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บทน า 

 ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความส าคัญและจ าเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่ง 
เนื่องจากการติดตามและประเมินผล เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมาว่ามีความสอดคล้องกับ
แผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม ่รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง เทศบาลต าบลเมืองงายใน
ฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชนตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจองค์กรปกครอง        
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 จึงจ าเป็นที่จะต้องจัดท าแผนติดตามและประเมินผล เพ่ือวัดถึงประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลของการด าเนินงานในด้านต่าง ๆ เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบการท างานปีที่ผ่านมาได้ด้วย 

1. จุดประสงค์ของการติดตามและประเมินผลแผน 

    1.1 เพ่ือให้การติดตามและการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ต่อประชาชน
และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 

    1.2 เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ 

    1.3 เพ่ือให้รู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลเมืองงายและ จะได้
แก้ไขปัญหาตรงกับความต้องของประชาชน 

   1.4 เพ่ือพัฒนาระบบการก ากับดูแลและตรวจสอบการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ 

   1.5 เพ่ือให้ข้อชี้แนะแก่ผู้บริหารในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

     2. กรอบแนวคิดในการติดตามและประเมินผลแผน 

      การวางระบบการติดตามและประเมินผลจุดเริ่มต้นของระบบการติดตามเริ่มจากการได้รับ
ทรัพยากรไปเพ่ือด าเนินงานโดยจะมุ่งเน้นการติดตามการใช้ทรัพยากรเมื่อเทียบกับเวลา(input monitoring) 
และการติดตามความก้าวหน้าของผลการด าเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้  (performance 
monitoring) การวางระบบติดตามในที่นี้จึงเป็นการสร้างระบบเพ่ือที่จะน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขในเชิงการ
บริหารแผน เพ่ือให้งานด าเนินต่อไปจนจบตามเวลา และยังจะมีระบบประเมินผลมาประเมินว่าเมื่อผลที่เกิดขึ้น
ทั้งในส่วนของผลผลิต(output) และผลลัพธ์ (outcome) ว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายหรือเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ล่วงหน้าเพียงใด อย่างไรก็ดี ระบบติดตามและประเมินผลจะได้รับผลกระทบจากการ
จัดท าแผนปฏิบัติการนั่นคือ ถ้าได้แผนปฏิบัติการที่สอดคล้องและเอ้ือต่อการติดตามและประเมินผล ก็จะท าให้
ระบบติดตามและประเมินผลท าหน้าที่ของระบบไปได้ หากแต่แผนไม่เอ้ือต่อการติดตาม เช่น ขาดความชัดเจน 
หรือมีการปรับกิจกรรมโดยไม่ได้ยึดแผนปฏิบัติการ ฯลฯ ก็อาจท าให้ระบบติดตามและประเมินผลโดยรวม
ดังกล่าวมีปัญหาได ้

3. วิธีการติดตามและประเมินผล 

    3.1 การประเมินประสิทธิผลตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
    3.2 การประเมินประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณปี 2565 
    3.3 การประเมินความพึงพอใจ 



 4. วิสัยทัศน์การพัฒนา (Vision) 
   เทศบาลต าบลเมืองงาย ได้ก าหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาไว้ดังนี้ “ชุมชนน่าอยู่ เชิดชูวัฒนธรรม 
น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
 

   5. พันธกิจการพัฒนา 
 เทศบาลต าบลเมืองงาย ก าหนดพันธกิจการพัฒนาไว้ดังนี้  

1) พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน 

2) พัฒนาและส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ มีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพ 
3) อนุรักษ์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว วัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงามของชุมชนให้ยั่งยืน 
4) พัฒนาและส่งเสริมความรู้และระบบการจัดการเกษตรกรรม 
5) พัฒนาระบบการสาธารณสุขชุมชนและส่งเสริมการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
6) พัฒนาระบบบริหารจัดการท้องถิ่น เพ่ือบริการให้ประชาชนและให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน

การพัฒนาชุมชน 
7) จัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติโดยยึดหลักแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน 
8) พัฒนาบุคลากร และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
เทศบาลต าบลเมืองงาย  ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้เป็น 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  

  4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 

 7. นโยบายการพัฒนาของนายกเทศมนตรีต าบลเมืองงาย 
  1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตเทศบาลต าบลเมืองงายให้ทั่วถึงและมีคุณภาพ 
   2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสุขภาพในชุมชนทุกระดับ รวมทั้งผู้ พิการและ
ผู้ด้อยโอกาสให้ดียิ่งขึ้น  
   3. ด้านการสนับสนุนอาชีพและกิจกรรมของกลุ่มเกษตรกร กลุ่มเด็กและเยาวชน กลุ่ม
อาสาสมัครสาธารณสุข กลุ่มอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มสตรีแม่บ้านและพ่อบ้าน 
    4. ด้านการสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ธรรมชาติให้  
น่าอยู่ และปลอดภัยด้านสาธารณสุข 
  5. ด้านการสนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติดในครอบครัวระดับต าบลแบบบูรณาการ  
   6. ด้านการสนับสนุนส่งเสริมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และการบริการประชาชน 
   7. ด้านการสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาระดับปฐมวัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และได้
มาตรฐานตามอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายก าหนด 
    



8. ด้านการจัดท าบริการสาธารณะตามอ านาจหน้าที่เพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดเป็นรูปธรรม   
   9. ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถิ่นตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   10. ด้านการขยายเขตบริการด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่างๆ เช่น ถนน ไฟฟ้า 
น้ าประปา ฝายน้ าล้น คลองส่งน้ า อย่างทั่วถึง 
 

    

 



จ านวนโครงการ งบประมาณ จ านวนโครงการ จ านวนงบประมาณด าเนินงาน
1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 1 422,100 1 372,325.39
    1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 19 10,760,812 18 9,966,500.00
2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
    2.1 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 1 20,000  -  -
    2.2 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1 10,000  -  -
    2.3 แผนงานการเกษตร 1 5,000  -  -
3.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
    3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 1 10,000 1 0
    3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 8 295,000 6 199,333
    3.3 แผนงานการศึกษา 10 4,659,937 4 4,114,777.32
    3.4 แผนงานสาธารณสุข 7 422,000 5 367,922.80
    3.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1 10,000 1 0.00
    3.6 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 4 260,000 1 89,390
    3.7 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 7 105,000 2 32,570
    3.8 แผนงานงบกลาง 3 10,449,600 3 9,936,900
4.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    4.3 แผนงานเคหะและชุมชน 2 500,000 2 324,581
    4.4 แผนงานการเกษตร 7 90,000 4 14,360
5.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
     5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 10 195,000 5 92,931

รวมทั้งสิ้น 83 28,214,449 53 25,511,590.31

(ระหว่างเดอืนตลุาคม 2564 - เดอืนกันยายน 2565)

สรปุผลการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลเมอืงงาย อ าเภอเชยีงดาว จังหวัดเชยีงใหม่

ยุทธศาสตร์
โครงการทั้งหมด โครงการที่ด าเนินการ



1.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสาธารณปูโภคและโครงสรา้งพ้ืนฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชมุชน 
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ งบด าเนินงาน สถานที่ หน่วย

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ
1 โครงการขยายเขตระบบ อดุหนนุการไฟฟา้ส่วนภมูภิาคสาขาอ าเภอ 422,100 372,325.39     เดือนมนีาคม หมู่ที่ 3 กองช่าง

จ าหนา่ยไฟฟา้สาธารณะ เชียงดาว ตามโครงการขยายเขตระบบ บา้นใหม่ เทศบาลต าบล
ส าหรับการผลิตน้ าประปา จ าหนา่ยไฟฟา้สาธารณะส าหรับการผลิต เทศบาลต าบล เมอืงงาย

หมู่บา้น (หมู่ที่ 3) น้ าประปาหมู่บา้น บา้นใหม่ เมอืงงาย

422,100            372,325.39

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ งบด าเนินงาน สถานที่ หน่วย

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ
1 โครงการปรับปรุงอาคารเรียน กอ่สร้างปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์พฒันา 300,000 300,000 เดือนสิงหาคม ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก กองช่าง

ศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาล เด็กเล็กเทศบาลต าบลเมอืงงาย จ านวน   เทศบาลต าบล เทศบาลต าบล

ต าบลเมอืงงาย 3 หอ้งเรียน พื้นที่ใช้สอยรวม 65 ตารางเมตร เมอืงงาย เมอืงงาย

ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ระหว่างเดอืนตลุาคม 2564 - เดอืนกันยายน 2565)
รายงานผลการด าเนินงาน

เทศบาลต าบลเมอืงงาย อ าเภอเชยีงดาว จังหวัดเชยีงใหม่

ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ

รวม



1.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสาธารณปูโภคและโครงสรา้งพ้ืนฐาน
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ตอ่)
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ งบด าเนินงาน สถานที่ หน่วย

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ
2 โครงการกอ่สร้างรางระบายน  า กอ่สร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก   388,300 388,000 เดือนกรกฎาคม หมู่ที ่1 กองช่าง

รูปตัววี ต้ังแต่นา รูปตัววี หมู่ที ่1  บา้นเมอืงงายเหนอื   บา้นเมอืงงาย เทศบาลต าบล

นายประณต กติิ ไปทาง ริมถนนทางหลวงทอ้งถิ่นหมายเลข  เทศบาลต าบล เมอืงงาย

ทศิตะวันออก (หมู่ที่ 1) ชม.ถ.47-_ _  จากนานายประณต  กติิ   เมอืงงาย

 ไปทางทศิตะวันออก ขนาดปากรางกว้าง

1.20 เมตร  กน้รางกว้าง 0.70  เมตร 

ลึก 0.70 เมตร ความยาวรวม 280.00 
เมตร พร้อมอาคารประกอบการระบายน้ า 

3 โครงการปรับปรุงผิวจราจร ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 111,700 111,500 เดือนกนัยายน หมู่ที่ 1 กองช่าง

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงทอ้งถิ่น ชม.ถ. 047-_ _ _ บา้นเมอืงงาย เทศบาลต าบล
เทศบาลซอย 28 (หมู่ที่ 1) เทศบาลซอย 28 บา้นเมอืงงาย หมู่ที่ 1 เทศบาลต าบล เมอืงงาย

ผิวจราจรกว้างเฉล่ีย 6.60 เมตร-9.50 เมตร เมอืงงาย
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ใช้สอย
ไมน่อ้ยกว่า 139.50 ตารางเมตร 

4 โครงการขยายผิวจราจรถนน กอ่สร้างขยายผิวจราจรกว้าง 1.00 เมตร 244,600 244,000 เดือนกนัยายน หมู่ที่ 3 กองช่าง เปน็โครงการ

คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย จ านวนสองข้าง ยาว 150.00 เมตร บา้นใหม่ เทศบาลต าบล กนัเงินไว้เบกิ
 บา้นใหม่- บา้นหนองบวั หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ใช้สอย เทศบาลต าบล เมอืงงาย เหล่ือมปี
 - บา้นสหกรณ์ ไมน่อ้ยกว่า 300.00 ตารางเมตร เมอืงงาย ด าเนนิการ
(ชม.ถ  47-003) (หมู่ที่ 3) พร้อมไหล่ทางกว้าง 0.20 เมตร เรียบร้อยแล้ว

ยาว 150.00 ม.ทั้งสองข้าง พร้อมวางทอ่ รอผลเทส
ระบายน้ า คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 

0.40 เมตร จ านวน 23 ทอ่น และบอ่พกั

ทอ่ระบายน้ า คสล.ขนาด 0.60 เมตร x
0.60 เมตร จ านวน 2 บอ่ 

ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ



1.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสาธารณปูโภคและโครงสรา้งพ้ืนฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ตอ่)

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ งบด าเนินงาน สถานที่ หน่วย
ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ
5 โครงการกอ่สร้างถนน กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวง 437,300 437,000 เดือนมถิุนายน หมู่ที่ 4 กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวง ทอ้งถิ่นหมายเลข ชม.ถ.047-039   บา้นแมข่้อน เทศบาลต าบล
หมายเลข ชม.ถ.047-039 (กม.0+543 -กม.0+735) ผิวจราจรกว้าง เทศบาลต าบล เมอืงงาย
(ซอยเทศบาล 17) (หมู่ที่ 4) 4.00 เมตร ยาว 192.00 เมตร เมอืงงาย

หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ใช้สอย
ไมน่อ้ยกว่า 768.00 ตารางเมตร 
พร้อมลูกรังไหล่ทางกว้าง 0.20 -0.50 เมตร 

ยาว 192.00 เมตร ทั้งสองข้าง 

6 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร 229,500 229,500 กนัยายน-ธันวาคม หมู่ที่ 4 กองช่าง เปน็โครงการ

เสริมเหล็ก ซอยเทศบาล 9/1 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 105.00 เมตร หนา 2565 บา้นแมข่้อน เทศบาลต าบล กนัเงินไว้เบกิ
(หมู่ที่ 4) 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ใช้สอยไมน่อ้ยกว่า เทศบาลต าบล เมอืงงาย เหล่ือมปี

420.00 ตารางเมตร พร้อมวางทอ่ระบายน้ า เมอืงงาย ด าเนนิการ
คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร เรียบร้อยแล้ว
จ านวน 2 ทอ่น รอผลเทส

7 โครงการกอ่สร้างอาคาร กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก  1,000,000 1,000,000   เดือนพฤศจิกายน หมู่ที ่9 กองช่าง เปน็โครงการ

