำรศูนย์ งำนพัฒนำเมือง
ใช้ในศูนย์ประสำน
2.จัดซื้อเก้ำอี้ขำเหล็กชุบโครเมียม
ประสำนกำร ฝ่ำยพัฒนำชุมชน
กำรปฏิบัติงำนองค์กร เบำะบุฟองน้ำ ตัวนั่งและพนักพิง
ปฏิบัติงำน กองสวัสดิกำรสังคม
ชุมชนแขวงศรีวิชัย
หุ้มหนังซ้อนเก็บได้ ขนำด
องค์กรชุมชน
41x48x91 ซม. จำนวน 50 ตัว
แขวงศรีวิชัย
3.จัดซื้อชุดโต๊ะประชุม จำนวน 1 ชุด
4.จัดซื้อเก้ำอี้สำนักงำน ขนำด
54x60x88 ซม. จำนวน 20 ตัว
5.จัดซื้อเก้ำอี้สำนักงำน ขนำด
66x70x112 ซม. จำนวน 1 ตัว
6.จัดซื้อตู้กดน้ำร้อน-เย็น แบบตั้ง
พื้น จำนวน 1 เครื่อง
7.จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED)
แบบ Smart TV ระดับควำมละเอียด
จอภำพ 3840x2160 พิกเซล
ขนำด 55 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง
หมำยเหตุ : กันเงินประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมำณ
รวม
1 โครงกำร
148,600
ที่

โครงกำร

ม.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2566
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.
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แบบ ผด.02

จำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566
เทศบำลนครเชียงใหม่

3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและจิตสำนึกด้ำนศิลปวัฒนธรรม
(8) แผนงำนกำรศำสนำศิลปวัฒนธรรม และนันทนำกำร
รำยละเอียดของกิจกรรม
งบประมำณ
สถำนที่
หน่วยงำน
ที่
โครงกำร
ทีเ่ กิดขึ้นจำกโครงกำร
(บำท)
ดำเนินกำร รับผิดชอบหลัก
1 จัดซื้อรถรับส่ง
จัดซื้อรถยนต์บรรทุกดีเซล
1,850,000 ภายในเขต
ฝ่ายกิจกรรม
นักเรียน และบริการ ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร
เทศบาลฯ เด็กและเยาวชน
ประชาชน
กระบอกสูบไม่ตา่ กว่า 4,000 ซีซี
หรือพื้นทีอืน ส่านักการศึกษา
หรือก่าลังเครืองยนต์สูงสุด
ไม่ต่ากว่า 105 กิโลวัตต์ พร้อม
ติดตั้ง หลังคาโดยสาร มีทีนัง
ด้านข้าง และมีทีนังเสริมพร้อม
อุปกรณ์อ่านวยความสะดวก
จ่านวน 1 คัน
หมำยเหตุ: กันเงินประจำปีงบประมำณพ.ศ.2565 กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมำณ
รวม
1 โครงกำร
1,850,000

พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

พ.ศ. 2566
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.
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จำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566
เทศบำลนครเชียงใหม่

3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและจิตสำนึกด้ำนศิลปวัฒนธรรม
(9) แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
รำยละเอียดของกิจกรรม
งบประมำณ
ที่
โครงกำร
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
(บำท)
1 ก่อสร้างอาคาร
1.รื้อถอนส่วนโล่งมีหลังคาคลุม 6,010,000
โรงอาหาร 2 ชั้น
เดิมชั้นเดียว จานวน 1 งาน
และปรับปรุง
2.ก่อสร้างอาคารโรงอาหาร
ผังบริเวณ
2 ชั้น พร้อมติดตั้งพัดลมโคจร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพดาน 16 นิ้ว จานวน 36 ชุด
เทศบาลนครเชียงใหม่ ,ติดตั้งพัดลมดูดอากาศ 10 นิ้ว
พร้อมครุภณ
ั ฑ์
แบบติดเพดาน จ านวน 11 ชุด
และติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
ติดผนังinverter 24,000 BTU
จานวน 9 เครื่อง
3.ปรับปรุงผังบริเวณศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ ดังนี้
-รื้อถอนรั้วเดิมและรื้อถอนรั้วกั้น
-ปรับปรุงรั้วเดิม
-ทารั้วใหม่
-รื้อถอนต้นไม้
-ก่อสร้างป้ายโรงเรียน
-ติดตั้งประตูรั้ว
-เทพื้นค.ส.ล. ปูหญ้าเทียม
ลานหน้าเสาธง
-เทพื้นถนน

สถำนที่
ดำเนินกำร
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
เทศบาล
นคร
เชียงใหม่

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
สานักการศึกษา

พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

แบบ ผด.02

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

พ.ศ. 2566
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

รำยละเอียดของกิจกรรม
งบประมำณ
สถำนที่
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
(บำท)
ดำเนินกำร
ก่อสร้างอาคาร
-ปูกระเบื้องทางเดินระหว่างโดม
โรงอาหาร 2 ชั้น
กับหญ้าเทียมและหน้าอาคาร
และปรับปรุง
ไทยเข้มแข็ง
ผังบริเวณศูนย์พัฒนา -ก่อสร้างรางระบายน้า
เด็กเล็กเทศบาลนคร -ก่อสร้างบ่อพัก
เชียงใหม่ พร้อม
4.ติดตั้งครุภัณฑ์ ได้แก่
ครุภณ
ั ฑ์ (ต่อ)
4.1 ชุดเตาไทย (เตาฟู่)
สแตนเลส 3 หัว จานวน 1 ชุด
4.2 เครื่องดูดควันสแตนเลส
แบบกระโจมติดผนัง พร้อมพัดลม
ดูดอากาศใบเหล็ก จานวน 1
ชุดๆละ 2 ตัว
4.3 ม่านม้วน ม่านกันแสง
โพลีทึบ จานวน 6 ชุด ดังนี้
-กว้าง 5.80x3.70 ม. จานวน 2 ชุด
-กว้าง 0.70x3.70 ม. จานวน 2 ชุด
-กว้าง 3.80x3.70 ม. จานวน 1 ชุด
-กว้าง 7.80x3.70 ม. จานวน 1 ชุด
4.4 ชุดโต๊ะโรงอาหารเด็ก
อนุบาลขนาด 8 ที่นั่ง จานวน
12 ชุด ประกอบด้วย
-โต๊ะ ขนาด 70x150x60 ซม.
-ม้านั่ง ขนาด 28x150x35 ซม.
ตามแบบแปลนเทศบาลกาหนด
หมำยเหตุ: กันเงินประจำปีงบประมำณพ.ศ.2565 กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมำณ
รวม
1 โครงกำร
6,010,000
ที่

โครงกำร

3/43

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผด.02
พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

พ.ศ. 2566
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความปลอดภัยและบรรเทาสาธารณภัย

3/44
แบบ ผด. 02

จำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566
เทศบำลนครเชียงใหม่
4. ยุทธศำสตร์กำรเสริมสร้ำงควำมปลอดภัยและบรรเทำสำธำรณภัย
(2) แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน
รำยละเอียดของกิจกรรม
งบประมำณ
สถำนที่
หน่วยงำน
พ.ศ. 2565
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
(บำท)
ดำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1 จัดซื้อเครื่องสูบน้้ำ
จัดซื้อเครื่องสูบน้้ำดับเพลิง
2,240,000 ภำยในเขต งำนป้องกันและ
ดับเพลิง แบบทุ่น
แบบทุ่นลอยน้้ำเครื่องยนต์
เทศบำลฯ บรรเทำสำธำรณภัย
ลอยน้้ำ
ดีเซล ไม่น้อยกว่ำ 4 แรงม้ำ
ฝ่ำยปกครอง
จ้ำนวน 7 เครื่อง
ส้ำนักปลัดเทศบำล
หมำยเหตุ : กันเงินประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมำณ
2 จัดซื้อเครื่องช่วย
จัดซื้อเครื่องช่วยหำยใจ แบบอัด 2,250,000 ภำยในเขต งำนป้องกันและ
หำยใจ แบบอัด
อำกำศ เป็นเครื่องช่วยในกำร
เทศบำลฯ บรรเทำสำธำรณภัย
อำกำศ
หำยใจพร้อมอุปกรณ์ครบชุด
ฝ่ำยปกครอง
ประกอบด้วย หน้ำกำก ถัง
ส้ำนักปลัดเทศบำล
อำกำศ ชุดสะพำยหลังที่ใช้ใน
กำรป้องกันและระงับอัคคีภัย
กำรบรรเทำสำธำรณภัยต่ำง ๆ
จ้ำนวน 15 ชุด
หมำยเหตุ : กันเงินประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมำณ
3 จัดซื้อชุดเครื่องมือ
จัดซื้อชุดเครื่องมือกู้ภัยพร้อม
7,600,000 ภำยในเขต งำนป้องกันและ
กู้ภัยพร้อมอุปกรณ์
อุปกรณ์ประกอบส้ำหรับกูภ้ ยั
เทศบำลฯ บรรเทำสำธำรณภัย
ประกอบส้ำหรับกู้ภยั ชั้นสูง จ้ำนวน 4 ชุด
ฝ่ำยปกครอง
ชั้นสูง
ส้ำนักปลัดเทศบำล
หมำยเหตุ : กันเงินประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมำณ
ที่

