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บทน า 

 ปัจจุบันกำรติดตำมและประเมินผลนับว่ำมีควำมส ำคัญและจ ำเป็นต่อกำรบริหำรงำนเป็นอย่ำงยิ่ง 
เนื่องจำกกำรติดตำมและประเมินผล เป็นกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของปีที่ผ่ำนมำว่ำมีควำมสอดคล้องกับ
แผนงำนที่ได้วำงเอำไว้หรือไม่รวมทั้งกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชนอย่ำงแท้จริง เทศบำลต ำบลเมืองงำยใน
ฐำนะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภำระหน้ำที่จะต้องให้กำรบริกำรแก่ประชำชนตำมพระรำชบัญญัติ
เทศบำล พ.ศ. 2496 และพระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจองค์กรปกครอง     
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 จึงจ ำเป็นที่จะต้องจัดท ำแผนติดตำมและประเมินผล เพ่ือให้วัดถึงประสิทธิภำพ และ
ประสิทธิผลของกำรด ำเนินงำนในด้ำนต่ำง ๆ เพื่อใช้ในกำรเปรียบเทียบกำรท ำงำนปีที่ผ่ำนมำได้ด้วย 

1. จุดประสงค์ของการติดตามและประเมินผลแผน 
    1.1 เพ่ือให้กำรติดตำมและกำรประเมินผลเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพเกิดประโยชน์ต่อประชำชน
และสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนได้เป็นอย่ำงดี 
    1.2 เพ่ือให้กำรติดตำมและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่วำงไว้ 
    1.3 เพ่ือให้รู้ถึงควำมต้องกำรที่แท้จริงของประชำชนในเขตพ้ืนที่เทศบำลต ำบลเมืองงำยและ จะได้
แก้ไขปัญหำตรงกับควำมต้องของประชำชน 

   1.4 เพ่ือพัฒนำระบบกำรก ำกับดูแลและตรวจสอบกำรบริหำรงำนให้มีประสิทธิภำพ 
   1.5 เพ่ือให้ข้อชี้แนะแก่ผู้บริหำรในกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นต่อไป 

     2. กรอบแนวคิดในการติดตามและประเมินผลแผน 
      กำรวำงระบบกำรติดตำมและประเมินผลจุดเริ่มต้นของระบบกำรติดตำมเริ่มจำกกำรได้รับ
ทรัพยำกรไปเพ่ือด ำเนินงำนโดยจะมุ่งเน้นกำรติดตำมกำรใช้ทรัพยำกรเมื่อเทียบกับเวลำ(input monitoring) 
และกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำของผลกำรด ำเนินงำนเมื่อเทียบกับเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ (performance 
monitoring) กำรวำงระบบติดตำมในที่นี้จึงเป็นกำรสร้ำงระบบเพ่ือที่จะน ำไปสู่กำรปรับปรุงแก้ไขในเชิงกำร
บริหำรแผน เพ่ือให้งำนด ำเนินต่อไปจนจบตำมเวลำ และยังจะมีระบบประเมินผลมำประเมินว่ำเมื่อผลที่เกิดขึ้น
ทั้งในส่วนของผลผลิต (output) และผลลัพธ์ (outcome) ว่ำเป็นไปตำมที่ตั้งเป้ำหมำยหรือเป็นไปตำม
วัตถุประสงค์ที่ก ำหนดไว้ล่วงหน้ำเพียงใด อย่ำงไรก็ดี ระบบติดตำมและประเมินผลจะได้รับผลกระทบจำกกำร
จัดท ำแผนปฏิบัติกำรนั่นคือ ถ้ำได้แผนปฏิบัติกำรที่สอดคล้องและเอ้ือต่อกำรติดตำมและประเมินผล ก็จะท ำให้
ระบบติดตำมและประเมินผลท ำหน้ำที่ของระบบไปได้ หำกแต่แผนไม่เอ้ือต่อกำรติดตำม เช่น ขำดควำมชัดเจน 
หรือมีกำรปรับกิจกรรมโดยไม่ได้ยึดแผนปฏิบัติกำร ฯลฯ ก็อำจท ำให้ระบบติดตำมและประเมินผลโดยรวม
ดังกล่ำวมีปัญหำได ้

