




สารบัญ 
            
                         หน้า 
ส่วนที่ 1 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ     ก 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 
ส่วนที่ 2 
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 
2.1 ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      - แผนงานเคหะและชุมชน        1 
2.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตส านึกด้านศิลปวัฒนธรรม 
      - แผนงานสาธารณสุข        2-4 
2.3 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความปลอดภัยและบรรเทาสาธารณภัย 
      - แผนงานบริหารงานทั่วไป        5 
2.4 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร 
      - แผนงานบริหารงานทั่วไป        6 
      - แผนงานสาธารณสุข        7-8 
      - แผนงานสังคมสงเคราะห์        9 
ส่วนที่ 3 
บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 
3.1 ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 
      - แผนงานสาธารณสุข        10-11 
      - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน       12 
      - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา       13 
3.2 ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 
      - แผนงานการศึกษา         14 
3.3 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
      - แผนงานสาธารณสุข         15-16 

 



 
 
 

ส่วนที่ 1 
 

บัญชสีรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ก - 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 
เทศบาลนครเชียงใหม่ 

 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน 
จ านวนโครงการ 

ที่ด าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จ านวน
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

1. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      
    - แผนงานเคหะและชุมชน 1 7.14 490,000 15.36 เทศบาลนครเชียงใหม่ 

รวม 1 7.14 490,000 15.36 เทศบาลนครเชียงใหม่ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตส านึกด้านศิลปวัฒนธรรม       
    - แผนงานสาธารณสุข 7 50.00 1,462,138 45.84 เทศบาลนครเชียงใหม่ 

รวม 7 50.00 1,462,138 45.84 เทศบาลนครเชียงใหม่ 
3. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความปลอดภัยและบรรเทาสาธารณภัย      
    - แผนงานบริหารงานทั่วไป 1 7.14 463,115 14.52 เทศบาลนครเชียงใหม่ 

รวม 1 7.14 463,115 14.52 เทศบาลนครเชียงใหม่ 
4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร      
    - แผนงานบริหารงานทั่วไป 1 7.14 80,400 2.52 เทศบาลนครเชียงใหม่ 
    - แผนงานสาธารณสุข 3 21.43 679,327 21.30 เทศบาลนครเชียงใหม่ 
    - แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1 7.14 15,000 0.47 เทศบาลนครเชียงใหม่ 

รวม 5 35.71 774,727 24.29 เทศบาลนครเชียงใหม่ 
รวมทั้งสิ้น 14 100.00 3,189,980 100.00 เทศบาลนครเชียงใหม่ 

 
 

แบบ ผด.01 



 
 
 

ส่วนที่ 2 
 

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 1 - 
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาทอ้งถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 
เทศบาลนครเชียงใหม่  

1. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

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

1 จัดท าป้ายสวน 
สาธารณะเฉลิม 
พระเกียรต ิ
บริเวณสวนสาธารณะ 
เจริญประเทศพร้อม
ตกแต่งภูมิทัศน์
โดยรอบ 

-ก่อสร้างป้ายสวนสาธารณะ
เฉลิมพระเกียรติ เป็นปา้ย
หินแกรนติ ขนาดกว้าง 1.70
เมตร ยาว 5.00 เมตร สูง 3.30 
เมตร พร้อมตราสญัลักษณ ์
สแตนเลส  
-ตกแต่งภูมิทัศน์โดยรอบ พื้นที่
ประมาณ 28 ตารางเมตร 

490,000 สวนสาธารณะ 
เจรญิประเทศ 

งานบ ารุงรักษา
สวนสาธารณะ 

ฝ่ายสวนสาธารณะ 
ส่วนการโยธา 
ส านักการช่าง 

            

รวม 1 โครงการ  490,000               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตส านึกด้านศิลปวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 2 - 
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาทอ้งถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 
เทศบาลนครเชียงใหม่ 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตส านึกด้านศิลปวัฒนธรรม 
    แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

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

1 ปรับปรุงห้อง 
ปฏิบัติการเทคนิค
การแพทย์และ 
พยาธิวิทยา 

-รื้อถอน ประตู-หน้าต่าง, ฝ้า, 
พื้น, ผนัง, ห้องน้ า, ระบบไฟฟ้า 
เครื่องปรับอากาศ, ฯลฯ 
-ติดตั้งประต-ูหน้าต่าง, ปรับปรุง
พื้น, ติดตั้งฝ้าเพดานและทาสี, 
ปรับปรุงห้องน้ า, ติดตั้งระบบ
ไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ ฯลฯ 
-ติดตั้งพัดลมระบายอากาศ 
ขนาด 8 น้ิว จ านวน 2 ตัว 
-ติดตั้งม่านปรับแสงผา้แนวตั้ง  
ขนาดประมาณ 4.25x1.30 ม. 
จ านวน 1 ชุด 
-ติดตั้งม่านปรับแสงผา้แนวตั้ง  
ขนาดประมาณ 1.90x1.30 ม. 
จ านวน 2 ชุด 
-ติดตั้งม่านปรับแสงผา้แนวตั้ง  
ขนาดประมาณ 2.20x1.30 ม. 
จ านวน 1 ชุด 
ตามแบบแปลนเทศบาลฯ และ
รูปแบบรายการที่เทศบาลฯ 
ก าหนด 