โครงกำร

ม.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2566
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

แบบ ผด. 02
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รำยละเอียดของกิจกรรม
งบประมำณ
สถำนที่
หน่วยงำน
พ.ศ. 2565
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
(บำท)
ดำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
4 จัดซื้อชุดอำกำศยำน จัดซื้อชุดอำกำศยำนไร้คนขับ
490,000 ภำยในเขต งำนป้องกันและ
ไร้คนขับส้ำหรับ
ส้ำหรับถ่ำยภำพทำงอำกำศ
เทศบำลฯ บรรเทำสำธำรณภัย
ถ่ำยภำพทำงอำกำศ (โดรน) ชนิด ๔ ใบพัด สำมำรถ
ฝ่ำยปกครอง
(โดรน)
บินถ่ำยภำพทำงอำกำศได้นำน
ส้ำนักปลัดเทศบำล
ไม่น้อยกว่ำ ๓๐ นำที ที่ควำมสูง
ไม่น้อยกว่ำ ๕,๐๐0 เมตร ฯลฯ
จ้ำนวน 1 เครื่อง
หมำยเหตุ : กันเงินประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมำณ
5 จัดซื้อรถยนต์
จัดซื้อรถยนต์ดับเพลิงอำคำร
8,500,000 ภำยในเขต งำนป้องกันและ
ดับเพลิงอำคำร
อเนกประสงค์ ชนิด ๖ ล้อ
เทศบำลฯ บรรเทำสำธำรณภัย
งำนป้องกันและ
หัวเก๋งแบบหน้ำสั้น ไม่น้อยกว่ำ
ฝ่ำยปกครอง
บรรเทำสำธำรณภัย ๒ ประตู เครื่องยนต์ดีเซล ขนำด
ส้ำนักปลัดเทศบำล
ไม่น้อยกว่ำ ๖ สูบ ๔ จังหวะ มี
ก้ำลังแรงม้ำสูงสุดไม่น้อยกว่ำ
๒๔๐ แรงม้ำ มีขนำดควำมจุถัง
น้้ำไม่น้อยกว่ำ ๔,๐๐๐ ลิตร
พร้อมถังโฟมในตัว ขนำดควำมจุ
ไม่น้อยกว่ำ ๕๐๐ ลิตร พร้อมมี
อุปกรณ์ดับเพลิงและกู้ภัยติดตั้ง
ประจ้ำตัวรถยนต์ครบถ้วน ฯลฯ
จ้ำนวน 1 คัน
หมำยเหตุ : กันเงินประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมำณ
ที่

โครงกำร

ม.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2566
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

แบบ ผด. 02
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รำยละเอียดของกิจกรรม
งบประมำณ
สถำนที่
หน่วยงำน
พ.ศ. 2565
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
(บำท)
ดำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
6 จัดซื้อรถยนต์ดับเพลิง จัดซื้อรถยนต์ดับเพลิงอเนกประสงค์ 26,000,000 ภำยในเขต งำนป้องกันและ
อเนกประสงค์พร้อม พร้อมติดตั้งชุดยำนยนต์หรือ
เทศบำลฯ บรรเทำสำธำรณภัย
ชุดยำนยนต์ดับเพลิง เครื่องยนต์ส้ำหรับฉีดหมอกน้้ำ
ฝ่ำยปกครอง
ฉีดหมอกน้้ำ/
หรือน้้ำยำโฟมเคมี ชนิดไม่น้อย
ส้ำนักปลัดเทศบำล
โฟมด้วยระบบ
กว่ำ 10 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล
ควบคุมระยะไกล
ขนำดไม่น้อยกว่ำ 6 สูบ ๔ จังหวะ
งำนป้องกันและ
มีก้ำลังแรงไม่น้อยกว่ำ ๒๔0 แรงม้ำ
บรรเทำสำธำรณภัย ขนำดควำมจุของถังบรรจุน้ำไม่
น้อยกว่ำ ๔,000 ลิตร และขนำด
ถังบรรจุน้ำยำโฟม ไม่น้อยกว่ำ
๔๐๐ ลิตร ฯลฯ จ้ำนวน 1 คัน
หมำยเหตุ : กันเงินประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมำณ
7 จัดซื้อเครื่องดับเพลิง- จัดซื้อเครื่องดับเพลิง-โฟมแบบ
5,530,000 ภำยในเขต งำนป้องกันและ
โฟมแบบสะพำยหลัง สะพำยหลังช่วยเหลือกู้ภัยท้ำงำน
เทศบำลฯ บรรเทำสำธำรณภัย
ช่วยเหลือกู้ภัย
ด้วยระบบแรงดันอำกำศจำกถัง
ฝ่ำยปกครอง
งำนป้องกันและ
บรรจุอำกำศที่ติดตั้งประจ้ำเครื่อง
ส้ำนักปลัดเทศบำล
บรรเทำสำธำรณภัย สำมำรถใช้งำนได้ในรูปแบบของ
กำรฉีดหมอกน้้ำและกำรฉีดน้้ำ
ผสมน้้ำยำโฟม มีขนำดควำมจุ
ของถังน้้ำหรือน้้ำผสมโฟมไม่น้อย
กว่ำ ๑๓ ลิตร พร้อมมีถังบรรจุ
อำกำศขนำดปริมำตรไม่น้อยกว่ำ
๑ ลิตร จ้ำนวน ๑ ถัง ฯลฯ
จ้ำนวน 7 เครื่อง
หมำยเหตุ : กันเงินประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมำณ
ที่

โครงกำร

ม.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2566
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

แบบ ผด. 02

3/47
รำยละเอียดของกิจกรรม
งบประมำณ
สถำนที่
หน่วยงำน
พ.ศ. 2565
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
(บำท)
ดำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
8 จัดซื้อรถบรรทุก
จัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดเครน
7,000,000 ภำยในเขต งำนป้องกันและ
ติดเครน ขนำด 6 ล้อ ชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล
เทศบำลฯ บรรเทำสำธำรณภัย
๖ สูบ ๔ จังหวะ มีก้ำลังสูงสุดไม่
ฝ่ำยปกครอง
น้อยกว่ำ ๒๔0 แรงม้ำ พร้อม
ส้ำนักปลัดเทศบำล
ติดตั้งเครนพับและอุปกรณ์กู้ภัย
ครบชุด จ้ำนวน 1 คัน
หมำยเหตุ : กันเงินประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมำณ
9 จัดซื้อเครื่องอัดอำกำศ จัดซื้อเครื่องอัดอำกำศชนิดลูกสูบ 2,000,000 ภำยในเขต งำนป้องกันและ
แบบไม่น้อยกว่ำ ๔ สูบ ๔ จังหวะ
เทศบำลฯ บรรเทำสำธำรณภัย
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
ฝ่ำยปกครอง
จ้ำนวน 1 เครื่อง
ส้ำนักปลัดเทศบำล
หมำยเหตุ : กันเงินประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมำณ
10 Safety Zone
ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจร 8,200,000 ภำยในเขต ฝ่ำยระบบกำรจรำจร
ระยะที่ 6
ปิดในเขตเทศบำลนครเชียงใหม่
เทศบำลฯ
ส่วนกำรโยธำ
ในพื้นที่ควบคุม จ้ำนวน 27
ส้ำนักกำรช่ำง
กล้องและอุปกรณ์ควบคุมสั่งกำร
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
พร้อมส่วนบันทึกภำพ CCTV
หมำยเหตุ : กันเงินประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมำณ
ที่

โครงกำร

ม.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2566
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

แบบ ผด. 02
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รำยละเอียดของกิจกรรม
งบประมำณ
สถำนที่
หน่วยงำน
พ.ศ. 2565
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
(บำท)
ดำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
11 ก่อสร้ำงสถำนี
1.ก่อสร้ำงสถำนีสูบน้้ำ โครงสร้ำง 1,120,000 ถนนโชตนำ งำนบ้ำรุงรักษำ
สูบน้้ำบริเวณ
ค.ส.ล.ขนำด ๑.๘๐x๒.๒๐ ม.
ซอย 28
และซ่อมแซม
ถนนโชตนำ
พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.ขนำด
ระบบระบำยน้้ำ
ซอย 28
๑.๘๐x๒.๒๐x๒.๐๐ ม.
ฝ่ำยจัดกำร
2.ติดตั้งระบบเครื่องสูบน้้ำพร้อม
คุณภำพน้้ำ
อุปกรณ์ จ้ำนวน ๑ ระบบ
ส่วนช่ำงสุขำภิบำล
3.งำนระบบไฟฟ้ำพร้อมอุปกรณ์
ส้ำนักช่ำง
ประกอบ จ้ำนวน ๑ ระบบ
ตำมแบบแปลนเทศบำลฯ
หมำยเหตุ : กันเงินประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมำณ
รวม
11 โครงกำร
70,930,000
ที่