อเนกประสงค์ (หมู่ที่ 9)  ขนาด  20 x 12  เมตร   บา้นมว่งง้ม  เทศบาลต าบล กนัเงินไว้เบกิ
เทศบาลต าบล เมอืงงาย เหล่ือมปี

เมอืงงาย อยู่ระหว่าง
ด าเนนิการ
กอ่สร้าง

ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ



1.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสาธารณปูโภคและโครงสรา้งพ้ืนฐาน
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ตอ่)
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ งบด าเนินงาน สถานที่ หน่วย

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ
8 โครงการกอ่สร้างหอ้งน  า กอ่สร้างหอ้งน  า หอ้งสุขาสาธารณะ 259,000 259,000 เดือนกนัยายน หมู่ที่ 10 กองช่าง เปน็โครงการ

หอ้งสุขา สาธารณะ(หมู่ที่ 10) ขนาดกว้าง 4.50 ม. x 8.00 ม. บา้นสัน เทศบาลต าบล กนัเงินไว้เบกิ
หรือมพีื้นที่ใช้สอยไมน่อ้ยกว่า 36.00 ตร.ม. เทศบาลต าบล เมอืงงาย เหล่ือมปี
บริเวณสุสานบา้นสัน เมอืงงาย กอ่สร้างแล้วเสร็จ

รอผลเทส

9 โครงการกอ่สร้างระบบประปา ติดตั งระบบสูบน  าด้วยพลังงานแสงอาทติย์ 500,000 500,000  - หมู่ที่ 11 กองช่าง เปน็โครงการ

เพื่อการเกษตร (หมู่ที่ 11) ขนาดมอเตอร์ 2 แรงมา้ หมู่ที่ 11 บา้นหนองบวั เทศบาลต าบล กนัเงินไว้เบกิ
บา้นหนองบวั พร้อมวางทอ่จ่ายน้ าพวีีซี เทศบาลต าบล เมอืงงาย เหล่ือมปี
 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว และ 3 นิ้ว เมอืงงาย อยู่ระหว่าง
 รวมความยาวไมน่อ้ยกว่า 2,350 ม. รอท าสัญญา

10 โครงการปรับปรุงระบบประปา ปรับปรุงระบบประปาหมู่บา้น หมู่ 1,9,11 1,386,300          1,182,000     ตุลาคม 2565 - หมู่ที่ 9 กองช่าง จ่ายเงินสะสม

หมู่บา้นกอ่สร้างถังเกบ็น้ าใส กอ่สร้างถังเกบ็น้ าใส (ถังเกบ็น้ าใต้ผิวดิน) กมุภาพนัธ์ 2566 บา้นมว่งง้ม เปน็โครงการ

พร้อมอปุกรณ์ บริเวณที่ดิน พร้อมอปุกรณ์ขนาดความจุ 100 ลูกบาศกเ์มตร เทศบาลต าบล กนัเงินไว้เบกิ
นสล. สาธารณประโยชน์ จ านวน 2 ชุด เมอืงงาย เหล่ือมปี
(สุสานบา้นมว่งง้ม) (หมู่ที่ 9) อยู่ระหว่าง

ด าเนนิการ
กอ่สร้าง

หมายเหตุระยะเวลาด าเนินการ



1.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสาธารณปูโภคและโครงสรา้งพ้ืนฐาน
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ตอ่)
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ งบด าเนินงาน สถานที่ หน่วย

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ
11 โครงการกอ่สร้างระบบ กอ่สร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ 2,546,400 2,546,400 เดือนกนัยายน หมู่ที่ 3 กองช่าง จ่ายเงินสะสม

ประปาบาดาลขนาดใหญ่ (ระบบสูบน้ า และทอ่จ่ายน้ าประปาบางส่วน) บา้นใหม่ เปน็โครงการ
(หมู่ที่ 3) ตามแบบมาตรฐาน ส านกับริหารจัดการน้ า เทศบาลต าบล กนัเงินไว้เบกิ

กรมทรัพยากรน้ า  กระทรวงทรัพยากร เมอืงงาย เหล่ือมปี
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม อยู่ระหว่าง

ก าหนด
ราคากลาง

12 โครงการปรับปรุงผิวจารจร ปรับปรุงผิวจารจร โดยการ Overlay 646,183 642,000 เดือนกมุภาพนัธ์ หมู่ที่ 2 กองช่าง โครงการพฒันา
โดยการ Overlay ด้วยแอลฟลัต์คอนกรีต สายเทศบาล ซอย 24 บา้นเมอืงงาย และเสริมสร้าง
ด้วยแอลฟลัค์คอนกรีต หมู่ที่ 2 ช่วงที่ 2 ตอนที่ 1 (กม.0+258 ถึง เทศบาลต าบล ความเข้มแข็ง
สายเทศบาล ซอย 24 กม.0+340)ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร เมอืงงาย ของเศรษฐกจิ
บา้นเมอืงงาย (หมู่ที่ 2) ยาว 82.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ช่วงที่ 2 ฐานราก

ตอนที่ 2 (กม.0+340 ถึง กม.0+577) 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 237.00 เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือมพีื้นที่รวม ไมน่อ้ยกว่า 1,677.00 
ตารางเมตร

ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ



1.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสาธารณปูโภคและโครงสรา้งพ้ืนฐาน
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ตอ่)
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ งบด าเนินงาน สถานที่ หน่วย

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ
13 โครงการกอ่สร้างถนน กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 906,571 710,000 เดือนกมุภาพนัธ์ หมู่ที่ 4 กองช่าง โครงการพฒันา

คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบา้นแมข่้อน - บา้นสหกรณ์ ซอย 2 บา้นแมข่้อน และเสริมสร้าง
 สายบา้นแมข่้อน - บา้น หมู่ที่ 4 บา้นแมข่้อน (ช่วงที่ 2 กม.0+ เทศบาลต าบล ความเข้มแข็ง
สหกรณ์ ซอย 2 295.50 ถึง กม.0+695.50) ผิวจราจร เมอืงงาย ของเศรษฐกจิ
บา้นแมข่้อน (หมู่ที่ 4) กว้าง 4.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร ฐานราก

หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ใช้สอย
ไมน่อ้ยกว่า 1,600.00 ตารางเมตร 
พร้อมไหล่ทางกว้าง 0.20 เมตร
ยาว 400.00 เมตร หนา 0.20 เมตร 
ทั้งสองด้าน

14 โครงการกอ่สร้างถนน กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวง 798,258 560,000           เดือนกมุภาพนัธ์ หมู่ที่ 4 กองช่าง โครงการพฒันา
คอนกรีตเสริมเหล็ก ทอ้งถิ่นหมายเลข ชม.ถ.047-045 บา้นแมข่้อน และเสริมสร้าง
เทศบาลซอย 6 บา้นแมข่้อน เทศบาลซอย 6 (ช่วงที่ 3 กม.0+403 ถึง เทศบาลต าบล ความเข้มแข็ง
(หมู่ที่ 4) กม.0+648)หมู่ที่ 4 บา้นแมข่้อน ผิวจราจร เมอืงงาย ของเศรษฐกจิ

กว้าง 5.00 เมตร ยาว 245.00 เมตร ฐานราก
หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ใช้สอย
ไมน่อ้ยกว่า 1,225.00 ตารางเมตร 
พร้อมลูกรังไหล่ทางกว้าง 0.20-0.50 เมตร
ยาว 245.00 เมตร ทั้งสองข้าง

ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ



1.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสาธารณปูโภคและโครงสรา้งพ้ืนฐาน
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ตอ่)
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ งบด าเนินงาน สถานที่ หน่วย

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ
15 โครงการกอ่สร้างอาคาร กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ 200,000 175,700 สิงหาคม - พฤศจิกายน เทศบาลต าบล กองช่าง โครงการต้ังจ่าย

อเนกประสงค์บริเวณ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.50 เมตร 2565 เมอืงงาย เปน็รายการใหม่
ส านกังานเทศบาลต าบล ยาว 12.00 เมตร สูง 3.00 เมตร พื้นที่ เปน็โครงการ
เมอืงงาย ใช้สอยรวมไมน่อ้ยกว่า 42.00 ตารางเมตร กนัเงินไว้เบกิ

ภายในส านกังานเทศบาลต าบลเมอืงงาย เหล่ือมปี
กอ่สร้างแล้วเสร็จ
รอผลเทส

16 โครงการกอ่สร้างอาคาร กอ่สร้างอาคารเกบ็ของและโรงจอดรถ 400,000 399,500 สิงหาคม - พฤศจิกายน เทศบาลต าบล กองช่าง โครงการต้ังจ่าย
เกบ็ของและโรงจอดรถ ศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเมอืงงาย 2565 เมอืงงาย เปน็รายการใหม่
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาล โดยการต่อเติมจากหอประชุมเทศบาลต าบล เปน็โครงการ

ต าบลเมอืงงาย เมอืงงาย ขนาดกว้าง 13.00 เมตร กนัเงินไว้เบกิ
ยาว 15.00 เมตร สูง 3.00 เมตร มพีื้นที่ เหล่ือมปี

ใช้สอยรวมไมน่อ้ยกว่า 195.00 ตารางเมตร กอ่สร้างแล้วเสร็จ
ภายในส านกังานเทศบาลต าบลเมอืงงาย เบกิจ่ายแล้ว

17 โครงการกอ่สร้างรางส่งน้ า กอ่สร้างรางส่งน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัววี 124,500  -  - หมู่ที่ 10 กองช่าง โครงการยกเลิก
คอนกรีตเสริมเหล็ก ข้างนานายจรวย ใจมลู ขนาดปากรางกว้าง บา้นสัน
บริเวณล าเหมอืง  1.00 เมตร กน้รางกว้าง 0.30 เมตร เทศบาลต าบล
สาธารณประโยชน์  ลึก 0.60 เมตร ยาว 112 เมตร เมอืงงาย
 บา้นสัน (หมู่ที่ 10) 

ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ



1.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสาธารณปูโภคและโครงสรา้งพ้ืนฐาน
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ตอ่)
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ งบด าเนินงาน สถานที่ หน่วย

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ
18 โครงการกอ่สร้างถนน กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 77,800 77,500 กนัยายน - พฤศจิกายน หมู่ที่ 10 กองช่าง โครงการต้ังจ่าย

คอนกรีตเสริมเหล็ก ข้างบา้นนายจิ่น  ปญัญาเลิศ ถึงบา้น 2565 บา้นสัน เปน็รายการใหม่
สายเทศบาลซอย ๑/2 นายตา  สร้อยทา ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เทศบาลต าบล เปน็โครงการ
บา้นสัน (หมู่ที่ 10) เมตร ยาว 46.00 เมตร หนา 0.15 เมตร เมอืงงาย กนัเงินไว้เบกิ

หรือพื้นที่ใช้สอยไมน่อ้ยกว่า  138  ตร.ม. เหล่ือมปี

พร้อมไหล่ทางกว้าง 0.30 เมตร กอ่สร้างแล้วเสร็จ
ยาว 46.00 เมตร (หนึ่งข้าง) เบกิจ่ายแล้ว

19 โครงการกอ่สร้างถนน กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 204,400 204,400 กนัยายน - พฤศจิกายน หมู่ที่ 10 กองช่าง โครงการต้ังจ่าย
คอนกรีตเสริมเหล็ก จากสวนนายธวัชชัย  เขื่อนแกว้ ถึงล าเหลือง 2565 บา้นสัน เปน็รายการใหม่
 สายเทศบาลซอย 2/2 กว้าง 4.00 เมตร ยาวประมาณ 90 เมตร เทศบาลต าบล เปน็โครงการ
บา้นสัน (หมู่ที่ ๑๐) หนา 0.15  เมตร หรือมพีื้นที่ใช้สอย เมอืงงาย กนัเงินไว้เบกิ

ไมน่อ้ยกว่า 360 ตารางเมตร เหล่ือมปี

พร้อมไหล่ทางกว้าง 0.30 เมตร กอ่สร้างแล้วเสร็จ
ยาว 90.00 เมตร (สองข้าง)

10,760,812.00  9,966,500.00  รวม

ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ



2.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ
2.1 แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ของชมุชน
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ งบด าเนินงาน สถานที่ หน่วย

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ
1 โครงการส่งเสริมและพฒันาทกัษะ จัดอบรมเชิงปฏบิติัการในการพฒันาอาชีพ 20,000 0  - ในเขตพื้นที่ ส านกัปลัดเทศบาล ไมไ่ด้ด าเนนิการ

วิชาชีพใหป้ระชาชนอยู่ดีมสุีข ฝีมอืแรงงาน ใหก้บักลุ่มสตรี แมบ่า้น เทศบาล เทศบาลต าบล เนื่องจาก
ประจ าปงีบประมาณ 2565 กจิกรรมการท าน้ ายาล้างจาน และหนา้กาก ต าบลเมอืงงาย เมอืงงาย สถานการณ์

อนามยั(การเย็บอนามยัแบบผ้า)เพื่อใช้เวลาว่าง การแพร่ระบาด
ใหเ้ปน็ประโยชนแ์ละใช้ในการประกอบเปน็ โรคโควิด-19
อาชีพเสริมเพิ่มรายได้ใหแ้กค่รอบครัว

20,000 0

2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ งบด าเนินงาน สถานที่ หน่วย

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ
1 โครงการมคัคุเทศกน์อ้ยตามรอย จัดกจิกรรมอบรมมคัคุเทศกน์อ้ย 10,000  -  - ในเขตพื้นที่ กองการศึกษา ไมไ่ด้ด าเนนิการ