445,723 ห้องปฏิบัต ิ
การเทคนิค
การแพทย์
และพยาธิ

วิทยา 

งานธุรการ 
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ 
ส านักการ

สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

            

แบบ ผด.02 



- 3 - 
 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

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

2 ปรับปรุงโถง 
พักคอยและ 
ห้องทันตกรรม 

-ปรับปรุงพื้น 
-ติดตั้งประตู หน้าต่าง 
-กั้นห้องบริเวณทางเข้าห้อง 
พักแพทย์และห้องทันตแพทย์ 
พร้อมติดตั้งเฟอร์นิเจอร ์
-ติดตั้งช้ันวางคอมพิวเตอร ์
ติดผนัง 
ตามแบบแปลนเทศบาลฯ และ
รูปแบบรายการที่เทศบาลฯ 
ก าหนด 

312,715 โถงพักคอย 
และห้อง 

ทันตกรรม 

งานธุรการ 
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ 
ส านักการ

สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

            

3 ปรับปรุงประตูห้อง
เอ็กซเรย์ฟันศูนย์
สุขภาพชุมชนหนอง
หอย 

-ติดตั้งประตูห้องเอ็กซเรย ์
จ านวน 1 ชุด 
-ย้ายต าแหน่งสวิทซไ์ฟฟ้า 
จ านวน 1 จุด 
ตามแบบแปลนเทศบาลฯ และ
รูปแบบรายการที่เทศบาลฯ 
ก าหนด 

46,000 ศูนย์สุขภาพ
ชุมชน 

หนองหอย 

กลุ่มงานทันตกรรม
สาธารณสุข 
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ 
ส านักการ

สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

            

4 ก่อสร้างห้องแยกโรค
ความดันลบแบบ
เคลื่อนที ่

ก่อสร้างห้องแยกโรคความ 
ดันลบ แบบเคลื่อนที่  
จ านวน 1 unit 
ตามแบบแปลนของกรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ  
กระทรวงสาธารณสุข 

585,900 โรงพยาบาล
เทศบาลฯ 

 

งานธุรการ 
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ 
ส านักการ

สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

 

            

แบบ ผด.02 
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ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

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

5 จัดซื้อเครื่องพ่นยา 
งานสัตวแพทย ์
ส านักการสาธารณสุขฯ 

จัดซื้อเครื่องพ่นยา แบบใช้
แรงดันของเหลว ชนิดตั้งพื้น  
ขนาด 2.5 แรงม้า  จ านวน 1 
เครื่อง 

13,800 ใช้ภายใน 
โรงฆ่าสัตว์
เทศบาลฯ 

งานสัตวแพทย ์
ฝ่ายบริการ
สิ่งแวดล้อม 
ส านักการ 

สาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 

            

6 จัดซื้อเครื่องช่ัง
น้ าหนักสัตว ์
แบบดิจิตอล 
งานสัตวแพทย ์
ส านักการสาธารณสุขฯ 

จัดซื้อเครื่องช่ังน้ าหนักสตัว ์
แบบดิจิตอล เป็นแท่งแบบตั้งพื้น
หน้าจอแสดงผลแบบ LED 
display อ่านรายละเอียดไดไ้ม่
น้อยกว่า 0.05 กิโลกรัม 
จ านวน 1 เครื่อง 

18,000 ใช้ภายใน 
โรงฆ่าสัตว์
เทศบาลฯ 

งานสัตวแพทย ์
ฝ่ายบริการ
สิ่งแวดล้อม 
ส านกัการ 

สาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 

            

7 จัดซื้อโตะ๊สแตนเลส 
ระบบไฮโดรลิค 
งานสัตวแพทย ์
ส านักการสาธารณสุขฯ 

จัดซื้อโตะ๊สแตนเลสระบบ 
ไฮโดรลิค แผ่นท้อปสแตนเลส 
ขนาดประมาณ 60x120 ซม. 
ขาโต๊ะ Z-Lifting ปรับไดสู้งถึง 
101 ซม. พร้อมเสาน้ าเกลือ 
สามารถปรับใช้ได้ทั้งสองดา้น
จ านวน 1 ตัว 