โครงกำร

ม.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2566
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

3/49
จำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566
เทศบำลนครเชียงใหม่

แบบ ผด.02

4. ยุทธศำสตร์กำรเสริมสร้ำงควำมปลอดภัยและบรรเทำสำธำรณภัย
(9) แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
พ.ศ. 2565
รำยละเอียดของกิจกรรม
งบประมำณ
สถำนที่
หน่วยงำน
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
(บำท)
ดำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1 ปรับปรุงไฟฟ้า
-รื้อถอนและเปลี่ยนโคมไฟถนนเดิม 1,189,605 สนามกีฬา ฝ่ายกิจกรรมเด็ก
ส่องสว่าง ภายใน
เป็นโคมไฟถนนชนิดหลอด LED
เทศบาล
และเยาวชน
สนามกีฬาเทศบาล ขนาด 150 วัตต์ จานวน 50 โคม
นคร
สานักการศึกษา
นครเชียงใหม่
-ติดตั้งโคมไฟถนนพร้อม
เชียงใหม่
ชุดกิ่งไฟถนน จานวน 6 ชุด
-รื้อถอนและเปลี่ยนโคมไฟเดิม
เป็นโคมไฟ HIGH BAY ชนิด
หลอด LED ขนาด 200 วัตต์
จานวน 41 โคม
-ติดตั้งโคมไฟ FLOOD LIGHT
ชนิดหลอด LED ขนาด
200 วัตต์ จานวน 7 โคม
-ติดตั้งโคมไฟหัวเสา POST
TOP ชนิดหลอด LED ขนาดไม่
น้อยกว่า 90 วัตต์ พร้อมเสาไฟ
และอุปกรณ์ จานวน 9 ชุด
-ติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้า จานวน 2 ชุด
หมำยเหตุ : ได้รับอนุมัติให้ใช้เงินรับฝำก (เงินนอกงบประมำณ) ปีงบประมำณ พ.ศ.2565 ซึ่งกำรไฟฟ้ำ
ส่วนภูมิภำคอุทิศให้กับทำงเทศบำลนครเชียงใหม่เพื่อใช้ในกิจกำรตำมอำนำจหน้ำที่ของเทศบำล
รวม
1 โครงกำร
1,189,605
ที่

โครงกำร

ม.ค. ก.พ.

มี.ค.

พ.ศ. 2566
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร

แบบ ผด.02
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จำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566
เทศบำลนครเชียงใหม่
5. ยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำองค์กร
(1) แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป
รำยละเอียดของกิจกรรม
งบประมำณ
สถำนที่
หน่วยงำน
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
(บำท)
ดำเนินกำร รับผิดชอบหลัก
1 จัดซื้อเก้าอี้พักคอย จัดซื้อเก้าอี้พักคอยแบบ 4 ที่นั่ง 179,860 สานักงาน
งานธุรการ
แบบ 4 ที่นั่ง
ที่นั่งหลังพิงมีเบาะนวมหุ้มด้วย
แขวงนครพิงค์ แขวงนครพิงค์
หนังเทียม ขนาด 203x55x78ซม.
จานวน 17 ชุด
หมำยเหตุ : กันเงินประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมำณ
รวม
1 โครงกำร
179,860
ที่

โครงกำร

พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

พ.ศ. 2566
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

แบบ ผด.02
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จำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566
เทศบำลนครเชียงใหม่
5. ยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำองค์กร
(9) แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
รำยละเอียดของกิจกรรม
งบประมำณ
สถำนที่
หน่วยงำน
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
(บำท)
ดำเนินกำร รับผิดชอบหลัก
1 ปรับปรุงอาคาร
-ต่อเติมหลังคาทางเดินหน้าห้อง 500,000 ห้องประชุม
งานธุรการ
ห้องประชุมและ
ประชุม พื้นโดยประมาณ
แขวงนครพิงค์ แขวงนครพิงค์
ภูมิทัศน์โดยรอบ
42.24 ตารางเมตร
ห้องประชุม
-เสริมม้านั่งคอนกรีตบริเวณ
แขวงนครพิงค์
ด้านหน้าและด้านข้างห้องประชุม
ยาวโดยประมาณ 33.4 เมตร
-ปูกระเบื้องพื้นอาคารห้อง
ประชุม พื้นที่โดยประมาณ
265 ตารางเมตร
-ปรับปรุงช่องแสงของห้อง
ประชุม จานวน 13 บาน
-ตกแต่งสวนหย่อมหน้า
อาคารและข้างอาคาร
ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ
หมำยเหตุ : กันเงินประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมำณ
รวม
1 โครงกำร
500,000
ที่

โครงกำร

พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

พ.ศ. 2566
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

3.บัญชีโครงการสาหรับที่ไม่ได้ดาเนินการจัดทาเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
กรณีกันเงินไว้หรือขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินหรือกรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้
หรือไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ
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แบบ ผด.02

จำนวนโครงกำร กิจกรรมและงบประมำณทีไ่ ม่ได้ดำเนินกำรจัดทำเป็นโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566
เทศบำลนครเชียงใหม่
9. แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
พ.ศ. 2565
รำยละเอียดของกิจกรรม
งบประมำณ
สถำนที่
หน่วยงำน
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
(บำท)
ดำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1 ปรับปรุงห้องนิติการ ๑.รื้อถอนผนัง,ชุดประตูอลูมิเนียม, 482,000
อาคาร 5
งานนิติการ
ดวงโคมพร้อมสายไฟฟ้า และฝ้าเพดาน
ส้านักงาน
ฝ่ายปกครอง
๒.ติดตั้งผนังและฝ้าเพดาน
เทศบาลฯ ส้านักปลัดเทศบาล
๓.ติดตั้งประตู-หน้าต่าง
จ.ทาสีภายใน ทาสีฝ้าเพดาน
๕.ติดตั้งระบบไฟฟ้า
๖.ติดตั้งระบบน้า้ ดี น้้าเสีย และ
ถังดักไขมัน
7.ติดตั้งเคาน์เตอร์พร้อมตู้ Built-in
8.ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
แบบแยกส่วน แบบติดผนัง
ขนาดไม่ต่้ากว่า ๙,0๐๐ บีทียู
จ้านวน ๓ เครื่อง
๙.ติดตั้งฉากกั้นส้านักงานแบบ
ครึ่งกระจกใส ขนาดประมาณ
๑.๒๐x๑.๒๐ ม. ชนิดไม่มีราง
สายไฟ จ้านวน ๑๙ จุด
๑๐.ติดตั้งป้ายหน้าห้องสแตน
เลสพับกล่อง หนา ๒ ชม.
จ้านวน ๑ ชุด
ตามแบบแปลนเทศบาลฯ ก้าหนด
หมำยเหตุ : กันเงินประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 กรณีก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมำณ
ที่

โครงกำร

ม.ค.

พ.ศ. 2566
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

แบบ ผด.02
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รำยละเอียดของกิจกรรม
งบประมำณ
สถำนที่
หน่วยงำน
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
(บำท)
ดำเนินกำร รับผิดชอบหลัก
2 ก่อสร้างอาคาร
-รื้อถอนโครงสร้างหลังคาเหล็ก 530,000 บริเวณด้านหลัง
งานช่าง
อเนกประสงค์
และโครงสร้าง คสล.พื้นทีไ่ ม่น้อย
ส้านักงาน
แขวงกาวิละ
กว่า 63 ตร.ม.
แขวงกาวิละ
-ปรับพื้นที่ประมาณ 63 ตร.ม.
-งานก่อสร้าง
: โครงสร้างอาคารพร้อมห้องน้้า
คสล. พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 63 ตร.ม.
: ก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก
พร้อมมุงแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบ
อลูซิงค์ พื้นที่ประมาณ 63 ตร.ม.
: ติดตั้งฝ้าเพดาน พื้นที่ประมาณ
51.5 ตร.ม.
-งานผนัง
: ผนังคอนกรีตบล็อก พื้นที่
ประมาณ 109 ตร.ม.
: ผนังกระเบื้อง พื้นที่ประมาณ
18 ตร.ม.
: ผนังซิปซัม่ บอร์ต พื้นที่ประ
มาณ 5.1 ตร.ม.
-งานพื้นที่
: ขัดมัน พื้นที่ประมาณ 49 ตร.ม.
: พื้นที่ปูนทรายขัดหยาบ พื้นที่
ประมาณ 14 ตร.ม
ตามแบบแปลนเทศบาลฯ ก้าหนด
หมำยเหตุ : กันเงินประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 กรณีก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมำณ
รวม
2 โครงกำร
1,012,000
ที่

โครงกำร

พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

พ.ศ. 2566
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

4.บัญชีจำนวนนวรุภััฑ์สำหุับที่ไม่ได้ดำเนวินวกำุจัดทำเป็นวโรุงกำุพัฒนวำท้องถิ่นว
กุฑีกันวเงินวไน้หุือขยำยุะยะเนลำกำุเบิกจ่ำยเงินวหุือกุฑียังไม่ได้ก่อหนวี้ผูกพันวไน้
หุือไม่ได้ก่อหนวี้ผูกพันวไน้แล้นก่อนวสิ้นวปีงบปุะมำฑ
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แบบ ผด.02/1

จำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินกำรจัดทำเป็นโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566
เทศบำลนครเชียงใหม่
1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงำน
(1) แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป
ที่

ครุภัณฑ์

1

เก้าอี้สานักงาน
ขนาดไม่น้อยกว่า
60 x 72 x
116 ซม.