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตามรอยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เทศบาล เทศบาลต าบล เนื่องจาก
ณ โรงเรียนชุมชนบา้นเมอืงงาย และ ต าบลเมอืงงาย เมอืงงาย สถานการณ์
พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหา การแพร่ระบาด
ราชานสุรณ์ โรคโควิด-19
 

10,000 0

ระยะเวลา
ด าเนินการ

หมายเหตุ

รวม

รายงานผลการด าเนินงาน
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ระหว่างเดอืนตลุาคม 2564 - เดอืนกันยายน 2565)

เทศบาลต าบลเมอืงงาย อ าเภอเชยีงดาว จังหวัดเชยีงใหม่

ระยะเวลา
ด าเนินการ

หมายเหตุ

รวม



2.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ
2.3 แผนงานการเกษตร
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ งบด าเนินงาน สถานที่ หน่วย

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ
1 การด าเนนิการหรือสนบัสนนุ ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิการหรือสนบัสนนุ 5,000  -  - ในเขตพื้นที่ ส านกัปลัดเทศบาล ไมไ่ด้ด าเนนิการ

โครงการอนัเนื่องมาจาก โครงการอนัเนื่องมาจากพระราชด าริ ของ เทศบาล เทศบาลต าบล เนื่องจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเจ้าอยู่หวัมหาวชิราลงกรณ ต าบลเมอืงงาย เมอืงงาย สถานการณ์

บดินทรเทพยวรางกรู และพระบรมวงศานวุงศ์ การแพร่ระบาด
ทกุพระองค์ เช่น การส่งเสริมสนบัสนนุ โรคโควิด-19
การด าเนนิงาน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพยีง

5,000 0รวม

ระยะเวลา
ด าเนินการ

หมายเหตุ



3.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสังคมและคุณภาพชวีิต
  3.1 แผนงานบรหิารงานทั่วไป
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ งบด าเนินงาน สถานที่ หน่วย

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ
1 โครงการปกปอ้งและเทดิทนู จัดกจิกรรมที่เกี่ยวข้องกบัการปกปอ้งและ 10,000 0 เดือนตุลาคม 2564- ภายในพื้นที่ ส านกัปลัด ด าเนนิการโดย

สถาบนัส าคัญของชาติ เทดิทนูสถาบนัส าคัญของชาติ โดยการจัด กนัยายน 2565 เขตเทศบาล เทศบาลต าบล ไมใ่ช้งบ

โต๊ะหมู่บชูาในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ ต าบลเมอืงงาย เมอืงงาย ประมาณ
พระบรมวงศานวุงศ์ การประดับธงชาติ

ธงสัญลักษณ์ ร่วมกจิกรรมงานพธิี ฯลฯ

10,000 0

ระยะเวลาด าเนินการ

รวม

รายงานผลการด าเนินงาน
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ระหว่างเดอืนตลุาคม 2564 - เดอืนกันยายน 2565)

เทศบาลต าบลเมอืงงาย อ าเภอเชยีงดาว จังหวัดเชยีงใหม่

หมายเหตุ



3.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสังคมและคุณภาพชวีิต
  3.2 แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ งบด าเนินงาน สถานที่ หน่วย
ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ
1 โครงการปอ้งกนัและลดอบุติัเหตุ 1.ต้ังจุดบริการประชาชนในช่วง 30,000 29,500 เดือนธันวาคม 2564- ภายในพื้นที่ ส านกัปลัดเทศบาล

ทางถนน เทศกาลปใีหม ่และเทศกาลสงกรานต์ เดือนมกราคม 2565, เขตเทศบาล เทศบาลต าบล

โดยบรูณาการร่วมกบั  ต ารวจ, ทหาร, เดือนเมษายน 2565 ต าบลเมอืงงาย เมอืงงาย

รพสต.เมอืงงาย, อปพร., อสม. และ

หนว่ยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

2 โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกนั กจิกรรมการฝึกซ้อมดับเพลิง-อพยพหนไีฟ 30,000 22,118 เดือนสิงหาคม ภายในพื้นที่ ส านกัปลัดเทศบาล

และบรรเทาสาธารณภัย ฝึกอบรมทบทวนความรู้ความเข้าใจ เขตเทศบาล เทศบาลต าบล

เพื่อสามารถปฏบิติังานด้านการปอ้งกนั ต าบลเมอืงงาย เมอืงงาย

และบรรเทาสาธารณภยัได้อย่างมี

ประสิทธิภาพบรูณาการร่วมกบั

เทศบาลต าบลปงิโค้ง

3 โครงการจัดฝึกอบรมทบทวน ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมคัรปอ้งกนัภยั 30,000  -  - ภายในพื้นที่ ส านกัปลัดเทศบาล ไมไ่ด้ด าเนนิการ

อาสาสมคัรปอ้งกนัภยัฝ่าย ฝ่ายพลเรือนตามหลักสูตรที่ศูนย์ อปพร. เขตเทศบาล เทศบาลต าบล

พลเรือน กลางก าหนด ต าบลเมอืงงาย เมอืงงาย

4 โครงการฝึกอบรมเพิ่ม ฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพงานกู้ชีพกู้ภยั 20,000 5,500 เดือนสิงหาคม ภายในพื้นที่ ส านกัปลัดเทศบาล

ประสิทธิภาพงานกู้ชีพกู้ภยั เทศบาลต าบลเมอืงงาย สามารถ เขตเทศบาล เทศบาลต าบล

เทศบาลต าบลเมอืงงาย ปฏบิติังานด้านการปอ้งกนัและบรรเทา ต าบลเมอืงงาย เมอืงงาย

สาธารณภยัได้อย่างมปีระสิทธิภาพ

บรูณาการร่วมกบัเทศบาลต าบลปงิโค้ง

หมายเหตุระยะเวลาด าเนินการ



3.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสังคมและคุณภาพชวีิต
  3.2 แผนงานการรกัษาความสงบภายใน (ตอ่)

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ งบด าเนินงาน สถานที่ หน่วย

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ

5 โครงการฝึกอบรมชุดปฏบิติัการ การฝึกอบรมการบรรยาย การอภปิราย 20,000  -  - ภายในพื้นที่ ส านกัปลัดเทศบาล ไมไ่ด้ด าเนนิการ

จิตอาสาภยัพบิติัเทศบาล การสาธิต การฝึกภาคปฏบิติั และการฝึก เขตเทศบาล เทศบาลต าบล

ต าบลเมอืงงาย ในสถานการณ์จ าลอง โดยวิทยากรจาก ต าบลเมอืงงาย เมอืงงาย

ส านกังานปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั

จังหวัดเชียงใหม่

6 โครงการอบรมอาสาสมคัร ฝึกอบรมใหแ้กอ่าสาสมคัรปอ้งกนั 115,000 102,214.80 เดือนพฤษภาคม - ในเขตพื้นที่ ส านกัปลัดเทศบาล

ปอ้งกนัภยัฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ภยัฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดต้ัง เดือนมถิุนายน เทศบาล เทศบาลต าบล

หลักสูตรจัดต้ัง ใหม้คีวามรู้ความเข้าใจและสามารถ ต าบลเมอืงงาย เมอืงงาย

ปฏบิติังานด้านการปอ้งกนัและบรรเทา

สาธารณภยัได้อย่างมปีระสิทธิภาพ

7 โครงการปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหา กจิกรรมประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือสารสนเทศ 10,000  - เดือนมถิุนายน ในเขตพื้นที่ ส านกัปลัดเทศบาล ด าเนนิการ

ยาเสพติด ของเทศบาลต าบลเมอืงงาย เทศบาล เทศบาลต าบล โดยไมใ่ช้

ต าบลเมอืงงาย เมอืงงาย งบประมาณ

ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ



3.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสังคมและคุณภาพชวีิต
  3.2 แผนงานการรกัษาความสงบภายใน (ตอ่)
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ งบด าเนินงาน สถานที่ หน่วย

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ

8 โครงการศูนย์ปฏบิติัการร่วมใน อดุหนนุเทศบาลต าบลแมน่ะเพื่อเปน็ค่า 40,000 40,000 ตุลาคม 2564- ในเขตพื้นที่ ส านกัปลัดเทศบาล

การช่วยเหลือประชาชนของ ใช้จ่ายตามโครงการศูนย์ปฏบิติัการร่วม กนัยายน 2565 อ าเภอเชียงดาว เทศบาลต าบล

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร เมอืงงาย

อ าเภอเชียงดาว (สถานที่กลาง) ปกครองส่วนทอ้งถิ่นอ าเภอเชียงดาว

(สถานที่กลาง)

295,000 199,333

ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ

รวม



3.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสังคมและคุณภาพชวีิต
  3.3 แผนงานการศึกษา

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ งบด าเนินงาน สถานที่ หน่วย
ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ
1 โครงการจัดกจิกรรมเพื่อส่งเสริม  - กจิกรรมเด็กนอ้ยกตัญญู 15,000 5,354 เดือนสิงหาคม ภายในพื้นที่ กองการศึกษา

การศึกษาและพฒันาการเรียนรู้ เขตเทศบาล เทศบาลต าบล

ส าหรับเด็กของศูนย์พฒันา ต าบลเมอืงงาย เมอืงงาย

เด็กเล็กเทศบาลต าบลเมอืงงาย

2 โครงการส่งเสริมสุขภาพและ 1.ตรวจสุขภาพอนามยัและสุขภาพปาก 15,000  -  - ภายในพื้นที่ กองการศึกษา ไมไ่ด้ด าเนนิการ

อนามยัในเด็กปฐมวัย ส าหรับ และฟนัเด็ก เขตเทศบาล เทศบาลต าบล เนื่องจาก

ศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาล 2.อบรมใหค้วามรู้ผู้ปกครองเกี่ยวกบัการ ต าบลเมอืงงาย เมอืงงาย สถานการณ์

ต าบลเมอืงงาย ดูแลอนามยัและสุขภาพปากและฟนัเด็ก การแพร่ระบาด

3.กลุ่มเปา้หมาย เด็กนกัเรียนของศูนย์พฒันา โรคโควิด-19

เด็กเล็กฯ และผู้ปกครอง

3 โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาของ 797,625 643,865 เดือนตุลาคม 2564- ศูนย์พฒันา กองการศึกษา

ในการบริหารสถานศึกษาของ ศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเมอืงงาย กนัยายน 2565 เด็กเล็กเทศบาล เทศบาลต าบล

ศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาล  - จัดอาหารกลางวันส าหรับนกัเรียนของ ต าบลเมอืงงาย เมอืงงาย

ต าบลเมอืงงาย ศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเมอืงงาย

 - ค่าจัดการเรียนการสอนรายหวั

 - ค่าจดักจิกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
 - ค่าเคร่ืองแบบนกัเรียน

 - ค่าอปุกรณ์การเรียน

 - ค่าหนงัสือเรียน

หมายเหตุระยะเวลาด าเนินการ



3.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสังคมและคุณภาพชวีิต
  3.3 แผนงานการศึกษา (ตอ่)

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ งบด าเนินงาน สถานที่ หน่วย
ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ
4 โครงการจัดงานวันเด็กแหง่ชาติ จัดกจิกรรมส าหรับเด็กและเยาวชน 30,000  -  - ภายในพื้นที่ กองการศึกษา ไมไ่ด้ด าเนนิการ

การจัดกจิกรรมทางวิชาการ กจิกรรม เขตเทศบาล เทศบาลต าบล เนื่องจาก

แสดงบนเวทขีองเด็กนกัเรียนศูนย์พฒันา ต าบลเมอืงงาย เมอืงงาย สถานการณ์

เด็กเล็กฯ กจิกรรมส่งเสริมพฒันาการ การแพร่ระบาด

ทางด้านศิลปะกจิกรรมส่งเสริมพฒันาการ โรคโควิด-19

ทางด้าน ด้านการแสดงดนตรี กจิกรรม

ส่งเสริมพฒันาการทางด้านสติปญัญา

5 โครงการจัดกจิกรรมส่งเสริมด้าน 1.จัดแข่งขันกฬีานกัเรียนศูนย์พฒันา 20,000  -  - ภายในพื้นที่ กองการศึกษา ไมไ่ด้ด าเนนิการ
กฬีาและนนัทนาการของ เด็กเล็กเทศบาลต าบลเมอืงงาย เขตเทศบาล เทศบาลต าบล เนื่องจาก
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาล 2.กลุ่มเปา้หมายเด็กนกัเรียนของศูนย์ ต าบลเมอืงงาย เมอืงงาย สถานการณ์
ต าบลเมอืงงาย พฒันาเด็กเล็กฯ และผู้ปกครอง การแพร่ระบาด

โรคโควิด-19

6 โครงการจัดงานนทิรรศการแสดง 1.จัดนทิรรศการการแสดงผลงานทาง 20,000  -  - ภายในพื้นที่ กองการศึกษา ไมไ่ด้ด าเนนิการ
ผลงานและพธิีมอบใบ วิชาการและจัดการเรียนการสอนของ เขตเทศบาล เทศบาลต าบล เนื่องจาก
ประกาศนยีบตัรแกผู้่ส าเร็จการ ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ต าบลเมอืงงาย เมอืงงาย สถานการณ์

ศึกษาของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 2.จัดพธิีมอบใบประกาศนยีบตัรแก่ การแพร่ระบาด
เทศบาลต าบลเมอืงงาย ผู้ส าเร็จการศึกษาของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก โรคโควิด-19