40,000 ใช้ภายใน 
โรงฆ่าสัตว์
เทศบาลฯ 

งานสัตวแพทย ์
ฝ่ายบริการ
สิ่งแวดล้อม 
ส านักการ 

สาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 

            

รวม 7 โครงการ  1,462,138               
 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความปลอดภัยและบรรเทาสาธารณภัย 
 
 
 
 
 
 
 



- 5 - 
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาทอ้งถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 
เทศบาลนครเชียงใหม่ 

3. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความปลอดภัยและบรรเทาสาธารณภัย 
    แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

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

1 จัดซื้อและติดตั้ง
ระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดบริเวณลาน
จอดรถช้ัน B1 
อาคาร 5 

จัดซื้อและติดตั้งระบบกล้อง 
โทรทัศน ์จ านวน 1 ระบบ 
ประกอบด้วย 
-กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด
เครือข่ายแบบมมุมองคงที่
ส าหรับติดตั้งภายในอาคาร ใช้
ในงานรักษาความปลอดภัย
ทั่วไป จ านวน 16 ตัว 
-อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ 
PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 
16 ช่อง จ านวน 1 เครื่อง 
-เครื่องส ารองไฟ ขนาด 1 kVA 
จ านวน 1 เครื่อง 
-ค่าติดตั้งพร้อมอุปกรณ์
ประกอบการติดตั้ง จ านวน 1 
งาน 

463,115 ลานจอดรถ
ช้ัน B1 

อาคาร 5 
ส านักงาน
เทศบาลฯ 

ฝ่ายบรหิาร 
งานท่ัวไป 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

รวม 1 โครงการ  463,115               
 

 
 
 
 

แบบ ผด.02 



 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร 
 
 
 
 
 
 
 



- 6 - 
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาทอ้งถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 
เทศบาลนครเชียงใหม่ 

4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร 
    แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

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

1 จัดซื้อเครื่อง 
ปรับอากาศ 
เพื่อให้บริการ
ประชาชน 
แขวงเม็งราย  

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 
แบบตั้งพืน้ หรือแบบแขวน 
ขนาด 30,000 BTU จ านวน 2 
เครื่อง ๆ ละ 40,200 บาท 
งบประมาณ บาท 

80,400 ส านักงาน 
แขวงเม็งราย 

งานธุรการ  
แขวงเม็งราย 

            

รวม 1 โครงการ  80,400               
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



- 7 - 
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาทอ้งถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 
เทศบาลนครเชียงใหม่ 

4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร 
    แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

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

1 ปรับปรุงลานจอดรถ 
โรงจอดรถยนต์และ
ประตูทางเข้าศูนย์
สุขภาพชุมชน 
หนองหอย 

ปรับปรุงลานจอดรถ โรงจอด
รถยนต์ และประตูทางเข้าศูนย์
สุขภาพชุมชนหนองหอยดังน้ี 
-พื้นลานจอดรถแบบคอนกรีต
โครงผสมเสร็จ พื้นที่ประมาณ 
530ตร.ม 
-โรงจอดรถยนต์พื้นที่ 63 ตร.ม. 
-ประตูทางเข้าก่อสร้างคาน
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมตดิตั้ง
ประตเูหล็กรางเลื่อน ขนาด 
1.50x6.20 ม. จ านวน 1 บาน 
ตามแบบแปลนเทศบาลฯ และ
รูปแบบรายการที่เทศบาลฯ 
ก าหนด 

499,050 ศูนย์สุขภาพ
ชุมชน 

หนองหอย 

งานธุรการ 
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ 
ส านักการ

สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

            

2 ต่อเติมรั้วศูนยส์ุขภาพ
ชุมชนศรีวิชัย 

-ต่อเติมแนวรั้วบริเวณส านักงาน
โดยต่อเติมรั้วเหล็กสูงประมาณ 
0.70 ม. ยาวประมาณ 75.55 ม. 
ติดตั้งตะแกรงเหล็กฉีก ยาว
ประมาณ 55.05 ม. 
 