3. วิธีการติดตามและประเมินผล 
    3.1 กำรประเมินประสิทธิผลตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น 
    3.2 กำรประเมินประสิทธิภำพกำรใช้จ่ำยงบประมำณปี 2563 
    3.3 กำรประเมินควำมพึงพอใจ 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 4. วิสัยทัศน์การพัฒนา (วิสัยทัศน์การพัฒนา (VViissiioonn))  
   เทศบำลต ำบลเมืองงำย ได้ก ำหนดวิสัยทัศน์กำรพัฒนำไว้ดังนี้ “ชุมชนน่ำอยู่ เชิดชูวัฒนธรรม 
น้อมน ำปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง” 
 

      5. พันธกิจการพัฒนา5. พันธกิจการพัฒนา  
  เทศบำลต ำบลเมืองงำย ก ำหนดพันธกิจกำรพัฒนำไว้ดังนี้เทศบำลต ำบลเมืองงำย ก ำหนดพันธกิจกำรพัฒนำไว้ดังนี้    

1) พัฒนำระบบสำธำรณูปโภคและโครงสร้ำงพ้ืนฐำนให้ได้มำตรฐำนและเพียงพอต่อควำม
ต้องกำรของประชำชน 

2) พัฒนำและส่งเสริมชุมชนให้มีควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจ มีรำยได้เพียงพอต่อกำรยังชีพ 
3) อนุรักษ์และพัฒนำแหล่งท่องเที่ยว วัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงำมของชุมชนให้ยั่งยืน 
4) พัฒนำและส่งเสริมควำมรู้และระบบกำรจัดกำรเกษตรกรรม 
5) พัฒนำระบบกำรสำธำรณสุขชุมชนและส่งเสริมกำรศึกษำเพ่ือกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
6) พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรท้องถิ่น เพ่ือบริกำรให้ประชำชนและให้ประชำชนมีส่วนร่วมใน

กำรพัฒนำชุมชน 
7) จัดกำรสิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรธรรมชำติโดยยึดหลักแนวทำงกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 
8) พัฒนำบุคลำกร และระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศให้ทันสมัย 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
เทศบำลต ำบลเมืองงำย  ได้ก ำหนดยุทธศำสตร์กำรพัฒนำไว้เป็น 5 ยุทธศำสตร์ ดังนี้ 

  1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสำธำรณูปโภคและโครงพื้นฐำน 
2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ  
3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคมและคุณภำพชีวิต  

  4.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
  5.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
 

 7. นโยบายการพัฒนาของนายกเทศมนตรีต าบลเมืองงาย 
  1. นโยบายด้านการเมืองการบริหาร 
   เป็นนโยบำยที่มุ่งเน้นให้กำรบริหำรงำนของเทศบำล สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของ
ประชำชน และตอบสนองภำรกิจของรัฐอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยมีแนวทำงกำรด ำเนินนโยบำย ดังนี้ 

1.1 พัฒนำด้ำนที่อยู่อำศัย ดูแลรักษำควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของชุมชนจัดให้มี  
ตู้ยำม อปพร., อำสำสมัครต ำรวจบ้ำน, หน่วยบริกำรแพทย์ฉุกเฉิน เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุ อุบัติภัยตลอด 24 
ชั่วโมง 
   1.2 บริหำรงำนด้วยควำมถูกต้องโปร่งใส มุ่งเน้นกำรบริกำรเชิงรุกที่มีประสิทธิภำพ เพ่ือ
อ ำนวยควำมสะดวกและควำมพึงพอใจแก่ประชำชน โดยให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำท้องถิ่นอย่ำง
ต่อเนื่องทุกขั้นตอนและสำมำรถตรวจสอบได้ 
   1.3 มุ่งเน้นกำรบริหำรงำนของเทศบำลโดยใช้หลักธรรมำภิบำล และหลักกำรบริหำรจัดกำร
บ้ำนเมืองที่ดี ประสำนควำมร่วมมือกับทุกภำคส่วน ส่งเสริมสนับสนุนกำรท ำงำนร่ วมกับหน่วยรำชกำร 
หน่วยงำนอื่น ๆ ตลอดจนองค์กรต่ำง ๆ เพื่อประโยชน์ในกำรพัฒนำท้องถิ่น 
   1.4 รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด จัดส่งผู้ติดยำเสพติดเข้ำรับกำรบ ำบัดรักษำ
และฟ้ืนฟูสมรรถภำพ 