เทศบาลต าบลเมอืงงาย
3.เด็กนกัเรียน ผู้ปกครอง ครูผู้ดูแลเด็ก/
ผู้ดูแลเด็ก ประชาชนทั่วไป 

หมายเหตุระยะเวลาด าเนินการ



3.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสังคมและคุณภาพชวีิต
  3.3 แผนงานการศึกษา (ตอ่)

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ งบด าเนินงาน สถานที่ หน่วย

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ

7 โครงการจ้างนกัเรียน/นกัศึกษา ค่าจ้างนกัเรียน/นกัศึกษาท างาน 10,000  -  - ภายในพื้นที่ กองการศึกษา ไมไ่ด้ด าเนนิการ

ท างานช่วงปดิภาคเรียน ช่วงปดิภาคเรียน เขตเทศบาล เทศบาลต าบล เนื่องจาก

ต าบลเมอืงงาย เมอืงงาย สถานการณ์
การแพร่ระบาด
โรคโควิด-19

8 โครงการ TO BE NUMBER ONE 1.ฝึกอบรมใหค้วามรู้ 5,000  -  - ในเขตพื้นที่ ส านกัปลัดเทศบาล ไมไ่ด้ด าเนนิการ
2.รณรงค์ ประชาสัมพนัธ์ เทศบาล เทศบาลต าบล เนื่องจาก

ต าบลเมอืงงาย เมอืงงาย สถานการณ์
การแพร่ระบาด
โรคโควิด-19

9 ค่าอาหารเสริม (นม) ค่าอาหารเสริม(นม) ส าหรับเด็กนกัเรียน 1,354,112 1,265,088.32 เดือนตุลาคม 2564- ภายในพื้นที่ กองการศึกษา

ศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเมอืงงาย กนัยายน 2565 เขตเทศบาล เทศบาลต าบล

นกัเรียนโรงเรียนชุมชนบา้นเมอืงงายและ ต าบลเมอืงงาย เมอืงงาย

โรงเรียนบา้นใหม่

10 โครงการอาหารกลางวัน อดุหนนุโรงเรียนชุมชนบา้นเมอืงงาย 2,398,200 2,200,470 เดือนตุลาคม 2564- ภายในพื้นที่ กองการศึกษา

และโรงเรียนบา้นใหม ่ กนัยายน 2565 เขตเทศบาล เทศบาลต าบล

โครงการอาหารกลางวัน ต าบลเมอืงงาย เมอืงงาย

4,659,937     4,114,777.32  

หมายเหตุ

รวม

ระยะเวลาด าเนินการ



3.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสังคมและคุณภาพชวีิต

3.4 แผนงานสาธารณสุข

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ งบด าเนินงาน สถานที่ หน่วย

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ
1 โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ า 1.ส ารวจแหล่งน้ าในชุมชน และแหล่งน้ า 20,000 18,100 มถิุนายน - กนัยายน ในเขตพื้นที่ กองสาธารณสุขฯ

อปุโภค บริโภคในเขตเทศบาล สาธารณะ เทศบาล เทศบาลต าบล

2.จัดเกบ็ตัวอย่างน้ า ส่งตรวจที่ศูนย์ ต าบลเมอืงงาย เมอืงงาย

วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงใหม่

2 โครงการตลาดสดนา่ซ้ือและ 1.ส ารวจข้อมลูผู้ประกอบการร้านค้า 15,000  -  - ในเขตพื้นที่ กองสาธารณสุขฯ ไม่ได้ด าเนินการ
อาหารปลอดภยั ร้านอาหาร และแผงลอย เทศบาล เทศบาลต าบล

2.อบรมใหค้วามรู้ผู้ประกอบการร้านค้า ต าบลเมอืงงาย เมอืงงาย

ร้านอาหาร และแผงลอย 

3.สุ่มตรวจร้านค้า ร้านอาหาร 

และแผงลอย

3 โครงการปอ้งกนัและควบคุม กจิกรรมออกหนว่ยบริการเคล่ือนที่ 45,000 33,415 มกราคม 2564 - ในเขตพื้นที่ กองสาธารณสุขฯ

โรคพษิสุนขับา้ ฉีดวัคซีนปอ้งกนัโรคพษิสุนขับา้ กนัยายน 2565 เทศบาล เทศบาลต าบล

ใหแ้กสุ่นขัและแมวของประชาชน ต าบลเมอืงงาย เมอืงงาย

ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

4 โครงการรณรงค์ทอ้งถิ่นร่วมใจ รณรงค์ ประชาสัมพนัธ์ ผ่านเว็บไซต์ 2,000   - ธันวาคม 2564 ในเขตพื้นที่ กองสาธารณสุขฯ ด าเนนิการโดย

ต้านภยัเอดส์ เทศบาล เทศบาลต าบล ไมใ่ช้งบประมาณ

ต าบลเมอืงงาย เมอืงงาย

หมายเหตุระยะเวลาด าเนินการ



3.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสังคมและคุณภาพชวีิต

3.4 แผนงานสาธารณสุข (ตอ่)

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ งบด าเนินงาน สถานที่ หน่วย

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ
5 โครงการปอ้งกนัและควบคุม 1.จัดกจิกรรมรณรงค์ท าลายแหล่ง 50,000 40,412.80 เดือนตุลาคม 2564 - ในเขตพื้นที่ กองสาธารณสุขฯ

โรคที่มยีุงลายเปน็พาหะ เพาะพนัธุย์ุงลาย ท าปา้ยประชาสัมพนัธ์ กนัยายน 2565 เทศบาล เทศบาลต าบล

ประชาสัมพนัธ์ผ่านเสียงตามสาย ต าบลเมอืงงาย เมอืงงาย

2.พน่หมอกควันเพื่อควบคุมและปอ้งกนั

การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก

6 อดุหนนุคณะกรรมการหมู่บา้น อดุหนนุคณะกรรมการหมู่บา้น 140,000 140,000 มกราคม -กนัยายน ในเขตพื้นที่ กองสาธารณสุขฯ

ตามโครงการตามพระราชด าริ จ านวน 7 หมู่บา้น ๆ 20,000 บาท เทศบาล เทศบาลต าบล

ด้านสาธารณสุข ตามโครงการตามพระราชด าริ ต าบลเมอืงงาย เมอืงงาย

ด้านสาธารณสุข

7 โครงการปอ้งกนัและควบคุมโรค 1.วางแผน ก าหนดแนวทาง/มาตรการ 150,000 135,995 เดือนตุลาคม 2564 - ภายในพื้นที่ กองสาธารณสุข

ติดต่ออนัตราย หรือโรคอบุติัใหม่ ในการควบคุมโรคติดต่ออนัตราย หรือ กนัยายน 2565 เขตเทศบาล เทศบาลต าบล

โรคอบุติัใหม่ ต าบลเมอืงงาย เมอืงงาย

2.อบรมใหค้วามรู้ในการเฝ้าระวังปอ้งกนั

และควบคุมโรคฯ

422,000 367,922.80

หมายเหตุระยะเวลาด าเนินการ

รวม



3.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสังคมและคุณภาพชวีิต
3.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ งบด าเนินงาน สถานที่ หน่วย

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ
1 โครงการนวัตกรรมเยี่ยมบา้น 1.ประชาสัมพนัธ์ผ่านเสียงตามสาย 10,000  - เดือนตุลาคม 2564- ภายในพื้นที่ ส านกัปลัดเทศบาล ด าเนนิการโดย

ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร และผู้ปว่ยเอดส์ 2.เยี่ยมบา้นผู้สูงอายุ ผู้พกิาร กนัยายน 2565 เขตเทศบาล เทศบาลต าบล ไมใ่ช้งบประมาณ

และผู้ปว่ยเอดส์ ผู้ปว่ยติดเตียง ต าบลเมอืงงาย เมอืงงาย

10,000 0.00

3.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสังคมและคุณภาพชวีิต
3.6 แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ของชมุชน
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ งบด าเนินงาน สถานที่ หน่วย

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ

1 โครงการพฒันาสตรีและ จัดฝึกอบรมใหค้วามรู้กบัสตรี กลุ่มผู้น าสตรี 5,000  -  - ภายในพื้นที่ ส านกัปลัดเทศบาล ไมไ่ด้ด าเนนิการ

ครอบครัว เพื่อพฒันาศักยภาพและเสริมสร้าง เขตเทศบาล เทศบาลต าบล เนื่องจาก

ความเข้มแข็งของครอบครัว ต าบลเมอืงงาย เมอืงงาย สถานการณ์

การแพร่ระบาด

โรคโควิด-19
2 โครงการพัฒนาและเพิ่ม จัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาและเพิ่ม 100,000  -  -  - ส านกัปลัดเทศบาล ไมไ่ด้ด าเนนิการ

ประสิทธิภาพแกนน าชุมชน ประสิทธิภาพแกนน าชุมชน เทศบาลต าบล เนื่องจาก

ตลอดถึงการศึกษาดูงานหนว่ยงานอื่นๆ เมอืงงาย สถานการณ์

การแพร่ระบาด

โรคโควิด-19

ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ

ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ

รวม



3.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสังคมและคุณภาพชวีิต
3.6 แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ของชมุชน (ตอ่)
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ งบด าเนินงาน สถานที่ หน่วย

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ
3 การด าเนนิการศูนย์ปรองดอง จัดเวทเีพื่อรับฟงัความคิดเหน็จากภาค 5,000  -  - ภายในพื้นที่ ส านกัปลัดเทศบาล ไมไ่ด้ด าเนนิการ

สมานฉันทร์ะดับทอ้งถิ่น ประชาชน เพื่อลดข้อขัดแย้งทางด้าน เขตเทศบาล เทศบาลต าบล เนื่องจาก
ความคิดที่จะน าไปสู่ความขัดแย้งและเปน็ ต าบลเมอืงงาย เมอืงงาย สถานการณ์
การเสริมสร้างความสามคัคีและความเปน็ การแพร่ระบาด
ประชาธิปไตย โรคโควิด-19

4 โครงการส่งเสริมพฒันาศักยภาพ โครงการส่งเสริมพฒันา 150,000 89,390 เดือนกนัยายน ภายในพื้นที่ ส านกัปลัดเทศบาล
ผู้สูงอายุ ศักยภาพผู้สูงอายุ "โรงเรียนดอยนาง เขตเทศบาล เทศบาลต าบล

ชราบาล" กจิกรรมฝึกอบรมและศึกษา ต าบลเมอืงงาย เมอืงงาย
ดูงานหนว่ยงานต้นแบบ และศึกษาดูงาน

โครงการร้อยใจรักษ์
วัดทา่ตอน

เทศบาลต าบลแมอ่าย

260,000    89,390รวม

ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ



3.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสังคมและคุณภาพชวีิต
3.7 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ งบด าเนินงาน สถานที่ หน่วย

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ
1 โครงการพธิีสรงน้ าพระสถูป จัดงานสรงน้ าพระสถูปเจดีย์สมเด็จ 50,000 16,500 เดือนเมษายน 2565 พระสถูปเจดีย์สมเด็จ กองการศึกษา

เจดีย์สมเด็จพระนเรศวร พระนเรศวรมหาราชานสุรณ์ พระนเรศวร เทศบาลต าบล
มหาราชานสุรณ์ การจัดสถานที่และเคร่ืองสักการะบชูา มหาราชานสุรณ์ เมอืงงาย

ของประชาชน และหนว่ยงานต่างๆ 

2 โครงการจัดงานประเพณี จัดกจิกรรมส่งเสริม อนรัุกษ ์รักษา 25,000  -  -  - กองการศึกษา ไมไ่ด้ด าเนนิการ
วันลอยกระทง และคงไว้ซ่ึงแบบของขนบธรรมเนยีม เทศบาลต าบล เนื่องจาก

ประเพณีอนัดีงามของทอ้งถิ่น เช่น เมอืงงาย สถานการณ์
การประกวดซุ้มประตูปา่ การแพร่ระบาด

โรคโควิด-19

3 โครงการส่งเสริมคุณธรรม 1.จัดกจิกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 10,000  -  - ในเขตพื้นที่ กองการศึกษา ไมไ่ด้ด าเนนิการ

จริยธรรมเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิต 2.จัดกจิกรรมฟงัเทศน ์ฟงัธรรมใน เทศบาล เทศบาลต าบล
สถานศึกษา ต าบลเมอืงงาย เมอืงงาย

4 โครงการส่งเสริมกจิกรรมวัน 1.ประชาสัมพนัธ์กจิกรรมวันส าคัญทาง 20,000 16,070 เดือนตุลาคม 2564 - ในเขตพื้นที่ กองการศึกษา
ส าคัญทางพระพทุธศาสนาและ พระพทุธศาสนา เช่น วันมาฆบชูา กนัยายน 2565 เทศบาล เทศบาลต าบล
กจิกรรมส่งเสริมด้านวัฒนธรรม วันเข้าพรรษา วันวิสาขะบชูา ต าบลเมอืงงาย เมอืงงาย
ประเพณีอื่น ๆ 2. ถวายเทยีนพรรษา

3.ส่งเสริม สนบัสนนุการจัดงานประเพณี
สลากภตัร
4.การท าบญุตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปใีหม่

ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ



3.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสังคมและคุณภาพชวีิต
3.7 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (ตอ่)
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ งบด าเนินงาน สถานที่ หน่วย

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ

5 โครงการอุ้ยสอนหลาน สืบสาน การจัดฝึกอบรมเชิงปฏบิติัการ 10,000  -  -  - ส านกัปลัดเทศบาล ไมไ่ด้ด าเนนิการ