166,277 ศูนย์สุขภาพ 
ชุมชน 

ศรีวิชัย 

งานธุรการ 
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ 
ส านักการ

สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

            

แบบ ผด.02 



- 8 - 
 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

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

  -ปรับปรุงแนวรั้วเดิมบรเิวณหลัง
ส านักงานโดยต่อเตมิรั้วเหล็กสูง
ประมาณ 0.70 ม. พร้อมติดตั้ง
ตะแกรงเหล็กฉีก ยาวประมาณ 
17.99 ม. 
-ติดตั้งรั้วเหล็กบรเิวณข้าง 
บ้านพักหลังส านักงาน พร้อม
ติดตั้งตะแกรงเหล็ก สูงประมาณ 
1.70 ม. ยาวประมาณ 1.35 ม. 
ตามแบบแปลนเทศบาลฯ และ
รูปแบบรายการที่เทศบาลฯ 
ก าหนด 

               

3 จัดซื้อเก้าอ้ีพักคอย 
ส าหรับใช้ใน 
โรงพยาบาลเทศบาล
นครเชียงใหม ่
  

จัดซื้อเก้าอี้พักคอย ขนาด 3 ท่ีนั่ง 
จ านวน 2 ตัว ๆ ละ 7,000 บาท 

14,000 โรงพยาบาล
เทศบาลฯ 

งานธุรการ 
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ 
ส านักการ

สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

            

รวม 3 โครงการ  679,327               
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



- 9 - 
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาทอ้งถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 
เทศบาลนครเชียงใหม่ 

4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร 
    แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

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

1 จัดซื้อเครื่องพิมพ์
เลเซอร์หรือLED  
ขาวด า ชนิด 
Network แบบท่ี 2 
(38 หน้า/นาที) 
งานสังคมสงเคราะห ์
กองสวัสดิการสังคม 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ
LED ขาวด า ชนิด Network 
แบบท่ี 2 (38 หน้า/นาที) 
จ านวน 1 เครื่อง 

15,000 งานสังคม
สงเคราะห ์

งานสังคม
สงเคราะห ์

กองสวัสดิการ 
สงัคม 

            

รวม 1 โครงการ  15,000               
 

 
 

แบบ ผด.02 



 
 
 

ส่วนที่ 3 
 

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 10 - 
บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับทีไ่ม่ไดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 

เทศบาลนครเชียงใหม่ 
1. ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 
    แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 พัดลมไอเย็น  

จ านวน 4 เครือ่ง 
 

-ครอบคลุมพื้นท่ีไม่น้อยกว่า  
15-20 ตารางเมตร 
-บรรจุน้ าไม่น้อยกว่า 23 ลิตร 
-มีระบบโอโซนฆ่าเชื้อโรคในน้ า 
-มีระบบเตือนและตัดปัม๊เมื่อน้ า
หมด 

26,000 โรงพยาบาล
เทศบาลฯ 

 

งานธุรการ 
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ 
ส านักการ

สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

            

2 เครื่องปรับอากาศ
แบบแยกส่วน แบบ
ตั้งพ้ืน หรือแบบ
แขวน ขนาด 
26,000 BTU 
จ านวน 1 เครื่อง  

-ขนาดไม่ต่ ากว่า 26,000 BTU 
-ราคาที่ก าหนดเป็นราคารวม 
ค่าติดตั้ง 
 

36,000  โรงพยาบาล
เทศบาลฯ 

 

งานธุรการ 
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ 
ส านักการ

สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

            

3 เครื่องปรับอากาศ
แบบแยกส่วน แบบ
ตั้งพ้ืน หรือแบบ
แขวน ขนาด 
30,000 BTU 
จ านวน 1 เครื่อง  

-ขนาดไม่ต่ ากว่า 30,000 BTU 
-ราคาที่ก าหนดเป็นราคารวม 
ค่าติดตั้ง 
 

40,200  โรงพยาบาล
เทศบาลฯ 

 

งานธุรการ 
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ 
ส านักการ

สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

            

แบบ ผด.02/1 



- 11 - 
 

ที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
4 เครื่องฟอกอากาศ 

(AIR PURIFIER) 
จ านวน 6 เครื่อง  

-มีระบบกรอง 3 ช้ัน 
( 3 Stage Filter System) 
-สามารถผลติอากาศบรสิุทธ์ิ 
แรงลม ไม่ต่ ากว่า 800 ลบ.ม. 
ต่อช่ัวโมง 
-มีจอแสดงผลระบบสมัผสั 
-มีการแจ้งโหมดการท างาน 
ของเครื่อง, ค่าความชื้น, 
อุณหภูมหิ้อง 

96,000  โรงพยาบาล
เทศบาลฯ 

 

งานธุรการ 
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ 
ส านกัการ

สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

            

รวม 4  198,200               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02/1 



- 12 - 
บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับทีไ่ม่ไดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 

เทศบาลนครเชียงใหม่ 
1. ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 ช้ันวางของเหล็ก 

จ านวน 8 ชุด 
 

-ขนาดประมาณ 
50x200x200 ซม. 
-มีชั้นวาง 4 ช้ัน 
-รับน้ าหนักไม่น้อยกว่า 300 กก. 