          2 



 
   1.5 ปรับปรุงและพัฒนำรำยได้ของเทศบำล ด้ำนกำรจัดเก็บภำษีอำกรและค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ 
ให้ถูกต้องทั่วถึงและเป็นธรรม 
   1.6 ส่งเสริมและสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของชุมชนทั้ง 7 ชุมชน เพ่ือเป็นแนวร่วม ในกำร
พัฒนำงำนของเทศบำลอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
   1.7 จัดสวัสดิกำรให้กับประชำอำสำ เช่น อสม., อปพร., อำสำสมัครต ำรวจบ้ำน, ผู้น ำชุมชน 
ทั้งนี้ตำมท่ีระเบียบกฎหมำยก ำหนด 
   1.8 ส่งเสริมกำรน ำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกระบวนกำรวำงแผน กำรคิดและกำร
ตัดสินใจเพ่ือให้กำรบริหำรงำนมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 
   1.9 มุ่งเน้นกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนโดยกำรต่ำง ๆ เพ่ือให้กำรด ำเนินงำน
เกิดควำมคุ้มค่ำและบรรลุเป้ำหมำยในเชิงภำรกิจรัฐ 
   1.10 ส่งเสริมกำรพัฒนำบุคลำกรของเทศบำลให้เป็นผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถ มีคุณธรรม 
จริยธรรม รวมทั้งพัฒนำเครื่องมือเครื่องใช้ให้เหมำะสมและทันสมัย เพื่อให้สำมำรถแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อน
ของประชำชนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 