2

รำยละเอียดของครุภัณฑ์

งบประมำณ
(บำท)
19,040

สถำนที่
ดำเนินกำร
สานักงาน
เทศบาลฯ

หน่วยงำน
พ.ศ. 2565
รับผิดชอบหลัก
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สานักปลัดเทศบาล

เป็นเก้าอี้สานักงาน ขนาดไม่น้อย
กว่า 60 x 72 x 116 ซม. เป็น
โครงเหล็กหุ้มฟองน้า หุ้มหนัง
มีที่พักแขน พนักพิงสูง สามารถ
ปรับระดับสูง-ต่าได้ ขาเหล็กมี
ล้อเลื่อน จานวน 4 ตัว
หมำยเหตุ : กันเงินประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมำณ
เก้าอี้สานักงาน เป็นเก้าอี้สานักงาน ขนาดไม่น้อย 166,400 สานักงาน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ขนาดไม่น้อยกว่า กว่า 58 x 65 x 95 ซม. เป็น
เทศบาลฯ สานักปลัดเทศบาล
58 x 65 x 95 โครงเหล็กหุ้มฟองน้า หุ้มหนัง
ซม.
มีที่พักแขน สวิงหลัง เอนได้
จานวน 80 ตัว
หมำยเหตุ : กันเงินประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมำณ

ม.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2566
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

แบบ ผด.02/1
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ที่
3

4

5

6

ครุภัณฑ์

รำยละเอียดของครุภัณฑ์

งบประมำณ
(บำท)
17,500

สถำนที่
ดำเนินกำร
สานักงาน
เทศบาลฯ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
สานักคลัง

เก้าอี้สานักงาน ขนาด เป็นเก้าอี้สานักงาน ขนาด
60X60X112 ซม. 60X60X112 ซม.
จานวน 7 ตัว
(ใช้สาหรับฝ่ายแผนที่ภาษีและ
ทรัพย์สิน จานวน 3 ตัว และ
ฝ่ายผลประโยชน์และกิจการ
พาณิชย์ จานวน 4 ตัว)
หมำยเหตุ : กันเงินประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมำณ
เก้าอี้สานักงาน ขนาด เป็นเก้าอี้สานักงาน ขนาด
2,800
สานักงาน
ฝ่ายพัฒนารายได้
60X65X100 ซม. 60X65X100 ซม.
เทศบาลฯ
สานักคลัง
จานวน 1 ตัว
หมำยเหตุ : กันเงินประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมำณ
เก้าอี้เหล็กกลม เป็นเก้าอี้เหล็กกลม 4 ขา
1,200
สานักงาน
ฝ่ายพัฒนารายได้
34 ขา
ขนาด 30X42 ซม
เทศบาลฯ
สานักคลัง
เส้นผ่าศูนย์กลาง 30 ซม.
จานวน 4 ตัว
หมำยเหตุ : กันเงินประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมำณ
เก้าอี้ทางาน
เก้าอี้ทางานสาหรับพนักงาน แบบ
149,850 แขวงนครพิงค์
งานธุรการ
สาหรับพนักงาน 5 ล้อ เบาะฟองน้าหุ้มหนังเทียม มีที่
แขวงนครพิงค์
วางแขน ปรับสูงต่าด้วยโช๊คอัป
จานวน 37 ตัว
หมำยเหตุ : กันเงินประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมำณ

พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2566
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

แบบ ผด.02/1
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ที่
7

8

9

งบประมำณ
สถำนที่
หน่วยงำน
พ.ศ. 2565
(บำท)
ดำเนินกำร
รับผิดชอบหลัก
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
เครื่องปรับอากาศ เป็นเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 426,300 สานักงาน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แบบแยกส่วน
แบบแขวน (ระบบ inverter)
เทศบาลฯ สานักปลัดเทศบาล
แบบแขวน
ขนาดไม่ต่ากว่า 48,000 BTU
(ระบบ inverter) จานวน 7 เครื่อง
ขนาดไม่ต่ากว่า
48,000 BTU
หมำยเหตุ : กันเงินประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมำณ
โต๊ะประชุม
เป็นชุดโต๊ะประชุม ขนาดรวมทั้ง
27,760
สานักงาน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ชุดไม่น้อยกว่า 60 x 440 x 75 ซม.
เทศบาลฯ สานักปลัดเทศบาล
รับรองได้ไม่น้อยกว่า 20 ที่นั่ง
สามารถถอดประกอบหรือแยกได้
ประกอบด้วย
-โต๊ะประชุมขนาด 60 x 180 x
75 ซม. จานวน 4 ตัว
-โต๊ะประชุมขนาด 60 x 120 x
75 ซม. จานวน 2 ตัว
-โต๊ะประชุมขนาด 60 x 80 x
75 ซม. จานวน 2 ตัว
-โต๊ะประชุมขนาด 60 x 60 x
75 ซม. จานวน 4 ตัว
จานวน 1 ชุด
หมำยเหตุ : กันเงินประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมำณ
โต๊ะประชุมเหล็ก เป็นโต๊ะประชุมเหล็ก ขนาดกว้าง
21,800
สานักงาน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
610 มม. ยาว 1,829 มม. สูง
เทศบาลฯ สานักปลัดเทศบาล
737 มม. จานวน 4 ตัว
หมำยเหตุ : กันเงินประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมำณ
ครุภัณฑ์

รำยละเอียดของครุภัณฑ์

ม.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2566
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

แบบ ผด.02/1

3/57
ที่
10

11

12

13

หน่วยงำน
พ.ศ. 2565
รับผิดชอบหลัก
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ตู้เหล็กเก็บแฟ้ม เป็นตู้เหล็กเก็บแฟ้ม ช่องเก็บแฟ้ม
งานเงินเดือน
40 ช่อง
4 ชั้น 40 ช่อง ขนาด
บาเหน็จบานาญและ
91.4X30.5X175.4 ซม.
สวัสดิการ
จานวน 2 ตู้
ฝ่ายบริหารงานคลัง
สานักคลัง
หมำยเหตุ : กันเงินประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมำณ
โทรศัพท์
เป็นโทรศัพท์สานักงานชนิดมีสาย
3,980
สานักงาน
งานเงินเดือน
สานักงานชนิดมี แบบสายเดี่ยว Single line
เทศบาลฯ บาเหน็จบานาญและ
สาย
ยาว 39 ซม. จานวน 2 เครื่อง
สวัสดิการ
ฝ่ายบริหารงานคลัง
สานักคลัง
หมำยเหตุ : กันเงินประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมำณ
โทรศัพท์
เป็นโทรศัพท์สานักงานชนิดไร้สาย
1,590
สานักงาน
งานเงินเดือน
สานักงานชนิดไร้ เทคโนโลยี 2.4 GHz สนทนา
เทศบาลฯ บาเหน็จบานาญและ
สาย
ต่อเนื่องได้ 10 ชั่วโมง Standby
สวัสดิการ
ได้นาน 6 วัน จานวน 1 เครื่อง
ฝ่ายบริหารงานคลัง
สานักคลัง
หมำยเหตุ : กันเงินประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมำณ
ชั้นวางของ
เป็นชั้นวางของอเนกประสงค์ 3
12,600
สานักงาน
ฝ่ายพัฒนารายได้
อเนกประสงค์ 3 ชั้นโล่ง 3 ฟุต ขนาด
เทศบาลฯ
สานักคลัง
ชั้นโล่ง 3 ฟุต
91.4X45.7X183 ซม.
จานวน 3 ตัว
หมำยเหตุ : กันเงินประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมำณ
ครุภัณฑ์

รำยละเอียดของครุภัณฑ์

งบประมำณ
(บำท)
15,980

สถำนที่
ดำเนินกำร
สานักงาน
เทศบาลฯ

ม.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2566
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

แบบ ผด.02/1

3/58
ที่

ครุภัณฑ์

14 ผ้าม่านพร้อม
อุปกรณ์ห้องรับรอง
ชั้น 2
อาคาร 1

รำยละเอียดของครุภัณฑ์

งบประมำณ
(บำท)
179,400

สถำนที่
ดำเนินกำร
ห้องรับรอง
ชั้น 2
อาคาร 1
สานักงาน
เทศบาลฯ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป
สานัก
ปลัดเทศบาล

