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รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) (แก้ไขครั้งที่ 6/2563) 
เทศบาลนครเชียงใหม ่

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัเชียงใหม่ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการทอ่งเที่ยวและบรกิารสุขภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัเชียงใหม่ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรบัการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

      1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
        1.9 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

  เดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ล าดับที่ 73 หน้า 3/82 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

73 ปรับปรุงทาง 
เดินเท้าถนน 
ราชมรรคา  
ตลอดสาย 

-เพื่อปรับปรุงทางเดินเท้า
ให้ได้มาตรฐาน 
-เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและความ
ปลอดภัยในการเดินเท้า 

ปรับปรุงทางเดินเท้า ถนน
ราชมรรคา ตลอดสาย กว้าง
เฉลี่ย 1.20 เมตร ความยาว
ไม่ น้อยกว่า 2 ,000 เมตร 
หรือพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 1,800 
ตารางเมตรตามแบบแปลน
ของเทศบาล 

- - 3,500,000 - - ร้อยละความ 
พึงพอใจของ
ประชาชน 
ในพื้นท่ีต่อ 
การด าเนิน
โครงการ  

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรไป-มา 

ส่วนออกแบบ 
และก่อสร้าง 
ส านักการช่าง 

  แก้ไข ปีงบประมาณที่จะด าเนินการจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือน าไปจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

73 ปรับปรุงทาง 
เดินเท้าถนน 
ราชมรรคา  
ตลอดสาย 

-เพื่อปรับปรุงทางเดินเท้า
ให้ได้มาตรฐาน 
-เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและความ
ปลอดภัยในการเดินเท้า 

ปรับปรุงทางเดินเท้า ถนน
ราชมรรคา ตลอดสาย กว้าง
เฉลี่ย 1.20 เมตร ความยาว
ไม่ น้อยกว่า 2 ,000 เมตร 
หรือพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 1,800 
ตารางเมตรตามแบบแปลน
ของเทศบาล 

- - - 3,500,000 - ร้อยละความ 
พึงพอใจของ
ประชาชน 
ในพื้นท่ีต่อ 
การด าเนิน
โครงการ  

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรไป-มา 

ส่วนออกแบบ 
และก่อสร้าง 
ส านักการช่าง 

แบบ ผ.02 



 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและพฒันาองคก์ร   
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รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) (แก้ไขครั้งที่ 6/2563) 
เทศบาลนครเชียงใหม ่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัเชียงใหม่ที่ 6 : การพัฒนาระบบบรหิารจัดการภาครัฐ และการให้บริการประชาชนตามหลกัธรรมาภบิาล 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัเชียงใหม่ที่ 7 : การบรหิารจดัการบ้านเมืองทีด่ี 
    5. ยุทธศาสตร์การบรหิารจดัการและพฒันาองค์กร   
        5.1 แผนงานบรหิารงานทั่วไป 

  เดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ล าดับที่ 65 หน้า 3/497 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

65 อบรมตาม พ.ร.บ.
ปฏบิตัิราชการ
ทางปกครอง 
พ.ศ. 2539 และ
แก้ไขเพิ่มเติม 

-เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีเทศบาล
มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ปฏบิตัิ
ราชการทางปกครอง 
พ.ศ. 2539 และแก้ไข
เพิ่มเติม 
-เพื่อให้เจ้าหน้าท่ี
ปฏิบัติงานได้ทราบถึง
ขั้นตอนวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ
การออกค าสั่งทางปกครอง 
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานใน
หน้าท่ีได้ถูกต้อง 

จัดอบรมให้แก่เจ้าหน้าท่ีและ
พนักงานจ้างเทศบาลฯ   

- - - 35,000 35,000 ผูเ้ข้ารับ 
การอบรม 
มีความรู้
ความเข้าใจ
และสามารถ
น ามาปฏิบัติ 
งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

-ผู้เข้าร่วมอบรมมี
ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ 
พ.ร.บ.ปฏบิตัิ
ราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. 
2539 และแก้ไข
เพิ่มเติม 

กลุ่มงานนิติการ 
กองวิชาการและ
แผนงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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  แก้ไข ข้อความในโครงการ วัตถปุระสงค์ และผลที่คาดว่าจะไดร้บัให้ถูกต้อง คือ พ.ร.บ.วิธีปฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และแก้ไขเพิ่มเติม  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

65 อบรมตาม พ.ร.บ.
วิธีปฏบิตัิราชการ
ทางปกครอง 
พ.ศ. 2539 และ
แก้ไขเพิ่มเติม 

-เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีเทศบาล
มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ พ.ร.บ.วิธปีฏิบตัิ
ราชการทางปกครอง 
พ.ศ. 2539 และแก้ไข
เพิ่มเติม 
-เพื่อให้เจ้าหน้าท่ี
ปฏิบัติงานได้ทราบถึง
ขั้นตอนวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ
การออกค าสั่งทางปกครอง 
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานใน
หน้าท่ีได้ถูกต้อง 

จัดอบรมให้แก่เจ้าหน้าท่ีและ
พนักงานจ้างเทศบาลฯ   

- - - 35,000 35,000 ผูเ้ข้ารับ 
การอบรม 
มีความรู้
ความเข้าใจ
และสามารถ
น ามาปฏิบัติ 
งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

-ผู้เข้าร่วมอบรมมี
ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ 
พ.ร.บ.วิธปีฏบิตัิ
ราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. 
2539 และแก้ไข
เพิ่มเติม 

กลุ่มงานนิติการ 
กองวิชาการและ
แผนงาน 

 

แบบ ผ.02 