  2. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   นโยบำยด้ำนนี้จะด ำเนินกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำรให้
ได้มำตรฐำน สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประชำชนและต่อเนื่องโครงกำรที่ด ำเนินไปแล้ว โดยก ำหนด
แนวทำง ดังนี้  
   2.1 พัฒนำเส้นทำงคมนำคม ถนนสำยหลักและสำยรองให้มีสภำพดี มีมำตรฐำน มีควำม
ปลอดภัยแก่ประชำชนและครอบคลุมทั่วถึงทุกพ้ืนที่ เพียงพอต่อควำมต้องกำรของประชำชนโดยใช้งบประมำณ
ของเทศบำลหรือขอรับกำรสนับสนุนจำกหน่วยงำนอื่น 
   2.2 ด ำเนินงำนก่อสร้ำงหรือปรับปรุงพัฒนำระบบระบำยน้ ำให้ได้มำตรฐำนเพียงพอและ
ทั่วถึง ปรับปรุงพัฒนำระบบบ่อบ ำบัดน้ ำเสีย ลดกำรปล่อยน้ ำเสียลงสู่แหล่งน้ ำสำธำรณะ ตลอดจนกำรพัฒนำ
แหล่งน้ ำสำธำรณะให้มีคุณภำพ  
   2.3 ติดตั้งปรับปรุงและขยำยเขตไฟฟ้ำสำธำรณะ ให้ทั่วถึงทุกแหล่งชุมชนของเทศบำล เพ่ือ
ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชำชน 
   2.4 ปรับปรุงภูมิทัศน์ เส้นทำงหลักให้สวยงำมปลอดภัย เป็นระเบียบเรียบร้อย เช่น ปลูกไม้
ดอกไม้ประดับตำมถนนสำธำรณะ 
   2.5 พัฒนำปรับปรุงระบบเสียงไร้สำยให้ได้มำตรฐำนยิ่งขึ้น เพ่ือกำรบริกำรประชำสัมพันธ์ 
เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรของเทศบำลและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ให้ประชำชนได้รับทรำบอย่ำงทั่วถึง 
   3. นโยบายด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   3.1 พัฒนำและดูแลรักษำควำมสะอำดในเขตเทศบำล พัฒนำประสิทธิภำพกำรจัดเก็บขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูลและจัดให้มีถังขยะเพียงพอกับปริมำณขยะอย่ำงเหมำะสม 
   3.2 ส่งเสริมสนับสนุน ฟ้ืนฟูสภำพแวดล้อมและป้องกันมลพิษ มิให้ส่งผลกระทบต่อคุณภำพ
ชีวิตของประชำชนในชุมชน  โดยส่ งเสริมสนับสนุน ในกำรมีส่ วนร่วมของชุมชน  ในกำรอนุ รักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน 
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   4. นโยบายด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจ 
   4.1 ส่งเสริมเพ่ิมมำตรฐำนและพัฒนำอำชีพ กลุ่มสตรี ผู้สูงอำยุ เกษตรกร ฯลฯ ให้มี
ควำมสำมำรถในกำรประกอบอำชีพเพ่ือมีรำยได้เพ่ิมข้ึนอย่ำงยั่งยืน 
   4.2 จัดให้มีโครงกำรธนำคำรเพ่ือชุมชนในอนำคต 
   4.3 จัดให้มีสถำนธนำนุบำลโรงรับจ ำน ำในอนำคต 
   4.4 จัดให้มีโครงกำรถนนคนเดิน แหล่งกระจำยสินค้ำ 
   4.5 จัดให้มีโครงกำรบัณฑิตคืนถิ่นเพ่ือพัฒนำบ้ำนเกิด 
  4.6 จัดให้มีเครื่องชั่งขนำดใหญ่ได้มำตรฐำนส ำหรับพ่ีน้องเกษตรกร 
   4.7 ปรับปรุงและพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวที่ส ำคัญในเขตเทศบำล ทั้งในส่วนที่เทศบำล
รับผิดชอบ หรือหน่วยงำนอื่นรับผิดชอบ โดยร่วมมือกันจัดให้มีสภำพแวดล้อมที่สวยงำม จัดข้อมูลแนะน ำแหล่ง
ท่องเที่ยว เพ่ือดึงดูดควำมสนใจของนักท่องเที่ยว ทั้งที่เป็นชำวไทยและชำวต่ำงประเทศ ร่วมมือประสำนงำน
กับองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จัดสรรงบประมำณเพ่ือกำรพัฒนำพระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวร
มหำรำชำนุสรณ์ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศำสตร์ 
   4.8 จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ตำมแนวปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงในพ้ืนที่ 6 ไร่ เพ่ือส่งเสริมอำชีพจำก
ภูมิปัญญำท้องถิ่นชุมชนให้สำมำรถมีรำยได้เลี้ยงตนเองได้อย่ำงเพียงพอ 
   4.9 จัดตั้งศูนย์สอนภำษำ เพ่ือรองรับกำรเปิดประชำคมอำเซียน (พ.ศ. 2558)  