ศิลปวัฒนธรรมและภมูปิญัญา การท าเคร่ืองสักการะล้านนา,การท าตุง เทศบาลต าบล เนื่องจาก

พื้นบา้น ล้านนา เมอืงงาย สถานการณ์

การแพร่ระบาด
โรคโควิด-19

6 โครงการจัดการแข่งขันกฬีา ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแข่งขันกฬีา 50,000  -  -  - ส านกัปลัดเทศบาล ไมไ่ด้ด าเนนิการ
ผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุต าบลเมอืงงาย เช่นจ่ายเปน็ค่าใช้ เทศบาลต าบล เนื่องจาก

จ่ายในการแข่งขัน, ค่าตอบแทนกรรมการ เมอืงงาย สถานการณ์
ตัดสิน, ค่าถ้วยรางวัล, ค่าเงินรางวัล ฯลฯ การแพร่ระบาด

โรคโควิด-19
7 โครงการแข่งขันกฬีาเยาวชน ค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกฬีา 50,000  -  -  - กองการศึกษา ไมไ่ด้ด าเนนิการ

ประชาชนสัมพนัธ์ เยาวชนประชาชนสัมพนัธ์ โดยจ่ายเปน็ เทศบาลต าบล เนื่องจาก
ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน, เมอืงงาย สถานการณ์
ค่าถ้วยรางวัล, เงินรางวัล ฯลฯ การแพร่ระบาด

โรคโควิด-19
105,000       32,570

ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ

 รวม



3.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสังคมและคุณภาพชวีิต

3.8 แผนงานงบกลาง

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ งบด าเนินงาน สถานที่ หน่วย
ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ
1 เบี้ยยงัชีพผู้สูงอายุ 1.ออกหนว่ยบริการจ่ายเงินสงเคราะห์ 8,764,800 8,429,100 เดือนตุลาคม 2564- ในเขตพื้นที่ ส านกัปลัดเทศบาล

เบี้ยยงัชีพผู้สูงอายเุดือนละหนึ่งคร้ัง กนัยายน 2565 เทศบาลต าบล เทศบาลต าบล

ภายในวันที่ 10 ของเดือน เมอืงงาย เมอืงงาย

2.โอนเงินสงเคราะห์เขา้บัญชีกรณีที่
ผู้สูงอายทุี่มีความประสงค์ให้โอนเขา้
บัญชี (กรมบัญชีกลาง)

2 เบี้ยยงัชีพคนพิการ 1.ออกหน่วยบริการจา่ยเงินสงเคราะห์ 1,576,800 1,439,800 เดือนตุลาคม 2564- ในเขตพื้นที่ ส านกัปลัดเทศบาล

เบี้ยยงัชีพคนพิการเดือนละหนึ่งคร้ัง กนัยายน 2565 เทศบาลต าบล เทศบาลต าบล

ภายในวันที่ 10 ของเดือน เมอืงงาย เมอืงงาย

2.โอนเงินสงเคราะห์เขา้บัญชีกรณีที่
ผู้พิการที่มีความประสงค์ให้โอนเขา้
บัญชี (กรมบัญชีกลาง)

3 เบี้ยยังชีพผู้ปว่ยโรคเอดส์ 1.ออกหนว่ยบริการจ่ายเงินสงเคราะหเ์บี้ย 108,000 68,000 เดือนตุลาคม 2564- ในเขตพื้นที่ ส านกัปลัดเทศบาล

ยังชีพผู้ปว่ยโรคเอดส์เดือนละหนึ่งคร้ัง กนัยายน 2565 เทศบาลต าบล เทศบาลต าบล

ภายในวันที่ 10 ของเดือน เมอืงงาย เมอืงงาย

2.โอนเงินสงเคราะห์เขา้บัญชีกรณีที่
ผู้ป่วยโรคเอดส์ที่มีความประสงค์
ให้โอนเขา้บัญชี (กรมบัญชีกลาง)

10,449,600 9,936,900

หมายเหตุระยะเวลาด าเนินการ

รวม



4.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
4.1 แผนงานเคหะและชมุชน
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ สถานที่ หน่วย

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ ด าเนินการ ด าเนินการ
1 ค่าจ้างเหมาบริการปรับเกล่ียฝัง จ้างเหมาปรับเกล่ียฝังกลบขยะมลูฝอย 100,000 10,000 เดือนพฤศจิกายน 2564- ภายในพื้นที่ กองสาธารณสุข

กลบขยะ ของเทศบาลฯบริเวณบอ่ทิ้งขยะมลูฝอย กนัยายน 2565 เขตเทศบาล เทศบาลต าบล

ต าบลเมอืงงาย เมอืงงาย

2 โครงการบริหารจัดการขยะมลูฝอย 1.ขอสนบัสนนุวิชาการจากหนว่ยงาน 400,000 314,581 เดือนตุลาคม 2564- ภายในพื้นที่ กองสาธารณสุข

ในชุมชน "เมอืงงายสะอาด"   ภาครัฐและเอกชน กนัยายน 2565 เขตเทศบาล เทศบาลต าบล

2.กจิกรรมส่งเสริมการคัดแยกขยะ ต าบลเมอืงงาย เมอืงงาย

ในโรงเรียน วัดและชุมชน

3.จัดท าแผ่นพบัและส่ือประชาสัมพนัธ์

4.จัดท าน้ าหมกัจุลินทรีย์

6.กจิกรรม Big Cleaning Day

7.ประชาสัมพนัธ์ผ่านเสียงตามสาย

 เวบ็ไซต์ เฟสบุ๊ค

500,000 324,581

งบด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ

รวม

รายงานผลการด าเนินงาน
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ระหว่างเดอืนตลุาคม 2564 - เดอืนกันยายน 2565)

เทศบาลต าบลเมอืงงาย อ าเภอเชยีงดาว จังหวัดเชยีงใหม่

งบประมาณ



4.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
4.2 แผนงานการเกษตร

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ สถานที่ หน่วย
ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ ด าเนินการ ด าเนินการ
1 โครงการบรูณาการปอ้งกนัและ 1.จัดกจิกรรมอบรมใหค้วามรู้และ 20,000 8,640 เดือนมนีาคม ภายในพื้นที่ ส านกัปลัดเทศบาล

ควบคุมไฟปา่ การท าแนวกนัไฟ เพื่อปอ้งกนัและ เขตเทศบาล เทศบาลต าบล

ควบคุมไฟปา่โดยบรูณาการร่วมกบั ต าบลเมอืงงาย เมอืงงาย

สถานไีฟปา่ผาแดง

2.ประชาสัมพนัธ์ผ่านเสียงตามสาย

เว็บไซต์ เฟชบุ๊ก ของเทศบาลต าบลเมอืงงาย

2 โครงการทอ้งถิ่นงาม 3 ส. กจิกรรมรณรงค์ปอ้งกนัและ 15,000 1,520 มกราคม-กนัยายน 2565 ในเขตพื้นที่ กองสาธารณสุขฯ

(สะอาด สวยงาม สุขภาพดี) ควบคุมหมอกควัน เทศบาล เทศบาลต าบล

ต าบลเมอืงงาย เมอืงงาย

3 โครงการเทศบาลต าบลเมอืงงาย พฒันาคูคลองเพื่อเปน็แหล่งทอ่งเที่ยวและ 10,000  -  -  - กองสาธารณสุขฯ ไมไ่ด้ด าเนนิการ

คืนคลองสวย สุขใจเที่ยวทอ้งถิ่น พกัผ่อนหย่อนใจ เทศบาลต าบล

เมอืงงาย

4 โครงการปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหา  - จัดท าปา้ยประชาสัมพนัธ์ รณรงค์ปอ้งกนั 10,000 4,200 ธันวาคม 2564 - ในเขตพื้นที่ กองสาธารณสุขฯ

มลพษิทางอากาศ และแกไ้ขปญัหามลพษิทางอากาศ เมษายน 2565 เทศบาล เทศบาลต าบล

 - ประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือ เช่น เว็บไซต์ ต าบลเมอืงงาย เมอืงงาย

เทศบาลต าบลเมอืงงาย

ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุงบประมาณ งบด าเนินงาน



4.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
4.2 แผนงานการเกษตร (ตอ่)
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ สถานที่ หน่วย

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ ด าเนินการ ด าเนินการ
5 โครงการปอ้งกนัและลดภาวะ จัดกจิกรรมประชาสัมพนัธ์ รณรงค์และ 10,000  - มกราคม  - กันยายน ในเขตพื้นที่ กองสาธารณสุขฯ ด าเนนิการโดย

โลกร้อน ส่งเสริมการมส่ีวนร่วมในการลดการใช้ 2565 เทศบาล เทศบาลต าบล ไมใ่ช้งบประมาณ

พลังงานต่าง ๆ ใหแ้กป่ระชาชนใน ต าบลเมอืงงาย เมอืงงาย

เขตเทศบาลฯ

 

6 โครงการ จัดกจิกรรมปลูกต้นไม ้เพื่อเฉลิมพระเกยีรติ 5,000 2,930 เดือนพฤษภาคม บริเวณ กองสาธารณสุขฯ

"รักน้ า รักปา่ รักษาแผ่นดิน" พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั บอ่ขยะ เทศบาลต าบล

พระบรมราชิน ีและเพิ่มพื้นที่สีเขียว ทต.เมอืงงาย เมอืงงาย

ปอ้งกนัภาวะโลกร้อน

ร่วมกบัเทศบาลต าบลพระธาตุปู่ก่ า

7 โครงการอนรัุกษพ์นัธุกรรมพชื ค่าใช้จ่ายตามโครงการอนรัุกษพ์นัธุกรรมพชื 20,000  -  -  - ส านกัปลัดเทศบาล ไมไ่ด้ด าเนนิการ

อนัเนื่องมาจากพระราชด าริ ฯ อนัเนื่องมาจากพระราชด าริ เทศบาลต าบล

สมเด็จพระกนษิฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ เมอืงงาย

พระเทพรัตนร์าชสุดาฯ

90,000 14,360

งบประมาณ งบด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ

รวม



5.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการบรหิารจัดการบ้านเมอืงที่ดี
5.1 แผนงานบรหิารงานทั่วไป
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ งบด าเนินงาน สถานที่ หน่วย

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ
1 โครงการฝึกอบรมเพื่อพฒันาและ ฝึกอบรมเพื่อพฒันาและเพิ่ม 50,000 44,906  28-29 ธันวาคม 2564 เชียงดาว ส านกัปลัดเทศบาล

เพิ่มประสิทธิภาพบคุลากร ประสิทธิภาพบคุลากร ส าหรับ กู๊ดวิว รีสอร์ท เทศบาลต าบล

ผู้บริหาร ฯ ,สมาชิกสภาเทศบาล, แอนด์ สปา เมอืงงาย

พนกังานเทศบาล,ลูกจ้างประจ าและ ต าบลปิงโค้ง
พนกังานจ้าง โดยมุ่งเนน้ด้านคุณธรรม

และจริยธรรมเพื่อเปน็หลักในการ

ปฏบิติังาน 

2 โครงการฝึกอบรมการจัดการ ฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏบิติังาน 10,000 9,750 เดือนกนัยายน เทศบาล ส านกัปลัดเทศบาล

ความรู้ในการพฒันาองค์กร (KM) โดยการจัดเวทถี่ายทอดความรู้ ต าบลเมอืงงาย เทศบาลต าบล

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ แลกเปล่ียนประสบการณ์ และขั้นตอน เมอืงงาย

ปฏบิติังาน การปฏบิติังานตามกระบวนงานต่างๆ

3 โครงการจ้างการประเมนิและ จ่ายเปน็ค่าจ้างการประเมนิและ 30,000 29,000 เดือนกรกฏาคม-กนัยายน ภายในพื้นที่ ส านกัปลัดเทศบาล ส านกับริการ

ส ารวจความพงึพอใจผู้รับบริการ ความพงึพอใจผู้รับบริการของ เขตเทศบาล เทศบาลต าบล วิชาการ

ของเทศบาลต าบลเมอืงงาย เทศบาลฯ ต าบลเมอืงงาย เมอืงงาย มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่

รายงานผลการด าเนินงาน
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ระหว่างเดอืนตลุาคม 2564 - เดอืนมนีาคม 2565)

เทศบาลต าบลเมอืงงาย อ าเภอเชยีงดาว จังหวัดเชยีงใหม่

ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ



5.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการบรหิารจัดการบ้านเมอืงที่ดี
5.1 แผนงานบรหิารงานทั่วไป (ตอ่)
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ งบด าเนินงาน สถานที่ หน่วย

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ
4 โครงการเทศบาลสัญจรฯ กจิกรรมออกหนว่ยบริการเคล่ือนที่ 15,000  -  - ภายในพื้นที่ ส านกัปลัดเทศบาล ไมไ่ด้ด าเนนิการ

เพื่อใหบ้ริการ การใหค้ าปรึกษาประชาชน เขตเทศบาล เทศบาลต าบล เนื่องจาก

ในงานบริการด้านต่าง ๆโดยบรูณาการ ต าบลเมอืงงาย เมอืงงาย สถานการณ์

ร่วมกบัหนว่ยงานต่างๆ ในเขตพื้นที่ การแพร่ระบาด

โรคโควิด-19

5 โครงการจัดการเลือกต้ังของ ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกต้ัง 5,000  -  -  - ส านกัปลัดเทศบาล ไม่มีการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาทอ้งถิ่นและผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเมอืงงาย เทศบาลต าบล