เป็นผ้าม่านหลุยส์ ๓ ชั้น
๑.ขนาด ๓.๐๐x๒.๔๐ ม.
จานวน ๖ ชุด
๒.ขนาด ๒.๐๐x๒.๔๐ ม.
จานวน ๒ ชุด
๓.ขนาด ๔.๘๐x๒.๒๐ ม.
จานวน ๑ ชุด
๔.ขนาด ๒.๖๐x๓.๐๐ ม.
จานวน 2 ชุด
หมำยเหตุ : กันเงินประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมำณ
15 เครื่องถ่ายเอกสาร
เป็นเครื่องถ่ายเอกสารระบบ
120,000 สานักงาน งานบัตรประจาตัว
ระบบดิจิตอล (ขาวดา) ดิจิตอล (ขาวดา) ความเร็วต่อแผ่น
แขวงเม็งราย
ประชาชน
30 แผ่น/นาที จานวน 1 เครื่อง
แขวงเม็งราย
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- ขนาดที่กาหนดเป็นขนาดความ
เร็วขั้นต่า
- เป็นระบบมัลติฟังชั่น
- เป็นระบบกระดาษธรรมดา ชนิด
หมึกผง ย่อ-ขยายได้
หมำยเหตุ : กันเงินประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมำณ
รวม
15
1,166,200

พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2566
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

3/59
จำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินกำรจัดทำเป็นโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566
เทศบำลนครเชียงใหม่

1.ประเภทครุภัณฑ์สำนักงำน
(3) แผนงำนกำรศึกษำ
ที่
1

ครุภัณฑ์
ชุดโต๊ะทำงำน

รำยละเอียดของครุภัณฑ์

งบประมำณ
(บำท)
107,100

สถำนที่
ดำเนินกำร
สำนักงำน
เทศบำลฯ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
ฝ่ำยแผนงำนและ
โครงกำร
สำนักกำรศึกษำ

เป็นชุดโต๊ะทำงำน จำนวน 3
ชุด แต่ละชุดประกอบด้วย
-โต๊ะทำงำน ขนำด 180X90X76 ซม.
จำนวน 1 ตัว
-โต๊ะเสริมข้ำงพร้อมถำดคียบ์ อร์ด
ขนำด 120X40X76 ซม.
จำนวน 1 ตัว
-เก้ำอี้ ขนำดไม่น้อยกว่ำ
67X71X114 ซม. จำนวน 1 ตัว
สำหรับห้องทำงำนผู้อำนวยกำร
ส ำนั ก กำรศึ ก ษำ,ห้ อ งท ำงำน
ผู้ อ ำ น ว ย ก ำ ร ส่ ว น ส่ ง เ ส ริ ม
กำรศึ กษำ ศำสนำ และวั ฒนธรรม
และห้ อ งท ำงำนผู้ อ ำนวยกำร
ส่วนบริหำรศึกษำ
หมำยเหตุ : กันเงินประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันก่อนปีงบประมำณ

พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

แบบ ผด.02/1

ก.พ. มี.ค.

พ.ศ. 2566
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

แบบ ผด.02/1

3/60
ที่

ครุภัณฑ์

2 โต๊ะหมู่บูชำ

รำยละเอียดของครุภัณฑ์

งบประมำณ
(บำท)
8,๐๐0

สถำนที่
ดำเนินกำร
สำนักงำน
เทศบำลฯ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
ฝ่ำยแผนงำนและ
โครงกำร
สำนักกำรศึกษำ

เป็น โต๊ะ หมู่บู ชำ จำนวน 1 ชุ ด
ป ร ะ กอบ ด้ วย โ ต๊ ะ ห มู่ บู ชำ
จำนวน 9 ตัว ควำมกว้ำงตัวละ
9 นิ้ว ทำด้วยไม้สัก พร้อมฐำนรอง
โต๊ ะหมู่ ส ำหรั บห้ องท ำงำน
ผู้อำนวยกำรสำนักกำรศึกษำ
หมำยเหตุ : กันเงินประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันก่อนปีงบประมำณ
3 ชุดรับแขก
เป็นชุดรับแขก จำนวน 4 ชุด
280,๐๐๐ สำนักงำน ฝ่ำยแผนงำนและ
แต่ละชุดประกอบด้วย
เทศบำลฯ
โครงกำร
-เก้ำอี้ตัวยำว ขนำด 175 x 65
สำนักกำรศึกษำ
x 115 เซนติเมตร จำนวน 1 ตัว
-เก้ำอี้ตัวสั้น ขนำด 65 x 65 x
115 เซนติเมตร จำนวน 2 ตัว
-โต๊ะกลำง 100 x 60 x 45
เซนติเมตร จำนวน 1 ตัว
สำหรับห้องทำงำนผู้อำนวยกำร
สำนักกำรศึกษำ,ห้องทำงำน
ผู้อำนวยกำรส่วนส่งเสริม
กำรศึกษำ ศำสนำ และ
วัฒนธรรม,ห้องทำงำน
ผู้อำนวยกำรส่วนบริหำรศึกษำ
และห้องประชุมบัวระวง
หมำยเหตุ : กันเงินประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันก่อนปีงบประมำณ

พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ. มี.ค.

พ.ศ. 2566
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

แบบ ผด.02/1

3/61
ที่

ครุภัณฑ์

4 โต๊ะข้ำงชุดรับแขก

รำยละเอียดของครุภัณฑ์

งบประมำณ
(บำท)
56,000

สถำนที่
ดำเนินกำร
สำนักงำน
เทศบำลฯ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
ฝ่ำยแผนงำนและ
โครงกำร
สำนักกำรศึกษำ

โต๊ะข้ำงชุดรับแขก วัสดุทำจำกไม้
ขนำด 40 x 60 x 50 นิ้ว
จ ำนวน 7 ตั ว ส ำหรั บ ห้ อ ง
ท ำ ง ำ นผู้ อ ำ น วย ก ำ ร ส ำ นั ก
กำรศึ กษำ,ห้ องท ำงำนผู้ อ ำนวยกำร
ส่วนส่ งเสริ มกำรศึกษำ ศำสนำ และ
วั ฒ น ธ ร ร ม , ห้ อ ง ท ำ ง ำ น
ผู้อำนวยกำรส่วนบริหำรศึกษำ
และห้องประชุมบัวระวง
หมำยเหตุ : กันเงินประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันก่อนปีงบประมำณ
5 ตู้เก็บของไม้
ตู้เก็บของ วัสดุทำจำกไม้ แบบ
40,000
สำนักงำน ฝ่ำยแผนงำนและ
แบบบำนกระจก
บำนกระจก ขนำด สูง 90 X
เทศบำลฯ
โครงกำร
กว้ำง 60 X ยำว 180 ซม.
สำนักกำรศึกษำ
มีบำนพับไม้ติดกระจก จำนวน
2 ตู้ สำหรับห้องทำงำน
ผู้อำนวยกำรส่วนส่งเสริม
กำรศึกษำ ศำสนำ และ
วัฒนธรรม และห้องทำงำน
ผู้อำนวยกำรส่วนบริหำรศึกษำ
หมำยเหตุ : กันเงินประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันก่อนปีงบประมำณ
6 ตู้เก็บของ
เป็นตู้เก็บของวัสดุทำจำกไม้
35,000
สำนักงำน ฝ่ำยแผนงำนและ
ขนำด สูง 120 x ยำว 119 x
เทศบำลฯ
โครงกำร
กว้ำง 90 ซม. จำนวน 1 ตู้
สำนักกำรศึกษำ
สำหรับห้องทำงำนผู้อำนวยกำร
สำนักกำรศึกษำ
หมำยเหตุ : กันเงินประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันก่อนปีงบประมำณ

พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ. มี.ค.

พ.ศ. 2566
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

แบบ ผด.02/1

3/62
ที่

ครุภัณฑ์

7 เก้ำอี้สำนักงำน

8

รวม

รำยละเอียดของครุภัณฑ์

งบประมำณ
(บำท)
7,000

สถำนที่
ดำเนินกำร
สำนักงำน
เทศบำลฯ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
ฝ่ำยแผนงำนและ
โครงกำร
สำนักกำรศึกษำ

เป็นเก้ำอี้สำนักงำน สำมำรถ
ปรับระดับควำมสูงตำได้
ขำเหล็กชุบโครเมียม มีล้อเลือน
ขนำด 660 x 730 x 970 ม.ม.
จำนวน 2 ตัว
หมำยเหตุ : กันเงินประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันก่อนปีงบประมำณ
ตู้เหล็ก แบบ 2 บำน เป็นตู้เหล็ก 2 บำน ขนำดกว้ำง
23,600
สำนักงำน
หน่วยงำน
จำนวน 4 ตู้
1,490 mm ลึก 406 mm
เทศบำลฯ
ศึกษำนิเทศก์
สูง 847 mm พร้อมบำนเลือน
สำนักกำรศึกษำ
กระจก ขนำด 5 ฟุต และมีกุญแจ
Cyberlock มำตรฐำนสำกล
จำนวน 4 ตู้
หมำยเหตุ : กันเงินประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันก่อนปีงบประมำณ
8

556,700

พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ. มี.ค.