  5. นโยบายด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
   5.1 ด้ำนกำรศึกษำ 
    1. ส่งเสริมและพัฒนำกำรศึกษำกำรจัดกิจกรรมทำงกำรศึกษำในทุกรูปแบบ 
    2. ส่งเสริมให้นักเรียนที่เรียนดี มีฐำนะยำกจน ให้ได้รับทุนกำรศึกษำ 
    3. จัดให้มีบริกำรรถโดยสำรรับ-ส่งนักเรียนในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กของเทศบำลต ำบล
เมืองงำยให้ทั่วถึงโดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำย 
   5.2 ด้ำนกำรศำสนำ วัฒนธรรม กีฬำและนันทนำกำร 
    1. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้ำนกำรศำสนำวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณีต่ำง ๆ ตลอดจนภูมิปัญญำท้องถิ่น เพ่ืออนุรักษ์และสืบทอดให้เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นสืบไป 
    2. ส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดตั้งศูนย์เยำวชน สนำมกีฬำ สถำนที่ออกก ำลังกำย เช่น 
ห้องออกก ำลังกำย สระวำยน้ ำ ฯลฯ และสถำนที่พักผ่อนหย่อนใจ ให้เพียงพอกับควำมต้องกำรของประชำชน  
    3. ส่งเสริมสนับสนุน วัสดุอุปกรณ์กำรกีฬำให้กับชุมชน และกลุ่มเยำวชน  
    4. ส่งเสริมสนับสนุน โครงกำรรวมพลังสร้ำงเสริมสุขภำพ โดยจัดให้มีกิจกรรมแอ
โรบิคในทุกชุมชน โดยเทศบำลสนับสนุนครูผู้สอน หรือผู้น ำในกำรออกก ำลังกำย 
    5. ส่งเสริมสนับสนุน กำรจัดกำรแข็งขันกีฬำประเภทต่ำง ๆ ให้มำกข้ึน  
   5.3 ด้ำนสำธำรณสุข 
    1. จัดให้มีโครงกำรดูแล ห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอำยุ เด็ก สตรี ให้ได้รับสวัสดิกำร 
    2. จัดให้มีโครงกำรตรวจสุขภำพฟรีปีละครั้ง 
    3. จัดให้มีน้ ำดื่มเพ่ือสุขภำพในรำคำถูก 
    4. พัฒนำศูนย์บริกำรสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน 
    5. พัฒนำปรับปรุงรถกู้ชีพกู้ภัยให้มีควำมทันสมัย รวมทั้งเครื่องมือ เครื่องใช้ และ
อุปกรณ์ในกำรช่วยชีวิตให้มีประสิทธิภำพให้ได้มำตรฐำนมำกยิ่งขึ้น 
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    6. ส่งเสริมสนับสนุนกำรด ำเนินกิจกรรมของอำสำสมัครสำธำรณสุขมูลฐำน (อสม.) 
อย่ำงต่อเนื่อง 
    7. รักษำควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชนและสถำนที่ต่ำง ๆ 
ในเขตเทศบำลให้เป็นเมืองน่ำอยู่ตำมโครงกำรท้องถิ่นงำม 3 ส. (สะอำด สวยงำม สุขภำพดี) 
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จ ำนวนโครงกำร งบประมำณ จ ำนวนโครงกำร จ ำนวนงบประมำณด ำเนินงำน
1.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสำธำรณปูโภคและโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
    1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 15 7,854,000 14 4,691,122
2.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ
    2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 30,000 1 30,000
    2.2 แผนงานศาสนาวฒันธรiมและนันทนาการ 1 20,000  -  -
    2.3 แผนงานการเกษตร 1 20,000  -  -
3.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคมและคุณภำพชีวิต
    3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 2 530,000 2 160,732
    3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 5 188,210 4 130,540
    3.3 แผนงานการศึกษา 7 5,045,830 7 4,070,146.88
    3.4 แผนงานสาธารณสุข 8 577,204 7 354,260.70
    3.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 3 360,500 3 347,500
    3.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 7 252,000 2 171,704
    3.7 แผนงานศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 5 190,000 3 53,000
    3.8 แผนงานงบกลาง 3 10,446,000 3 9,725,800
4.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
    4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1 20,000 1 20,000
    4.2 แผนงานสาธารณสุข 3 38,000 2 25,610
    4.3 แผนงานเคหะและชุมชน 2 260,000 2 193,436
    4.4 แผนงานการเกษตร 3 35,000 1 6,070

สรุปผลกำรด ำเนินงำน 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

เทศบำลต ำบลเมอืงงำย อ ำเภอเชยีงดำว จังหวัดเชยีงใหม่

ยุทธศำสตร์
โครงกำรทัง้หมด โครงกำรทีด่ ำเนินกำร

ระหว่ำงเดอืนตลุำคม 2562 - เดอืนกันยำยน 2563



จ ำนวนโครงกำร งบประมำณ จ ำนวนโครงกำร จ ำนวนงบประมำณด ำเนินงำน
5.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรบำ้นเมืองที่ดี
     5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 10 538,000 8 163,915
     5.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3 55,000 1  -