100,000 งานพัฒนา
เมือง 

งานพัฒนาเมือง 
ฝ่ายพัฒนาชุมชน 
กองสวัสดิการ

สังคม 

            

รวม 1  100,000               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02/1 



- 13 - 
บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับทีไ่ม่ไดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 

เทศบาลนครเชียงใหม่ 
1. ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 เครื่องถ่ายเอกสาร 

ระบบดิจติอล 
(ขาว-ด า และสี) 
จ านวน 2 เครื่อง 
 

-มีขนาดความเร็วขั้นต่ า 20 
แผ่นต่อนาท ี
-เป็นระบบมลัติฟังก์ช่ัน 
-เป็นระบบกระดาษธรรมดา ชนิด
หมึกผง ย่อ-ขยายได้ 

240,000 งานพัฒนา
เมือง 

งานพัฒนาเมือง 
ฝ่ายพัฒนาชุมชน 
กองสวัสดิการ

สังคม 

            

รวม 1  240,000               

แบบ ผด.02/1 



- 14 - 
บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับทีไ่ม่ไดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 

เทศบาลนครเชียงใหม่ 
2. ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 
    แผนงานการศึกษา 

ที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 เครื่องวัดอุณหภูมิ

ร่างกายอัตโนมัติ 
แบบอินฟาเรด 
จ านวน 11 เครื่อง 
 

-สามารถตรวจจับอุณหภูมิ
ร่างกายและแสดงค่าเป็นตัวเลข 
มีความคลาดเคลื่อน +/-0.3 
องศาเซลเซยีส 
-สามารถแสดงผลผ่าน
แอปพลิเคชั่น และดูข้อมูล
ย้อนหลังได ้
-สามารถเชื่อมต่อ WI-FI และ
ปล่อย WI-FI เพื่อเช่ือมต่อ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ได้ และสามารถ
ใช้งานแบบออฟไลน์ได ้
-สามารถบันทึก VDO ด้วยความ
ละเอียดไม่น้อยกว่า 2 ล้าน
พิกเซลพร้อมเมมโมรีการ์ดขนาด 
128 GB 
-มีแบตเตอรี่ในตัว สามารถใช้
งานต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 24 
ช่ัวโมง 
-มีระบบแจ้งเตือนเมื่ออุณหภูมิ
ร่างกายสูงเกิน 37.5 องศา
เซลเซียส 

469,623 โรงเรียนสังกัด
เทศบาลนคร
เชียงใหม่ 

11 
โรงเรียน 

 

งานโรงเรียน 
ฝ่ายกิจการ
โรงเรียน 

ส านักการศึกษา 

            

รวม 1  469,623               

แบบ ผด.02/1 



- 15 - 
บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับทีไ่ม่ไดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 

เทศบาลนครเชียงใหม่ 
3. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
    แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 เครื่องคอมพิวเตอร์

โน้ตบุ๊ก ส าหรับงาน
ประมวลผล 
จ านวน 1 เครือ่ง 

-มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU) 
ไม่น้อยกวา่ 4 แกนหลัก (4 core) 
จ านวน 1 หน่วยโดยมคีณุลักษณะ 
อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า 
ดังนี ้ 
1) ในกรณีที่มีหน่วยความจ า
แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับเดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 
4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.3 
GHz และมีหน่วยประมวลผล
ด้านกราฟิกไม่น้อยกว่า 10 แกน 
หรือ  
2) ในกรณีที่มีหน่วยความจ าแบบ 
Cache Memory รวมในระดับ 
เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 
MB ต้องมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.8 
GHz และมีเทคโนโลยเีพิ่ม
สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที ่
ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง 

22,000 งาน 
สัตวแพทย ์

 

งานสัตวแพทย ์
ฝ่ายบริการ
สิ่งแวดล้อม 
ส านักการ 

สาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 

            

แบบ ผด.02/1 



- 16 - 
ที ่

ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
  -มีหน่วยความจ าหลักชนิด DR4

หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 
GB  
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด SATA 
หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid 
State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 250 GB จ านวน 1 หน่วย  
-มีจอภาพที่รองรับความละเอียด
ไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 
Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 
12 นิ้ว  
-มีช่องเชื่อมต่อแบบ USB 2.0 
หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  
-มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ 
VGA จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย 
แบบ 10/100/1000 Base-T 
หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 
ช่อง  
-สามารถใช้งานไดไ้ม่น้อยกว่า 
Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, 
ac) และ Bluetooth 

               

รวม 1 โครงการ  22,000               
 
 

แบบ ผด.02/1 