พ.ศ. 2566
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

แบบ ผด.02/1

3/63
จำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินกำรจัดทำเป็นโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566
เทศบำลนครเชียงใหม่
1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงำน
(4) แผนงำนสำธำรณสุข
หน่วยงำน
พ.ศ. 2565
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1 โต๊ะทำงำน พร้อม
เป็นโต๊ะทำงำน พร้อมกระจก
งำนสัตวแพทย์
กระจก
ขนำด80x150x75 ซม.
ฝ่ำยบริกำร
จำนวน 1 ตัว
สิ่งแวดล้อม
สำนักสำธำรณสุข
และสิ่งแวดล้อม
หมำยเหตุ : กันเงินประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันก่อนปีงบประมำณ
2 เก้ำอี้พนักสูง
เป็นเก้ำอี้พนักสูง ขนำด
32,000
สำนักงำน
งำนสัตวแพทย์
64x68x113 ซม.
เทศบำลฯ
ฝ่ำยบริกำร
จำนวน 10 ตัว
สิ่งแวดล้อม
สำนักสำธำรณสุข
และสิ่งแวดล้อม
หมำยเหตุ : กันเงินประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันก่อนปีงบประมำณ
3 เก้ำอี้ทำงำน
เป็นเก้ำอี้ทำงำน แบบมีพนักพิง
5,500
สำนักงำน ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป
ที่วำงแขนและล้อเลื่อน มีขนำดไม่
เทศบำลฯ สำนักสำธำรณสุข
น้อยกว่ำ กว้ำง 67xยำว 72x
และสิ่งแวดล้อม
สูง 120 ซม. จำนวน 1 ตัว
หมำยเหตุ : กันเงินประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันก่อนปีงบประมำณ
รวม
3
45,900
ที่

ครุภัณฑ์

รำยละเอียดของครุภัณฑ์

งบประมำณ
(บำท)
8,400

สถำนที่
ดำเนินกำร
สำนักงำน
เทศบำลฯ

ม.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2566
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.
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แบบ ผด.02/1

จำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินกำรจัดทำเป็นโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566
เทศบำลนครเชียงใหม่
3.ประเภทครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง
(1) แผนงำนกำรบริหำรงำนทั่วไป
ที่
1

ครุภัณฑ์
รถบรรทุก (ดีเซล)
แบบดับเบิล้ แค็บ

รำยละเอียดของครุภัณฑ์

งบประมำณ
(บำท)
850,000

สถำนที่
ดำเนินกำร
ภายในเขต
เทศบาลฯ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ

เป็นรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1
ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตา่
กว่า 2,400 ซีซี หรือก่าลัง
เครืองยนต์สูงสุดไม่ตา่ กว่า 110
กิโลวัตต์ ขับเคลือน 2 ล้อ แบบ
ดับเบิล้ แค็บ จ่านวน 1 คัน
หมำยเหตุ : กันเงินประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันก่อนปีงบประมำณ
2 รถยนต์โดยสาร
เป็นรถโดยสารขนาด 12 ทีนัง
1,358,000 ภายในเขต
ฝ่ายพัสดุและ
ขนาด 12 ทีนัง
(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่า
เทศบาลฯ ทะเบียนทรัพย์สิน
(ดีเซล)
กว่า 2,400 ซีซี หรือก่าลัง
ส่านักคลัง
เครืองยนต์สูงสุดไม่ตา่ กว่า
90 กิโลวัตต์ จ่านวน 1 คัน
หมำยเหตุ : กันเงินประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันก่อนปีงบประมำณ
รวม
2
2,208,000

พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ. มี.ค.

พ.ศ. 2566
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.
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แบบ ผด.02/1

จำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินกำรจัดทำเป็นโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566
เทศบำลนครเชียงใหม่
3. ประเภทครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง
(2) แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน
งบประมำณ
สถำนที่
หน่วยงำน
(บำท)
ดำเนินกำร
รับผิดชอบหลัก
1 รถบรรทุก(ดีเซล) เป็นรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 1,150,000 ภายในเขต ส่านักปลัดเทศบาล
แบบธรรมดา
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า
เทศบาลฯ
2,400 ซีซี หรือก่าลังเครืองยนต์
สูงสุดไม่ตา่ กว่า 110 กิโลวัตต์
ขับเคลือน 2 ล้อ แบบธรรมดา
จ่านวน 2 คัน
(ใช้ส่าหรับงานรักษาความสงบ
เรียบร้อย จ่านวน 1 คัน และ
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
จ่านวน 1 คัน)
หมำยเหตุ : กันเงินประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมำณ
รวม
1
1,150,000
ที่

ครุภัณฑ์

รำยละเอียดของครุภัณฑ์

พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2566
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.
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แบบ ผด.02/1

จำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินกำรจัดทำเป็นโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566
เทศบำลนครเชียงใหม่
3.ประเภทครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง
(3) แผนงำนกำรศึกษำ
ที่
1

ครุภัณฑ์
รถบรรทุก (ดีเซล)
แบบดับเบิล้ แค็บ

รำยละเอียดของครุภัณฑ์

งบประมำณ
(บำท)
850,000

สถำนที่
ดำเนินกำร
ภายในเขต
เทศบาลฯ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
ฝ่ายแผนงาน
และโครงการ
ส่านักการศึกษา

เป็นรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1
ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตา่
กว่า 2,400 ซีซี หรือก่าลัง
เครืองยนต์สูงสุดไม่ตา่ กว่า 110
กิโลวัตต์ ขับเคลือน 2 ล้อ แบบ
ดับเบิล้ แค็บ จ่านวน 1 คัน
หมำยเหตุ : กันเงินประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันก่อนปีงบประมำณ
2 รถยนต์โดยสาร
เป็นรถโดยสารขนาด 12 ทีนัง
2,716,000 ภายในเขต
ฝ่ายแผนงาน
ขนาด 12 ทีนัง
(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่า
เทศบาลฯ
และโครงการ
(ดีเซล)
กว่า 2,400 ซีซี หรือก่าลัง
ส่านักการศึกษา
เครืองยนต์สูงสุดไม่ตา่ กว่า 90
กิโลวัตต์ จ่านวน 2 คัน
หมำยเหตุ : กันเงินประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันก่อนปีงบประมำณ
รวม
2
3,566,000

พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ. มี.ค.

พ.ศ. 2566
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

แบบ ผด.02/1

3/67
จำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินกำรจัดทำเป็นโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566
เทศบำลนครเชียงใหม่
3. ประเภทครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง
(4) แผนงำนสำธำรณสุข
ที่
1

ครุภัณฑ์

รำยละเอียดของครุภัณฑ์

งบประมำณ
(บำท)
850,000

สถำนที่
หน่วยงำน
พ.ศ. 2565
ดำเนินกำร
รับผิดชอบหลัก
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ส่านักงาน ฝ่ายบริหารงานทัวไป
เทศบาลฯ
ส่านักสาธารณสุข
และสิงแวดล้อม

รถบรรทุก (ดีเซล) เป็นรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1
แบบดับเบิล้ แค็บ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตา่ กว่า
2,400 ซีซี หรือก่าลังเครืองยนต์
สูงสุดไม่ตา่ กว่า 110 กิโลวัตต์
ขับเคลือน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ
จ่านวน 1 คัน
หมำยเหตุ : กันเงินประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมำณ
รวม
1
850,000

ม.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2566
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.
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แบบ ผด.02/1

จำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินกำรจัดทำเป็นโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566
เทศบำลนครเชียงใหม่
3. ประเภทครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง
(6) แผนงำนเคหะและชุมชน
งบประมำณ
สถำนที่
หน่วยงำน
(บำท)
ดำเนินกำร
รับผิดชอบหลัก
1 รถบรรทุก(ดีเซล) เป็นรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 1,700,000 ภายในเขต
ส่านักช่าง
แบบดับเบิล้ แค็บ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า
เทศบาลฯ
2,400 ซีซี หรือก่าลังเครืองยนต์
สูงสุดไม่ตา่ กว่า 110 กิโลวัตต์
ขับเคลือน 2 ล้อ แบบดับเบิล้ แค็บ
จ่านวน 2 คัน
(ใช้ส่าหรับส่วนช่างสุขาภิบาล
จ่านวน 1 คัน และส่วนการโยธา
จ่านวน 1 คัน)
หมำยเหตุ : กันเงินประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมำณ
รวม
1
1,700,000
ที่

ครุภัณฑ์

รำยละเอียดของครุภัณฑ์

พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2566
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.
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แบบ ผด.02/1

จำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินกำรจัดทำเป็นโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566
เทศบำลนครเชียงใหม่
3.ประเภทครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง
(8) แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรม และนันทนำกำร
ที่
1

ครุภัณฑ์
รถจักรยานยนต์
ขนาด 110 ซีซี
แบบเกียร์อัตโนมัติ

รำยละเอียดของครุภัณฑ์

งบประมำณ
(บำท)
150,000

สถำนที่
ดำเนินกำร
ภายในเขต
เทศบาลฯ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
สานักการศึกษา

เป็นรถจักรยานยนต์
ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์
อัตโนมัติ จานวน 3 คัน
(ใช้สาหรับงานการศึกษา
นอกระบบและตามอัธยาศัย
ฝ่ายการศึกษานอกระบบและ
ตามอัธยาศัย จานวน 1 คัน,
ฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน
จานวน 1 คัน และฝ่ายส่งเสริม
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
จานวน 1 คัน)
หมำยเหตุ : กันเงินประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันก่อนปีงบประมำณ
รวม
1
150,000

พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ. มี.ค.