ทอ้งถื่น และนายกเทศมนตรีต าบลเมอืงงาย เมอืงงาย

6 โครงการกจิกรรมวันทอ้งถิ่นไทย 1.กจิกรรมถวายเคร่ืองสักการะ ,กล่าว 5,000 2,775 เดือนมีนาคม ภายในพื้นที่ ส านกัปลัดเทศบาล

ค าถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จ เขตเทศบาล เทศบาลต าบล

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลที่ 5 ต าบลเมอืงงาย เมอืงงาย

2.กจิกรรมการพฒันา โดยการท า

ความสะอาดในเขตพื้นที่เทศบาลต าบล

เมอืงงาย

ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ



5.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการบรหิารจัดการบ้านเมอืงที่ดี
5.1 แผนงานบรหิารงานทั่วไป (ตอ่)
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ งบด าเนินงาน สถานที่ หน่วย

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ
8 ค่าใช้จา่ยในการรางวัดที่ดิน จ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการคุ้มครองดูแล 20,000  -  -  - ส านกัปลัดเทศบาล ไมม่รีายการ

สาธารณประโยชน์ ที่ดินสาธารณประโยชนข์องรัฐ เช่น เทศบาลต าบล รังวัดที่ดิน

ค่าธรรมเนยีมรังวัด ค่าหมนุหลัก เมอืงงาย

เขตที่ดิน ฯลฯ

9 โครงการพฒันาประสิทธิภาพการ ส ารวจข้อมลูที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง 50,000  - เดือนตุลาคม 2564- ภายในพื้นที่ กองคลัง ด าเนนิการโดยไมใ่ช้

จัดเกบ็รายได้ของเทศบาลต าบล เกี่ยวกบัประเภท จ านวน ขนาดของที่ดิน กนัยายน 2565 เขตเทศบาล เทศบาลต าบล งบประมาณ

เมอืงงาย และส่ิงปลูกสร้าง การใช้ประโยชนข์อง ต าบลเมอืงงาย เมอืงงาย

ที่ดินหรือส่ิงกอ่สร้างเพื่อใหม้ขี้อมลู

ใช้ในการจัดเกบ็ภาษ ีตาม พ.ร.บ.

ภาษทีี่ดินและส่ิงปลูกสร้างในป ี2564
 

10 โครงการเสียภาษร่ีวมกนั 1.ประขาสัมพนัธ์ใหค้วามรู้เร่ืองภาษี 10,000 6,500 เดือนตุลาคม 2564- ภายในพื้นที่ กองคลัง

สร้างสรรค์ชุมชน สู่สังคมที่ยั่งยืน   ประเภทต่าง ๆ กนัยายน 2565 เขตเทศบาล เทศบาลต าบล

2.ประชาสัมพนัธ์ช่องทางการช าระภาษี ต าบลเมอืงงาย เมอืงงาย

3.ออกหนว่ยบริการรับช าระภาษี

เคล่ือนที่ทั้ง 7 ชุมชน

4.บริการรับช าระภาษชี่วงพกัเที่ยง

195,000 92,931รวม

ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ



1. ครุภณัฑ์ส านักงาน 1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 6 144,850 143,350
1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2 101,900 101,900
1.3 แผนงานการศึกษา 1 22,900 22,900
1.4 แผนงานสาธารณสุข 1 2,290 2,290
1.5 แผนงานอุตสหกรรมและการโยธา 5 109,100 108,900

2. ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ 2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 4 84,100 83,500
2.2 แผนงานการศึกษา 1 22,000 21,900
2.3 แผนงานสาธารณสุข 1 3,200 3,200
2.4 แผนงานอุตสหกรรมและการโยธา 3 76,700 75,600

3. ครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว 3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 1 6,400 6,200
3.2 แผนงานสาธารณสุข 1 9,500 9,500

4. ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ 4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 1 10,000 9,900
5. ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 5.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1 7,990 7,990
6. ครุภณัฑ์การเกษตร 6.1 แผนงานอุตสหกรรมและการโยธา 3 35,000 34,900
7. ครุภ ณฑ์ส ารวจ 7.1 แผนงานอุตสหกรรมและการโยธา 1 1,800 1,800
8. ครุภณัฑ์โรงงาน 8.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1 8,200 8,190
9. ครุภณัฑ์ยานพหนะและขนส่ง 9.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 3 1,456,200 1,456,200

9.2 แผนงานอุตสหกรรมและการโยธา 1 43,500 43,500
37 2,145,630 2,141,720

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ระหว่างเดอืนตลุาคม 2564 -เดอืนกันยายน 2565) 
เทศบาลต าบลเมอืงงาย อ าเภอเชยีงดาว จังหวัดเชยีงใหม่

รวม

แผนงาน จ านวนรายการประเภทครภุณัฑ์ จ านวนงบประมาณด าเนินการจ านวนงบประมาณ

สรปุรายการจัดซ้ือครภุณัฑ์



1. ครภุณัฑ์ส านักงาน

ล าดับ งบประมาณ งบด าเนินงาน สถานที่ หน่วย

ที่ (บาท) (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ

1 ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จัดซ้ือตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จ านวน 7 ตู้ 29,500 28,000 เดือนมีนาคม เทศบาล ส านกัปลัดเทศบาล ซ้ือราคาตู้ละ 

ราคาต้ังไว้ตู้ละ 5,900 บาท และเดือนมิถนุายน ต าบลเมอืงงาย กองคลัง 5,600 บาท

โดยมคุีณลักษณะเฉพาะครุภณัฑ์ เทศบาลต าบล กองคลัง ม.ีค.

กองมาตรฐานงบประมาณ 1 เมอืงงาย ส านกัปลัดฯ มิ.ย.

ส านกังบประมาณ 

**ส านกัปลัดฯ 2 ตู้ กองคลัง 3 ตู้**

2 เกา้อี้ส านกังาน จัดซ้ือเกา้อี้ส านกังาน จ านวน 24 ตัว 57,250 57,250 มถิุนายน - กรกฎาคม เทศบาล ส านกัปลัดเทศบาล ต้ังจ่ายเปน็รายการใหม่

ราคาตัวละ 2,290 บาท สามารถปรับ (กองคลัง) ต าบลเมอืงงาย เทศบาลต าบล เกา้อี้จ านวน 24 ตัว

ระดับสูงต่ าได้ แบบมพีนกัพงิ หุ้มด้วยหนงั  เมอืงงาย ของส านักปลัด

ขาเหล็ก เปน็ครุภณัฑ์ที่ต้ังจ่ายนอกเหนอื เป็นรายการที่กนัเงิน

บญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ ไว้เบิกเหล่ือมปี

จัดซ้ือตามราคาทอ้งตลาด

** ส านกัปลัดฯ 24 ตัว  กองคลัง 1 ตัว**

ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ

รายการจัดซ้ือครภุณัฑ์
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ระหว่างเดอืนตลุาคม 2564 -เดอืนกันยายน 2565) 

เทศบาลต าบลเมอืงงาย อ าเภอเชยีงดาว จังหวัดเชยีงใหม่

1.1 แผนงานบรหิารงานทั่วไป

รายการ รายละเอียด



1. ครภุณัฑ์ส านักงาน
1.1 แผนงานบรหิารงานทั่วไป (ตอ่)
ล าดับ งบประมาณ งบด าเนินงาน สถานที่ หน่วย

ที่ (บาท) (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ

3 เกา้อี้ส านกังาน จัดซ้ือเกา้อี้ส านกังาน แบบหมนุบหุนงั 7,800 7,800 เดือนพฤศจิกายน 2565 เทศบาล ส านกัปลัดเทศบาล ต้ังจ่ายเปน็รายการใหม่

แบบหมนุบหุนงัพนกัพงิสูง พนกัพงิสูง  จ านวน 2 ตัว ราคาตัวละ ต าบลเมอืงงาย เทศบาลต าบล เป็นรายการที่กนัเงิน

3,900 บาท มทีี่พกัแขนพลาสติกบหุนงั เมอืงงาย ไว้เบิกเหล่ือมปี

เทยีม ปรับโยกเอนและปรับระดับสูงต่ าได้

โดยระบบโช๊คแกส๊ เปน็ครุภณัฑ์ที่ต้ังจ่าย

นอกเหนอืบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์

จัดซ้ือตามราคาทอ้งตลาด

4  โต๊ะแบบไม่มีล้ินชัก จดัซ้ือโต๊ะแบบไม่มีล้ินชัก ขนาดกว้าง 2,600 2,600 เดือนพฤศจิกายน 2565 เทศบาล ส านกัปลัดเทศบาล ต้ังจ่ายเปน็รายการใหม่

ขนาดกว้าง 120 ลึก 60  120 ลึก 60 สูง 75 เซนติเมตร ต าบลเมอืงงาย เทศบาลต าบล เปน็รายการกนัเงิน

 สูง 75 เซนติเมตร จ านวน 1 ตัว เมอืงงาย ไว้เบกิเหล่ือมปี

 1. พื้นโต๊ะด้านบน ผลิตจากไม้ Particle

Board ความหนาไม่น้อยกว่า 25 

มิลลิเมตร เคลือบผิวด้วยเมลามีน 

 2.แผ่นด้านขา้งและหน้าโต๊ะผลิตจากไม้

Particle Board ความหนาไม่น้อยกว่า

16 มิลลิเมตร เป็นครุภัณฑ์ที่ต้ังจา่ย
นอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

จดัซ้ือตามราคาท้องตลาด

ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุรายการ รายละเอียด



1. ครภุณัฑ์ส านักงาน
1.1 แผนงานบรหิารงานทั่วไป (ตอ่)
ล าดับ งบประมาณ งบด าเนินงาน สถานที่ หน่วย

ที่ (บาท) (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ

5  โต๊ะแบบไม่มีล้ินชัก จดัซ้ือโต๊ะแบบไม่มีล้ินชัก ขนาดกว้าง 38,500 38,500 เดือนพฤศจิกายน 2565 เทศบาล ส านกัปลัดเทศบาล ต้ังจ่ายเปน็รายการใหม่

ขนาดกว้าง 150 ลึก 60  150 ลึก 60 สูง 75 เซนติเมตร ต าบลเมอืงงาย เทศบาลต าบล เปน็รายการกนัเงิน

 สูง 75 เซนติเมตร จ านวน 11 ตัว ราคาตัวละ 3,500 บาท เมอืงงาย ไว้เบกิเหล่ือมปี

 1. พื้นโต๊ะด้านบน ผลิตจากไม้ Particle
Board ความหนาไม่น้อยกว่า 25 

มิลลิเมตร เคลือบผิวด้วยเมลามีน 

 2.แผ่นด้านขา้งและหน้าโต๊ะผลิตจาก

ไม้Particle Board ความหนาไม่น้อยกว่า

16 มิลลิเมตร  เป็นครุภัณฑ์ที่ต้ังจา่ย
นอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
จดัซ้ือตามราคาท้องตลาด

6  โต๊ะแบบไมม่ล้ิีนชัก จัดซ้ือโต๊ะแบบไมม่ล้ิีนชัก ขนาดกว้าง 9,200 9,200 เดือนพฤศจิกายน 2565 เทศบาล ส านกัปลัดเทศบาล ต้ังจ่ายเปน็รายการใหม่

ขนาดกว้าง 180 ลึก 60  150 ลึก 60 สูง 75 เซนติเมตร ต าบลเมอืงงาย เทศบาลต าบล เปน็รายการกนัเงิน

 สูง 75 เซนติเมตร จ านวน 2 ตัว ราคาตัวละ 4,600 บาท เมอืงงาย ไว้เบกิเหล่ือมปี
 1. พื้นโต๊ะด้านบน ผลิตจากไม ้Particle

Board ความหนาไมน่อ้ยกว่า 25 

มลิลิเมตร เคลือบผิวด้วยเมลามนี 

 2.แผ่นด้านข้างและหนา้โต๊ะ ผลิตจากไม้

Particle Board ความหนาไมน่อ้ยกว่า

16 มลิลิเมตร  เปน็ครุภณัฑ์ที่ต้ังจ่าย

นอกเหนอืบญัชีราคา มาตรฐานครุภณัฑ์
 จัดซ้ือตามราคาทอ้งตลาด

144,850 143,350

รายละเอียด

รวม

ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุรายการ



1. ครภุณัฑ์ส านักงาน
1.2  แผนงานการรกัษาความสงบภายใน
ล าดับ สถานที่ หน่วย

ที่ ด าเนินการ ด าเนินการ

1 ถังน้ า แบบไฟเบอร์กลาส จัดซ้ือถังน้ าแบบแบบไฟเบอร์กลาส 74,700 74,700 เดือนเมษายน เทศบาล ส านกัปลัดเทศบาล โครงการ

ขนาดความจุ 2,000 ลิตร จ านวน 9 ใบ ต าบลเมอืงงาย เทศบาลต าบล แกป้ญัหาภยัแล้ง

ราคาใบละ 8,300 บาท เมอืงงาย งานปอ้งกนัและ

โดยมคุีณลักษณะเฉพาะครุภณัฑ์ บรรเทาสาธารณภยั

กองมาตรฐานงบประมาณ 1

ส านกังบประมาณ 

2 เคร่ืองปรับอากาศ แบบต้ังพื้นจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน 27,200 27,200 เดือนพฤศจิกายน 2565 เทศบาล ส านกัปลัดเทศบาล ต้ังจ่ายเปน็รายการใหม่