รวมทั้งสิ้น 80 26,459,744 61 20,143,836.58

ยุทธศำสตร์
โครงกำรทัง้หมด โครงกำรทีด่ ำเนินกำร



1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชมุชน
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ สถานที่ หน่วย

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ ด าเนินการ ด าเนินการ
1 โครงการก่อสร้าง ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ๓๔๓,๐๐๐ ๓๐๙,๐๐๐ เดือนเมษายน 2563 หมู่ที่ 1 กองช่าง

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทศบาล 27 หมู่ที่ 1 บา้นเมืองงายเหนือ เมืองงายเหนือ เทศบาลต าบล

ซอยเทศบาล 27 หมู่ที่ 1 ต่อจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม  เทศบาลต าบล เมืองงาย

จากบา้นนางปราณี เขื่อนเพชร ถึงบา้น
 
 เมืองงาย

นายนรินทร์ กันธยศ ขนาดผิวจราจรกวา้ง 3.50 

เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 159 เมตร

หรือพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกวา่ 556.50 ตารางเมตร

พร้อมลูกรังไหล่ทางกวา้ง 0.20-0.50 เมตร 

2 โครงการก่อสร้างปรับปรุง ค่าก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน้ าคอนกรีต 23,000        23,000 เดือนเมษายน 2563 หมู่ที่ 1 กองช่าง
รางระบายน้ าคอนกรีต เสริมเหล็กรูปตัวยูแบบไม่มีฝาปดิ หมู่ที ่1  เมืองงายเหนือ เทศบาลต าบล
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บา้นเมืองงายเหนือ จากบา้นนายพศิิษฐ์ สุริวรรณ เทศบาลต าบล เมืองงาย

ถึงบา้นนางบญุมี เรือนใหญ่ ขนาดกวา้งภายใน เมืองงาย
0.85- 1.30 เมตร ลึก 0.70 เมตร ความยาว
รวม 31.50 เมตร  

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐาน

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระหว่างเดอืนตลุาคม 2562 - เดอืนกันยายน 2563)
รายงานผลการด าเนินงาน

เทศบาลต าบลเมอืงงาย อ าเภอเชยีงดาว จังหวัดเชยีงใหม่

ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุงบประมาณ งบด าเนินงาน



1.1 แผนงานเคหะและชมุชน (ตอ่)
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ สถานที่ หน่วย

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ ด าเนินการ ด าเนินการ
3 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า ค่าก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 583,000      ๔๖๘,๐๐๐ เดือนสิงหาคม 2563 หมู่ที่ 2 กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 รูปตัวยูแบบไม่มีฝาปดิ หมู่ที ่2 บา้นเมืองงายใต้ เมืองงายใต้ เทศบาลต าบล

 จากทอ่ระบายน้ า คสล.เดิม ไปทางทศิเหนือ  เทศบาลต าบล เมืองงาย

ขนาดรางกวา้งภายใน 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร เมืองงาย

 ความยาวรวม 370.00 เมตร

4 โครงการก่อสร้างก าแพง ค่าก่อสร้างก าแพงปากทอ่ส าหรับทอ่กลม ๒๑๒,๐๐๐ 210,000 เดือนกรกฎาคม-กันยายน หมูที่ 3 กองช่าง
ปากทอ่ส าหรับทอ่กลม คอนกรีต ถนนสายบา้นใหม่บา้นหนองบวั ประมาณ บา้นใหม่ เทศบาลต าบล
คอนกรีต หมู่ที่ 3 กม.2+350 (หว้ยปา่ไร่) หมู่ที่ 3 บา้นใหม่ เทศบาลต าบล เมืองงาย

ปริมาณงาน 1.ก าแพงปากทอ่ขนาด กวา้ง 0.20 เมืองงาย
เมตร ยาวรวม 19.80 เมตร สูง 2.00 เมตร 
2.งานเรียงหนิยาแนวไม่น้อยกวา่ 18.90
 ตารางเมตร 
3.งานหนิทิ้งกันน้ าเซาะ พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 62.60 
ตารางเมตร 