พ.ศ. 2566
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

3/70

แบบ ผด.02/1

จำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินกำรจัดทำเป็นโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566
เทศบำลนครเชียงใหม่
3. ประเภทครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง
(9) แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
งบประมำณ
สถำนที่
หน่วยงำน
(บำท)
ดำเนินกำร
รับผิดชอบหลัก
1 รถบรรทุก(ดีเซล) เป็นรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 1,700,000 ภายในเขต
ส่านักช่าง
แบบดับเบิล้ แค็บ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า
เทศบาลฯ
2,400 ซีซี หรือก่าลังเครืองยนต์
สูงสุดไม่ตา่ กว่า 110 กิโลวัตต์
ขับเคลือน 2 ล้อ แบบดับเบิล้ แค็บ
จ่านวน 2 คัน (ใช้ส่าหรับ
งานธุรการ จ่านวน 1 คัน
และส่วนควบคุมอาคารและ
ผังเมือง จ่านวน 1 คัน)
หมำยเหตุ : กันเงินประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมำณ
รวม
1
1,700,000
ที่

ครุภัณฑ์

รำยละเอียดของครุภัณฑ์

พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2566
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

3/71

แบบ ผด.02/1

จำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินกำรจัดทำเป็นโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566
เทศบำลนครเชียงใหม่
7. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณำและกำรเผยแพร่
(3) แผนงำนกำรศึกษำ
ที่
1

ครุภัณฑ์

รำยละเอียดของครุภัณฑ์

งบประมำณ
(บำท)
69,000

สถำนที่
ดำเนินกำร
ห้องประชุม
บัวระวง

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
ฝ่ายแผนงานและ
โครงการ
สานักการศึกษา

โทรทัศน์แอลอีดี
เป็นโทรทัศน์แอลอีดี (LED TV)
(LED TV) แบบ
แบบ Smart TV ระดับความ
Smart TV ระดับ
ละเอียดจอภาพ 3840 x 2160
ความละเอียดจอภาพ พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว จานวน 3
3840 x 2160 พิกเซล เครื่อง
ขนาด 55 นิ้ว
หมำยเหตุ : กันเงินประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันก่อนปีงบประมำณ
2 เครื่องมัลติมีเดีย
เป็นเครื่องมัลติมเี ดีย
29,900 ห้องประชุม ฝ่ายแผนงานและ
โปรเจคเตอร์ ระดับ โปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด
บัวระวง
โครงการ
XGA ขนาด 4,000 4,000 ANSI Lumens
สานักการศึกษา
ANSI Lumens
จานวน 1 เครื่อง
หมำยเหตุ : กันเงินประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันก่อนปีงบประมำณ
98,900
รวม
2

พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ. มี.ค.

พ.ศ. 2566
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

แบบ ผด.02/1

3/72
จำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินกำรจัดทำเป็นโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566
เทศบำลนครเชียงใหม่
9. ประเภทครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว
(4) แผนงำนสำธำรณสุข
สถำนที่
หน่วยงำน
พ.ศ. 2565
ดำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1 ตู้เย็น ขนาด
เป็นตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต
สานักงาน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
7 คิวบิกฟุต
จานวน 1 เครื่อง
เทศบาลนคร สานักสาธารณสุข
เชียงใหม่
และสิ่งแวดล้อม
หมำยเหตุ : กันเงินประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันก่อนปีงบประมำณ
รวม
1
8,500
ที่

ครุภัณฑ์

รำยละเอียดของครุภัณฑ์

งบประมำณ
(บำท)
8,500

ม.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2566
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

3/73

แบบ ผด.02/1

จำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินกำรจัดทำเป็นโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566
เทศบำลนครเชียงใหม่
14. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
(1) แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป
ที่

ครุภัณฑ์

1

เครื่องคอมพิวเตอร์
สำหรับงำน
ประมวลผล
แบบที่ 1

รำยละเอียดของครุภัณฑ์
เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ
งำนประมวลผล แบบที่ 1
(จอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ
19 นิ้ว) จำนวน 2 ชุด

งบประมำณ
(บำท)
44,000

สถำนที่
ดำเนินกำร
สำนักงำน
เทศบำลฯ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
ฝ่ำยบริหำรงำน
ทั่วไป
สำนักปลัดเทศบำล

หมำยเหตุ : กันเงินประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 กรณียังมิได้กอ่ หนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมำณ
2 เครื่อง
เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงำน 90,000
สำนักงำน
สำนักคลัง
คอมพิวเตอร์
ประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภำพ
เทศบำลฯ
สำหรับงำน
ไม่น้อยกว่ำ 19 นิ้ว)
ประมวลผล แบบที่ จำนวน 3 ชุด
2 (จอแสดงภำพไม่ (ใช้สำหรับฝ่ำยกำรเงินและบัญชี
น้อยกว่ำ 19 นิ้ว) จำนวน 2 ชุด และฝ่ำยแผนที่ภำษี
และทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน
1 ชุด)
หมำยเหตุ : กันเงินประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 กรณียังมิได้กอ่ หนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมำณ
รวม
2
134,000

พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2566
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

3/74

แบบ ผด.02/1

จำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินกำรจัดทำเป็นโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566
เทศบำลนครเชียงใหม่
14.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
(3) แผนงำนกำรศึกษำ
ที่

ครุภัณฑ์

รำยละเอียดของครุภัณฑ์

1

เครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก สำหรับงำน
ประมวลผล

เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
สำหรับงำนประมวลผล
จำนวน 4 เครื่อง
(ใช้สำหรับฝ่ำยแผนงำนและโครงกำร
จำนวน 3 เครื่อง และฝ่ำยกิจกำร
โรงเรียน จำนวน 1 เครื่อง)

งบประมำณ
(บำท)
88,000

สถำนที่
ดำเนินกำร
สำนักงำน
เทศบำลฯ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
สำนักกำรศึกษำ

หมำยเหตุ : กันเงินประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 กรณียังมิได้ก่อหนีผ้ กู พันก่อนปีงบประมำณ

2

เครื่องคอมพิวเตอร์
สำหรับงำน
ประมวลผล แบบที่ 1
(จอแสดงภำพขนำด
ไม่น้อยกว่ำ 19 นิ้ว)

เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ
งำนประมวลผล แบบที่ 1 (จอ
แสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19
นิ้ว)จำนวน 7 เครื่อง
(ใช้สำหรับหน่วยงำนศึกษำนิเทศก์
จำนวน 2 เครื่อง,ฝ่ำยแผนงำน
และโครงกำร จำนวน 3 เครื่อง,
ฝ่ำยวิชำกำร จำนวน 1 เครื่อง
และฝ่ำยกิจกำรโรงเรียน จำนวน
1 เครื่อง)

154,000

สำนักงำน
เทศบำลฯ

หมำยเหตุ : กันเงินประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 กรณียังมิได้ก่อหนีผ้ กู พันก่อนปีงบประมำณ

สำนักกำรศึกษำ

พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ. มี.ค.

พ.ศ. 2566
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

แบบ ผด.02/1

3/75
ที่

ครุภัณฑ์

3

เครื่องพิมพ์
Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer)

รำยละเอียดของครุภัณฑ์

งบประมำณ
(บำท)
75,000

สถำนที่
ดำเนินกำร
สำนักงำน
เทศบำลฯ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
สำนักกำรศึกษำ

เป็นเครื่องพิมพ์Multifunction แบบ
ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer) จำนวน 10 เครื่อง
(ใช้สำหรับหน่วยงำนศึกษำนิเทศก์
จำนวน 2 เครื่อง,ฝ่ำยแผนงำน
และโครงกำร จำนวน 4 เครื่อง,
ฝ่ำยวิชำกำร จำนวน 1 เครื่อง
และฝ่ำยกิจกำรโรงเรียน จำนวน
3 เครื่อง)
หมำยเหตุ : กันเงินประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันก่อนปีงบประมำณ
4 เครื่องสำรองไฟฟ้ำ
เป็นเครื่องสำรองไฟฟ้ำ ขนำด
22,500
สำนักงำน
สำนักกำรศึกษำ
ขนำด 800 VA
800 VA มีกำลังไฟฟ้ำขำออก
เทศบำลฯ
(Output) ไม่น้อยกว่ำ 800 VA
(480 Watts) สำมำรถสำรอง
ไฟฟ้ำได้ไม่น้อยกว่ำ 15 นำที
จำนวน 8 เครื่อง
(ใช้สำหรับหน่วยงำนศึกษำนิเทศก์
จำนวน 2 เครื่อง,ฝ่ำยแผนงำน
และโครงกำร จำนวน 4 เครื่อง,
ฝ่ำยวิชำกำร จำนวน 1 เครื่อง
และฝ่ำยกิจกำรโรงเรียน จำนวน
1 เครื่อง)
หมำยเหตุ : กันเงินประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันก่อนปีงบประมำณ
339,500
รวม
4

พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ. มี.ค.