หรือแบบแขวน แบบแขวน จ านวน  1 เคร่ือง ราคา ต าบลเมอืงงาย เทศบาลต าบล เป็นรายการที่กนัเงิน

27,200 บาท ขนาดไมต่่ ากว่า เมอืงงาย ไว้เบิกเหล่ือมปี

18,000 บทียีู เปน็ราคาที่รวมค่าติดต้ัง 

โดยมคุีณลักษณะเฉพาะครุภณัฑ์

กองมาตรฐานงบประมาณ 1 

ส านกังบประมาณ 

101,900 101,900

รายการ รายละเอียด งบด าเนินงาน หมายเหตุระยะเวลาด าเนินการงบประมาณ

รวม



1. ครภุณัฑ์ส านักงาน
1.3 แผนงานการศึกษา
ล าดับ งบประมาณ งบด าเนินงาน สถานที่ หน่วย

ที่ (บาท) (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ

1 เกา้อี้ส านกังาน จัดซ้ือเกา้อี้ส านกังาน จ านวน 11 ตัว 22,900 22,900 เดือนสิงหาคม เทศบาล กองการศึกษา ต้ังจ่ายเปน็รายการใหม่

ราคาตัวละ 2,290 บาท สามารถปรับ ต าบลเมอืงงาย เทศบาลต าบล

ระดับสูงต่ าได้ แบบมพีนกัพงิ หุ้มด้วยหนงั  เมอืงงาย

ขาเหล็ก เปน็ครุภณัฑ์ที่ต้ังจ่ายนอกเหนอื

บญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ 

จัดซ้ือตามราคาทอ้งตลาด

22,900 22,900

1. ครภุณัฑ์ส านักงาน
1.4 แผนงานสาธารณสุข
ล าดับ งบประมาณ งบด าเนินงาน สถานที่ หน่วย

ที่ (บาท) (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ

1 เกา้อี้ส านกังาน จัดซ้ือเกา้อี้ส านกังาน จ านวน 1 ตัว 2,290 2,290 มถิุนายน - กรกฎาคม เทศบาล กองสาธารณสุขฯ ต้ังจ่ายเปน็รายการใหม่

ราคาตัวละ 2,290 บาท สามารถปรับ ต าบลเมอืงงาย เทศบาลต าบล

ระดับสูงต่ าได้ แบบมพีนกัพงิ หุ้มด้วยหนงั  เมอืงงาย

ขาเหล็ก เปน็ครุภณัฑ์ที่ต้ังจ่ายนอกเหนอื

บญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ 

จัดซ้ือตามราคาทอ้งตลาด

2,290 2,290

หมายเหตุ

รวม

รายการ รายละเอียด ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ

รายการ รายละเอียด ระยะเวลาด าเนินการ

รวม



1. ครภุณัฑ์ส านักงาน
1.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ล าดับ งบประมาณ งบด าเนินงาน สถานที่ หน่วย

ที่ (บาท) (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ

1 เคร่ืองปรับอากาศ แบบต้ังพื้นจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน 47,200 47,000 เดือนเมษายน เทศบาล กองช่าง

หรือแบบแขวน (ราคารวมค่าติดต้ัง) แบบต้ังพื้นหรือ ต าบลเมอืงงาย เทศบาลต าบล

แบบแขวน (ระบบ Inverter) เมอืงงาย

จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 47,200 บาท

อากาศขนาดไมต่่ ากว่า 30,000 บทียีู  

โดยมคุีณลักษณะเฉพาะครุภณัฑ์

ส านกัมาตรฐานงบประมาณ 1
ส านกังบประมาณ

2 โต๊ะท างาน ขนาด 5 ฟตุ จัดซ้ือจัดซ้ือโต๊ะท างาน ขนาด 5 ฟตุ 33,960 33,960 มถิุนายน -กรกฎาคม เทศบาล กองช่าง ต้ังจ่ายเปน็รายการใหม่

จ านวน 4 ตัวๆละ 8,490 บาท ต าบลเมอืงงาย เทศบาลต าบล

โดยมคุีณลักษณะพื้นฐาน ขนาดกว้าง เมอืงงาย
74 เซนติเมตร ยาว 153 เซนติเมตร

 สูง 75 เซนติเมตร เปน็ครุภณัฑ์ที่ต้ัง

จ่ายนอกเหนอืบญัชีราคามาตรฐาน

ครุภณัฑ์ โดยจัดซ้ือตามราคาทอ้งตลาด 

ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุรายการ รายละเอียด



1. ครภุณัฑ์ส านักงาน
1.5  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ตอ่)
ล าดับ งบประมาณ งบด าเนินงาน สถานที่ หน่วย

ที่ (บาท) (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ

3  โต๊ะท างาน ขนาด 4 ฟตุ จัดซ้ือจัดซ้ือโต๊ะท างาน ขนาด 4 ฟตุ 10,980 10,980 มถิุนายน -กรกฎาคม เทศบาล ส านกัปลัดเทศบาล ต้ังจ่ายเปน็รายการใหม่

จ านวน 2 ตัวๆละ 5,490บาท ต าบลเมอืงงาย เทศบาลต าบล

โดยมคุีณลักษณะพื้นฐาน ขนาดกว้าง เมอืงงาย

67 เซนติเมตร ยาว 130 เซนติเมตร

 สูง 75 เซนติเมตร เปน็ครุภณัฑ์ที่ต้ัง

จ่ายนอกเหนอืบญัชีราคามาตรฐาน

ครุภณัฑ์ โดยจัดซ้ือตามราคาทอ้งตลาด 

4 เกา้อี้ส านกังาน จัดซ้ือเกา้อี้ส านกังาน แบบหมนุบหุนงั 7,800 7,800 มถิุนายน -กรกฎาคม เทศบาล กองช่าง ต้ังจ่ายเปน็รายการใหม่

แบบหมนุบหุนงัพนกัพงิสูง พนกัพงิสูง  จ านวน 2 ตัว ราคาตัวละ ต าบลเมอืงงาย เทศบาลต าบล

3,900 บาท มทีี่พกัแขนพลาสติกบหุนงั เมอืงงาย

เทยีม ปรับโยกเอนและปรับระดับสูงต่ าได้

โดยระบบโช๊คแกส๊ เปน็ครุภณัฑ์ที่ต้ังจ่าย

นอกเหนอืบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์

จัดซ้ือตามราคาทอ้งตลาด

5 เกา้อี้ส านกังาน จัดซ้ือเกา้อี้ส านกังาน จ านวน 4 ตัว 9,160 9,160 มถิุนายน -กรกฎาคม เทศบาล ส านกัปลัดเทศบาล ต้ังจ่ายเปน็รายการใหม่

ราคาตัวละ 2,290 บาท สามารถปรับ ต าบลเมอืงงาย เทศบาลต าบล

ระดับสูงต่ าได้ แบบมพีนกัพงิ หุ้มด้วยหนงั  เมอืงงาย

ขาเหล็ก เปน็ครุภณัฑ์ที่ต้ังจ่ายนอกเหนอื

บญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ 

จัดซ้ือตามราคาทอ้งตลาด

109,100 108,900รวม

หมายเหตุรายการ ระยะเวลาด าเนินการรายละเอียด



ล าดับ งบประมาณ งบด าเนินงาน สถานที่ หน่วย

ที่ (บาท) (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ
1 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับ 66,000 65,700 เดือนกมุภาพนัธ์ เทศบาล ส านกัปลัดเทศบาล ต้ังจ่ายเปน็รายการใหม่

งานประมวลผล แบบที่ 1 จ านวน 3 เคร่ือง และเดือนสิงหาคม ต าบลเมอืงงาย เทศบาลต าบล กองคลัง 
ราคาต้ังไว้เคร่ืองละ 22,000 บาท เมอืงงาย
 โดยใช้เกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะ จัดซ้ือราคาเคร่ืองละ
 พื้นฐานการจัดหาอปุกรณ์ และระบบ 21,900 บาท
คอมพวิเตอร์ ของกระทรวงดิจิทลั
เพื่อเศรษฐกจิ และสังคม 
**ส านกัปลัดฯ 1 เคร่ือง กองคลัง 2 เคร่ือง

2 เคร่ืองส ารองไฟฟา้ จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 800VA 7,500 7,200 เดือนกมุภาพนัธ์ เทศบาล ส านกัปลัดเทศบาล ต้ังจ่ายเปน็รายการใหม่
จ านวน 3 เคร่ือง ราคาต้ังไว้เคร่ืองละ และเดือนสิงหาคม ต าบลเมอืงงาย กองคลัง ของกองคลัง
2,500 บาท โดยใช้เกณฑ์ราคากลาง เทศบาลต าบล
และคุณลักษณะ พื้นฐานการจัดหาอปุกรณ์ เมอืงงาย จัดซ้ือราคาเคร่ืองละ
และระบบคอมพวิเตอร์ ของกระทรวงดิจิทลั 2,400 บาท
เพื่อเศรษฐกจิ และสังคม 
**ส านกัปลัดฯ 1 เคร่ือง กองคลัง 2 เคร่ือง

หมายเหตุรายการ ระยะเวลาด าเนินการรายละเอียด

2. ครภุณัฑ์คอมพิวเตอร์
2.1 แผนงานบรหิารงานทั่วไป



ล าดับ งบประมาณ งบด าเนินงาน สถานที่ หน่วย
ที่ (บาท) (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ
3 เคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมกึพร้อมจัดซ้ือเคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมกึพร้อมติดต้ัง 8,000 8,000 เดือนกรกฎาคม เทศบาล ส านกัปลัดเทศบาล ต้ังจ่ายเปน็รายการใหม่

ติดต้ังหมกึพมิพ์ หมกึพมิพ ์(Ink Tank Printer) จ านวน 2 ต าบลเมอืงงาย เทศบาลต าบล

เคร่ือง  โดยใช้เกณฑ์ราคากลาง และ เมอืงงาย

และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอปุกรณ์

และระบบคอมพวิเตอร์ ของกระทรวงดิจิทลั

เพื่อเศรษฐกจิ และสังคม

4 เคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์ หรือ จัดซ้ือเคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์ หรือ ขาวด า 2,600 2,600 เดือนกรกฎาคม เทศบาล ส านกัปลัดเทศบาล ต้ังจ่ายเปน็รายการใหม่

ขาวด า (18 หนา้/นาท)ี  (18 หนา้/นาท)ี จ านวน 1 เคร่ือง ต าบลเมอืงงาย เทศบาลต าบล

ราคา 2,600 บาท โดยใช้เกณฑ์ราคา เมอืงงาย

กลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา

อปุกรณ์และระบบคอมพวิเตอร์ 

ของกระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกจิ และ

สังคม

84,100 83,500

หมายเหตุ

2.1 แผนงานบรหิารงานทั่วไป (ตอ่)

รวม

รายการ รายละเอียด ระยะเวลาด าเนินการ

2. ครภุณัฑ์คอมพิวเตอร์



ล าดับ งบประมาณ งบด าเนินงาน สถานที่ หน่วย

ที่ (บาท) (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ
1 เคร่ืองคอมพวิเตอร์โนต้บุ๊ก จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 22,000 21,900 เดือนสิงหาคม เทศบาล กองการศึกษา ต้ังจ่ายเปน็รายการใหม่

ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 1 เคร่ือง ต าบลเมอืงงาย เทศบาลต าบล

ราคาเคร่ืองละ 22,000 บาท เมอืงงาย

โดยใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ 
พื้นฐานการจัดหาอปุกรณ์และระบบ

คอมพวิเตอร์ ของกระทรวงดิจิทลัเพื่อ

เศรษฐกจิ และสังคม 

22,000 21,900

2.3 แผนงานสาธารณสขุ

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ งบด าเนินงาน สถานที่ หน่วย
ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ
1 จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ย จัดซ้ือจอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกว่า 3,200 3,200 มถิุนายน - กรกฎาคม เทศบาล กองสาธารณสุขฯ ต้ังจ่ายเปน็รายการใหม่

กว่า 21.5 นิ้ว 21.5 นิ้ว จ านวน 1 จอ ราคา 3,200 ต าบลเมอืงงาย เทศบาลต าบล
บาท  โดยใช้เกณฑ์ราคากลางและ เมอืงงาย
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอปุกรณ์
และระบบคอมพวิเตอร์ ของกระทรวง

ดิจิทลัเพื่อเศรษฐกจิ และสังคม

3,200 3,200

รายการ หมายเหตุ

2. ครภุณัฑ์คอมพิวเตอร์
2.2 แผนงานการศึกษา

รายละเอียด ระยะเวลาด าเนินการ

ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ

รวม

รวม

2. ครภุณัฑ์คอมพิวเตอร์



ล าดับ งบประมาณ งบด าเนินงาน สถานที่ หน่วย
ที่ (บาท) (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ
1 เคร่ืองส ารองไฟฟา้ จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 1 kVA 29,000 28,000 เดือนเมษายน เทศบาล กองช่าง จัดซ้ือราคาเคร่ืองละ

จ านวน 5 เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ ต าบลเมอืงงาย เทศบาลต าบล 5,600 บาท

5,800 บาท โดยใช้เกณฑ์ราคากลาง เมอืงงาย
และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอปุกรณ์

และระบบคอมพวิเตอร์กระทรวงดิจิทลั

เพื่อเศรษฐกจิและสังคม

2 เคร่ืองคอมพวิเตอร์โนต้บุ๊ก จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 22,000 21,900 เดือนเมษายน เทศบาล กองช่าง

ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 1 เคร่ือง ต าบลเมอืงงาย เทศบาลต าบล

ราคาเคร่ืองละ 22,000 บาท เมอืงงาย

โดยใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ 
พื้นฐานการจัดหาอปุกรณ์และระบบ

คอมพวิเตอร์ ของกระทรวงดิจิทลัเพื่อ

เศรษฐกจิ และสังคม 

3 เคร่ืองพมิพ ์Multifunction จัดซ้ือเคร่ืองพมิพ ์Multifunction 25,700 25,700 กรกฎาคม - สิงหาคม เทศบาล กองช่าง ต้ังจ่ายเปน็รายการใหม่

แบบฉีดหมกึ (Inkjet Printer) แบบฉีดหมกึ (Inkjet Printer) ส าหรับ ต าบลเมอืงงาย เทศบาลต าบล

ส าหรับกระดาษ A3 กระดาษ A3 จ านวน 1 เคร่ือง เปน็ เมอืงงาย

ครุภณัฑ์ที่ต้ังจ่ายนอกเหนอืเกณฑ์ราคา

กลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา

อปุกรณ์และระบบคอมพวิเตอร์ของ

กระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกจิและสังคม 

76,700 75,600

2.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รวม

หมายเหตุ

2. ครภุณัฑ์คอมพิวเตอร์

รายการ รายละเอียด ระยะเวลาด าเนินการ



3. ครภุณัฑ์งานบ้านงานครวั
 3.1 แผนงานบรหิารงานทั่วไป
ล าดับ งบประมาณ งบด าเนินงาน สถานที่ หน่วย

ที่ (บาท) (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ
1 ตู้เย็น ขนาดไมน่อ้ยกว่า  5  จัดซ้ือตู้เย็น ขนาดไมน่อ้ยกว่า 5 คิวบกิฟตุ 6,400 6,200 เดือนกนัยายน เทศบาล ส านกัปลัดเทศบาล ต้ังจ่ายเปน็รายการใหม่

คิวบกิฟตุ จ านวน 1 เคร่ือง  โดยมคุีณลักษณะเฉพาะ ต าบลเมอืงงาย เทศบาลต าบล

ครุภณัฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 เมอืงงาย

ส านกังบประมาณ 

6,400 6,200

3. ครภุณัฑ์งานบ้านงานครวั
3.2  แผนงานสาธารณสุข
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ งบด าเนินงาน สถานที่ หน่วย

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ
1  เคร่ืองตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้า แบบข้อแข็ง 9,500 9,500 สิงหาคม-กนัยายน เทศบาล กองสาธารณสุขฯ ต้ังจ่ายเปน็รายการใหม่

จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 9,500 บาท ต าบลเมอืงงาย เทศบาลต าบล
เปน็เคร่ืองตัดหญ้าแบบสะพาย เมอืงงาย
โดยมคุีณลักษณะเฉพาะครุภณัฑ์

กองมาตรฐานงบประมาณ 1 

ส านกังบประมาณ 

9,500 9,500

รวม

หมายเหตุ

ระยะเวลาด าเนินการ

รวม

รายการ

ระยะเวลาด าเนินการ

รายละเอียด หมายเหตุ



4. ครภุณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
  4.1 แผนงานบรหิารงานทั่วไป
ล าดับ งบประมาณ งบด าเนินงาน สถานที่ หน่วย

ที่ (บาท) (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ
1 เคร่ืองขยายเสียงเคล่ือนที่ จัดซ้ือเคร่ืองขยายเสียงเคล่ือนที่แบบลากจูง 10,000 9,900 เดือนกนัยายน เทศบาล ส านกัปลัดเทศบาล ต้ังจ่ายเปน็รายการใหม่

เแบบลากจูง จ านวน 1 เคร่ือง เปน็ครุภณัฑ์ที่ต้ังจ่าย ต าบลเมอืงงาย เทศบาลต าบล

นอกเหนอืบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ เมอืงงาย

 โดยจัดซ้ือตามราคาทอ้งตลาด 

10,000 9,900

5. ครภุณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่
5.1 แผนงานการรกัษาความสงบภายใน
ล าดับ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ งบด าเนินงาน สถานที่ หน่วย

ที่ ที่ด าเนินการ (บาท) (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ
1 โทรทศัน ์แอล อ ีดี จัดซ้ือโทรทศัน ์แอล อ ีดี (LED TV) 7,990 7,990 เดือนพฤศจิกายน 2565 เทศบาล ส านกัปลัดเทศบาล ต้ังจ่ายเปน็รายการใหม่

(LED TV) แบบ Smart TV แบบ Smart TV จ านวน  1 เคร่ือง ต าบลเมอืงงาย เทศบาลต าบล

จอภาพขั้นต่ า 32 นิ้ว ระดับความละเอยีด เมอืงงาย
เปน็ความละเอยีดของจอภาพ  
(Resolution) 1,366 X 768 พกิเซล
เปน็ครุภณัฑ์ที่ต้ังจ่ายนอกเหนอืบญัชีราคา
มาตรฐานครุภณัฑ์ 
จัดซ้ือตามราคาทอ้งตลาด

7,990 7,990

ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุรายการ รายละเอียด

หมายเหตุ

รวม

รวม

ระยะเวลาด าเนินการ



6. ครภุณัฑ์การเกษตร
   6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ งบด าเนินงาน สถานที่ หน่วย

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ
1 เล่ือยโซ่ยนต์ จัดซ้ือเล่ือยโซ่ยนต์ จ านวน 2 ตัว 18,000 18,000 เดือนมถิุนายน เทศบาล กองช่าง ต้ังจ่ายเปน็รายการใหม่

 ราคาตัวละ 9,000 บาท ต าบลเมอืงงาย เทศบาลต าบล

เปน็ครุภณัฑ์ที่ต้ังจ่ายนอกเหนอืบญัชี เมอืงงาย

ราคามาตรฐานครุภณัฑ์ โดยจัดซ้ือตาม
ราคาทอ้งตลาด 

2 เคร่ืองสูบน้ า แบบหอยโข่ง จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ า แบบหอยโข่ง 9,000 8,900 เดือนกนัยายน เทศบาล กองช่าง ต้ังจ่ายเปน็รายการใหม่

มอเตอร์ไฟฟา้ มอเตอร์ไฟฟา้ สูบน้ าได้ 450 ลิตร ต าบลเมอืงงาย เทศบาลต าบล

ต่อนาท ีจ านวน 1 เคร่ือง เมอืงงาย

โดยมคุีณลักษณะเฉพาะครุภณัฑ์

กองมาตรฐานงบประมาณ 1

ส านกังบประมาณ  

3 ปั้มน้ าอตัโนมติั จัดซ้ือปั้มน้ าอตัโนมติั จ านวน 1 เคร่ือง 8,000 8,000 เดือนกนัยายน เทศบาล กองช่าง ต้ังจ่ายเปน็รายการใหม่

เปน็ครุภณัฑ์ที่ต้ังจ่ายนอกเหนอืบญัชี ต าบลเมอืงงาย เทศบาลต าบล

ราคามาตรฐานครุภณัฑ์ โดยจัดซ้ือตาม เมอืงงาย

ราคาทอ้งตลาด 

35,000 34,900

หมายเหตุระยะเวลาด าเนินการ

รวม



7.ครภุณัฑ์ส ารวจ
   7.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ งบด าเนินงาน สถานที่ หน่วย
ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ
1 ไมส้ต๊าฟ จัดซ้ือไมส้ต๊าฟจ านวน  1 อนั  ราคา 1,800 1,800 เดือนมถิุนายน เทศบาล กองช่าง ต้ังจ่ายเปน็รายการใหม่

1,800 บาท ไมส้ต๊าฟ (ไมอ้า่นระดับ) ต าบลเมอืงงาย เทศบาลต าบล

เปน็ครุภณัฑ์ที่ต้ังจ่ายนอกเหนอืบญัชี เมอืงงาย

ราคามาตรฐานครุภณัฑ์ โดยจัดซ้ือตาม
ราคาทอ้งตลาด 

1,800 1,800

8. ครภุณัฑ์โรงงาน
  8.1 แผนงานการรกัษาความสงบภายใน
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ งบด าเนินงาน สถานที่ หน่วย

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ
1 เคร่ืองตัดแต่งพุ่มไม้ จัดซ้ือเคร่ืองตัดแต่งพุ่มไมแ้บบเตอรร่ีพร้อม 8,200 8,190 เดือนมถิุนายน เทศบาล ส านกัปลัดเทศบาล ต้ังจ่ายเปน็รายการใหม่

แบบเตอรร่ี อปุกรณ์ จ านวน 1 ชุด ราคา 8,200 บาท ต าบลเมอืงงาย เทศบาลต าบล
เปน็ครุภณัฑ์ที่ต้ังจ่ายนอกเหนอืบญัชีราคา เมอืงงาย
มาตรฐานครุภณัฑ์ จัดซ้ือตามราคาทอ้งตลาด

8,200 8,190

ระยะเวลาด าเนินการ

ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ

รวม

หมายเหตุ

รวม



10. ครภุณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
  10.1 แผนงานบรหิารงานทั่วไป
ล าดับ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ งบด าเนินงาน สถานที่ หน่วย

ที่ ที่ด าเนินการ (บาท) (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ
1 รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซีจัดซ้ือรถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี 54,700 54,700 เดือนกรกฎาคม เทศบาล ส านกัปลัดเทศบาล

โดยมคุีณลักษณะเฉพาะครุภณัฑ์ ต าบลเมอืงงาย เทศบาลต าบล

ส านกัมาตรฐานงบประมาณ 1 เมอืงงาย

ส านกังบประมาณ 

2 รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง จัดซ้ือรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 1,358,000 1,358,000 อยู่ระหว่างด าเนนิการ เทศบาล ส านกัปลัดเทศบาล ต้ังจ่ายเปน็รายการใหม่

(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไมต่่ ากว่า 2,400 ซีซี ต าบลเมอืงงาย เทศบาลต าบล เปน็รายการกนัเงิน

หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไมต่่ ากว่า 90 เมอืงงาย ไว้เบกิเหล่ือมปี

กโิลวัตต์ จ านวน 1 คัน โดยมคุีณลักษณะ
เฉพาะครุภณัฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1
ส านกังบประมาณ

3 รถจักรยานยนต์  จัดซ้ือรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี 43,500 43,500 เดือนพฤศจิกายน 2565 เทศบาล กองคลัง ต้ังจ่ายเปน็รายการใหม่
แบบเกยีร์ธรรมดา จ านวน 1 คัน ต าบลเมอืงงาย เทศบาลต าบล เปน็รายการกนัเงิน
โดยมคุีณลักษณะเฉพาะครุภณัฑ์ เมอืงงาย ไว้เบกิเหล่ือมปี
กองมาตรฐานงบประมาณ 1
ส านกังบประมาณ 

1,456,200 1,456,200รวม

ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ



10. ครภุณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
    10.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ล าดับ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ งบด าเนินงาน สถานที่ หน่วย

ที่ ที่ด าเนินการ (บาท) (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ
1 รถจักรยานยนต์  จัดซ้ือรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี 43,500 43,500 เดือนพฤศจิกายน 2565 เทศบาล กองคลัง ต้ังจ่ายเปน็รายการใหม่

แบบเกยีร์ธรรมดา จ านวน 1 คัน ต าบลเมอืงงาย เทศบาลต าบล เปน็รายการกนัเงิน
โดยมคุีณลักษณะเฉพาะครุภณัฑ์ เมอืงงาย ไว้เบกิเหล่ือมปี
กองมาตรฐานงบประมาณ 1
ส านกังบประมาณ ณ เดือน ธันวาคม 2564

43,500 43,500รวม

ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ
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ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และตาม
มาตรการการควบคุมโรคที่ภาครัฐก าหนด ท าให้ไม่สามารถด าเนินการโครงการ กิจกรรม ตาม        
แผนการด าเนินงานที่วางไว้ได้ บางโครงการต้องปรับเปลี่ยนวิธีด าเนินการเพ่ือความปลอดภัยของ
ประชาชนในเขตพ้ืนที่ โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ ส่วนใหญ่เป็นโครงการ กิจกรรมการฝึกอบรม      
การประชุม การเดินรณรงค์ ซึ่งเป็นกิจกรรม โครงการที่ต้องรวมตัวกันของกลุ่มเป้าหมายเป็น     
จ านวนมาก ซึ่งเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ข้อเสนอแนะ 

1. เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อยู่ในสภาวะ
ปกติสามารถด าเนินการกิจกรรม โครงการต่างๆ ได้แล้ว ให้ด าเนินการตามแผนการด าเนินงานที่
วางไว้ตามเดิม 

2. ควรปรับปรุงขั้นตอนการท างานที่ ไม่ยุ่งยาก สะดวก รวดเร็ว เช่น การน าเอาเทคโนโลยีมาใช้ใน
การบริการประชาชน พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และ
ลดขั้นตอนการด าเนินงานในการบริการประชาชน เช่น การยื่นค าร้องแบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์
ของหน่วยงาน ประชาชนไม่ต้องเดินทางมาที่ส านักงานเพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชน 
และลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมถึงให้
บุคลากรในสังกัดได้ป้องกันตนเองเพ่ือให้มีความปลอดภัยต่อการเสี่ยงที่จะติดเชื้อโรค เพราะเป็น
หน่วยงานที่ต้องออกให้บริการและช่วยเหลือประชาชนเป็นประจ าและต่อเนื่อง  

 
 

 

 