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่3 บา้นใหม่ ๕๓๐,๐๐๐ ๓๖๕,๐๐๐ เดือนสิงหาคม - พฤศจิกายน หมูที่ 3 กองช่าง ก่อหนี้ผูกพนั

เสริมเหล็ก สายบา้นใหม่- ต่อจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมบริเวณที่นา บา้นใหม่ เทศบาลต าบล เบกิจ่ายปงีบประมาณ

สหกรณ์ หมู่ที่ 3 นางเพลินพศิ ค าแสน ขนาดผิวจราจร เทศบาลต าบล เมืองงาย 2564

 กวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 215 เมืองงาย

 เมตร หรือพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกวา่ 860.00

 ตารางเมตร พร้อมลูกรังไหล่ทางกวา้ง 

0.20-0.50 เมตร

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐาน

งบประมาณ งบด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ



1.1 แผนงานเคหะและชมุชน (ตอ่)

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ สถานที่ หน่วย
ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ ด าเนินการ ด าเนินการ
6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที ่4 451,000 407,000 เดือนเมษายน 2563 หมู่ที่ 4 กองช่าง

เสริมเหล็ก สายบา้นแม่ข้อน บา้นแม่ข้อน ต่อจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม  แม่ข้อน เทศบาลต าบล
 -สหกรณ์ ซอย 1 หมู่ที่ 4 ไปทางทศิตะวนัออก ขนาดผิวจราจร กวา้ง 4.00 เทศบาลต าบล เมืองงาย

 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 183 เมตร  เมืองงาย
หรือพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกวา่ 732.00 ตารางเมตร
พร้อมลูกรังไหล่ทางกวา้ง 0.20-0.50 เมตร

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่4 ๒๑๕,๐๐๐ 205,000 เดือนมิถุนายน 2563 หมู่ที่ 4 กองช่าง

เสริมเหล็ก สายบา้นแม่ข้อน บา้นแม่ข้อน ต่อจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม  แม่ข้อน เทศบาลต าบล

 -สหกรณ์ ซอย 2 หมู่ที่ 4 ไปทางทศิใต้ ขนาดผิวจราจร กวา้ง 4.00 เมตร เทศบาลต าบล เมืองงาย

หนา 0.15 เมตรยาว 87.50 เมตร หรือพื้นที่ เมืองงาย

ใช้สอย ไม่น้อยกวา่ 350.00 ตารางเมตร 

พร้อมลูกรังไหล่ทางกวา้ง 0.20- 0.50 เมตร 

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่9 ๕๐๕,๐๐๐ ๓๖๙,๒๒๒ เดือนกรกฎาคม 2563 หมู่ที ่9 กองช่าง

เสริมเหล็ก ซอยเทศบาล 33 บา้นม่วงง้ม จากถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นม่วงง้ม เทศบาลต าบล

หมู่ที่ 9 เดิม บริเวณบา้น นายเอกพล แก้วเก้า ถึงบา้น เทศบาลต าบล เมืองงาย

นายอ้าย ค ามูล ขนาดผิวจราจร กวา้ง 3.50 เมตร เมืองงาย

หนา 0.15 เมตร ยาว 235.00 เมตร หรือพื้นที่

ใช้สอยไม่น้อยกวา่ 822.50 ตารางเมตร 

พร้อมลูกรังไหล่ทางกวา้ง 0.20-0.50 เมตร 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐาน

งบประมาณ งบด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ



1.1 แผนงานเคหะและชมุชน (ตอ่)
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ สถานที่ หน่วย

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ ด าเนินการ ด าเนินการ
9 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ค่าก่อสร้างรางระบายน ้า คอนกรีตเสริมเหล็ก 494,000 483,000 เดือนกรกฎาคม 2563 หมู่ที่ 10 กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นสัน รูปตัวยูแบบมีฝาปดิ หมู่ที่ 10 บา้นสัน บา้นสัน เทศบาลต าบล
ซอย 1 หมู่ที่ 10 กวา้งภายใน 0.30 เมตร  ลึก 0.55 เมตร เทศบาลต าบล เมืองงาย