พ.ศ. 2566
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

แบบ ผด.02/1

3/76

14. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออเล็กทรอนิกส์
(4) แผนงำนสำธำรณสุข

จำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินกำรจัดทำเป็นโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566
เทศบำลนครเชียงใหม่

หน่วยงำน
พ.ศ. 2565
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1 คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก เป็นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ
งำนสัตวแพทย์
สำหรับงำประมวลผล งำนประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง
ฝ่ำยบริกำร
สิ่งแวดล้อม
สำนักสำธำรณสุข
และสิ่งแวดล้อม
หมำยเหตุ : กันเงินประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 กรณียังมิได้กอ่ หนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมำณ
46,000
สำนักงำน
2 เครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ All in
งำนสัตวแพทย์
เทศบำลฯ
All in one สำหรับ one สำหรับงำนประมวลผล
ฝ่ำยบริกำร
งำนประมวลผล
จำนวน 2 เครื่อง
สิ่งแวดล้อม
สำนักสำธำรณสุข
และสิ่งแวดล้อม
หมำยเหตุ : กันเงินประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 กรณียังมิได้กอ่ หนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมำณ
60,000
สำนักงำน ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป
3 เครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ
เทศบำลฯ สำนักสำธำรณสุข
สำหรับงำนประมวลผล งำนประมวลผล แบบที่ 2
แบบที่ 2
จำนวน 2 เครื่อง
และสิ่งแวดล้อม
หมำยเหตุ : กันเงินประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 กรณียังมิได้กอ่ หนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมำณ
4 เครื่องสำรองไฟขนำด เป็นเครื่องสำรองไฟขนำด 800 VA
5,000
สำนักงำน ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป
800 VA
จำนวน 2 เครื่อง
เทศบำลฯ สำนักสำธำรณสุข
และสิ่งแวดล้อม
หมำยเหตุ : กันเงินประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 กรณียังมิได้กอ่ หนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมำณ
รวม
4
133,000
ที่

ครุภัณฑ์

รำยละเอียดของครุภัณฑ์

งบประมำณ
(บำท)
22,000

สถำนที่
ดำเนินกำร
สำนักงำน
เทศบำลฯ

ม.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2566
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.
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แบบ ผด.02/1

จำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินกำรจัดทำเป็นโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566
เทศบำลนครเชียงใหม่
14. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
(6) แผนงำนเคหะและชุมชน
หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
1 เครื่องพิมพ์ Multi เป็นเครื่องพิมพ์ Multi Plotter A๑
งำนควบคุมและ
Plotter A๑ ชนิด ชนิดฉีดหมึก (Inkjet)
ตรวจสอบกำร
ฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน 1 เครื่อง
บำบัดนำเสีย
ฝ่ำยจัดกำรคุณภำพนำ
ส่วนช่ำงสุขำภิบำล
สำนักช่ำง
หมำยเหตุ : กันเงินประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมำณ
รวม
1
60,000
ที่

ครุภัณฑ์

รำยละเอียดของครุภัณฑ์

งบประมำณ
(บำท)
60,000

สถำนที่
ดำเนินกำร
ภำยในเขต
เทศบำลฯ

พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2566
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.
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แบบ ผด.02/1

จำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินกำรจัดทำเป็นโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566
เทศบำลนครเชียงใหม่
14.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
(8) แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรม และนันทนำกำร
ที่

ครุภัณฑ์

1

เครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก สำหรับงำน
ประมวลผล

รำยละเอียดของครุภัณฑ์

งบประมำณ
(บำท)
44,000

สถำนที่
ดำเนินกำร
สำนักงำน
เทศบำลฯ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
สำนักกำรศึกษำ

เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
สำหรับงำนประมวลผล
จำนวน 2 เครื่อง
(ใช้สำหรับฝ่ำยกำรศึกษำนอกระบบ
และตำมอัธยำศัย จำนวน 1
เครื่อง และฝ่ำยส่งเสริมศำสนำ
ศิลปะและวัฒนธรรม จำนวน 1
เครื่อง)
หมำยเหตุ : กันเงินประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันก่อนปีงบประมำณ
2 เครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ
๒๒,๐๐๐
สนำมกีฬำ ฝ่ำยกิจกรรมเด็ก
สำหรับงำน
งำนประมวลผล แบบที่ 1
เทศบำล
และเยำวชน
ประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ
นคร
สำนักกำรศึกษำ
(จอแสดงภำพขนำด 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง
เชียงใหม่
ไม่น้อยกว่ำ 19 นิ้ว)
หมำยเหตุ : กันเงินประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันก่อนปีงบประมำณ

พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ. มี.ค.

พ.ศ. 2566
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

แบบ ผด.02/1

3/79
ที่

ครุภัณฑ์

3 เครื่องสำรองไฟฟ้ำ
ขนำด ๘๐๐ VA

รำยละเอียดของครุภัณฑ์

งบประมำณ
(บำท)
๒,๕๐๐

สถำนที่
ดำเนินกำร
สนำมกีฬำ
เทศบำล
นคร
เชียงใหม่

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
ฝ่ำยกิจกรรมเด็ก
และเยำวชน
สำนักกำรศึกษำ

เป็นเครื่องสำรองไฟฟ้ำ ขนำด
800 VA มีกำลังไฟฟ้ำขำออก
(Output) ไม่น้อยกว่ำ 800 VA
(480 Watts) สำมำรถสำรอง
ไฟฟ้ำได้ไม่น้อยกว่ำ 15 นำที
จำนวน 1 เครื่อง
หมำยเหตุ : กันเงินประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันก่อนปีงบประมำณ
4 เครื่องพิมพ์
เป็นเครื่องพิมพ์Multifunction แบบ 15,0๐๐ -สำนักงำน
สำนักกำรศึกษำ
Multifunction แบบ ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
เทศบำลฯ
ฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง (Ink Tank Printer)
-สนำมกีฬำ
ถังหมึกพิมพ์(Ink
จำนวน 2 เครื่อง
เทศบำล
Tank Printer)
(ใช้สำหรับฝ่ำยกิจกรรมเด็กและ
นคร
เยำวชน จำนวน 1 เครื่อง และ
เชียงใหม่
ฝ่ำยส่งเสริมศำสนำ ศิลปะและ
วัฒนธรรม จำนวน 1 เครื่อง)
หมำยเหตุ : กันเงินประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันก่อนปีงบประมำณ
รวม
4
83,500

พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ. มี.ค.

พ.ศ. 2566
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.
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แบบ ผด.02/1

จำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินกำรจัดทำเป็นโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566
เทศบำลนครเชียงใหม่
14. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
(9) แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
ที่
1

ครุภัณฑ์

รำยละเอียดของครุภัณฑ์

งบประมำณ
(บำท)
60,000

สถำนที่
ดำเนินกำร
สำนักงำน
เทศบำลฯ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
ส่วนวิศวกรรม
กำรก่อสร้ำง
สำนักช่ำง

เครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ
สำหรับงำน
งำนประมวลผล แบบที่ 2 (จอ
ประมวลผล
แสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ
แบบที่ 2
19 นิ้ว จำนวน 2 ชุด
หมำยเหตุ : กันเงินประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมำณ
2 ชุดโปรแกรม
เป็นชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำร
7,600
สำนักงำน
ส่วนวิศวกรรม
ระบบปฏิบตั ิกำร สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และ
เทศบำลฯ
กำรก่อสร้ำง
สำหรับเครื่อง
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก แบบ
สำนักช่ำง
คอมพิวเตอร์และ สิทธิกำรใช้งำนประเภทติดตั้งมำ
เครื่องคอมพิวเตอร์ จำกโรงงำน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์
โน๊ตบุ๊ก
ถูกต้องตำมกฎหมำย จำนวน 2 ชุด
หมำยเหตุ : กันเงินประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมำณ
3 ชุดโปรแกรม
เป็นชุดโปรแกรมจัดกำรสำนักงำน
24,000
สำนักงำน
ส่วนวิศวกรรม
จัดกำรสำนักงำน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตำมกฎหมำย
เทศบำลฯ
กำรก่อสร้ำง
จำนวน 2 ชุด
สำนักช่ำง
หมำยเหตุ : กันเงินประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมำณ
รวม
3
91,600

พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2566
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