ความยาวรวม 207.00 เมตร พร้อมขยายผิว เมืองงาย
จราจรขนาดความกวา้ง เฉล่ีย ๆ 0.50 เมตร 
ระยะทาง 207.00 เมตร 

10 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ค่าก่อสร้างรางระบายน้ า คอนกรีต 174,000 169,000 เดือนมกราคม-มีนาคม 2563 หมู่ที่ 10 กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 เสริมเหล็กรูปตัวยูแบบมีฝาปดิ หมู่ที่ 10 บา้นสัน บา้นสัน เทศบาลต าบล

จากบา้นนางจ าป ีวงศ์วนั ไปทางทศิตะวนัตก เทศบาลต าบล เมืองงาย
ถึงรางระบายน้ าเดิม กวา้งภายใน 0.40 เมตร  เมืองงาย
ลึก 0.40 เมตร ความยาวรวม 110.00 เมตร 

11 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ค่าก่อสร้างรางระบายน้ า คอนกรีตเสริมเหล็ก ๖๒๑,๐๐๐ ๕๑๓,๐๐๐ เดือนมีนาคม 2563 หมู่ที ่11 กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 รูปตัวยูแบบมีฝาปดิ หมู่ที่ 11 บา้นหนองบวั บา้นหนองบวั เทศบาลต าบล

ริมถนนสายบา้นเมืองงายเหนือ – บา้นหนองบวั เทศบาลต าบล เมืองงาย

จากบา้นนายถวลิ แสนชัย  ถึงบา้นนางหยัน แสงต๊ิบ เมืองงาย

ขนาดกวา้งภายใน 0.30 เมตร ลึก 0.55 เมตร 

ความยาวรวม 237.50 เมตร พร้อมขยายผิวจราจร

ขนาดความกวา้ง เฉล่ียๆ 0.75- 1.00 เมตร

ระยะทาง 237.50 เมตร    

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐาน

หมายเหตุงบประมาณ งบด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ



1.1 แผนงานเคหะและชมุชน (ตอ่)
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ สถานที่ หน่วย

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ ด าเนินการ ด าเนินการ
12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อจ่ายเปน็ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 500,000 372,900 เดือนพฤษภาคม 2563 หมู่ที่ 4 กองช่าง โครงการ

เสริมเหล็กสายบา้นแม่ข้อน- สายบา้นแม่ข้อน-บา้นสหกรณ์ ซอย 2 หมู่ที่ 4 บา้นแม่ข้อน เทศบาลต าบล จ่ายขาดเงินสะสม
บา้นสหกรณ์ ซอย 2 หมู่ที่ 4 เชื่อมถนนคอนกรีตเดิมไปทางทศิใต้ถึงที่นา เทศบาลต าบล เมืองงาย

นายเชาว ์สมแจ้ (ช่วงที่ 2) กวา้ง 4.00 เมตร เมืองงาย
ยาว 208.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
 ใช้สอยไม่น้อยกวา่ 832.00 ตารางเมตร 
พร้อมไหล่ทางกวา้ง 0.20-0.50 เมตร 
ยาว 208.00 เมตร หนา 0.20 เมตร 

13 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า เพื่อจ่ายเปน็ค่าก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู 484,000      427,000       เดือนเมษายน 2563 หมู่ที่ 10 กองช่าง โครงการ
รูปตัวยูแบบมีฝาปดิ ริมถนน แบบมีฝาปดิ ริมถนนสายบา้นสันซอย 1 (ช่วงที่ 2) บา้นสัน เทศบาลต าบล จ่ายขาดเงินสะสม
สายบา้นสันซอย 1 (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 10 ขนาดกวา้งภายใน 0.30 เมตร  เทศบาลต าบล เมืองงาย
 หมู่ที่ 10 ลึก 0.55 เมตร ยาวรวม 203.00 เมตร เมืองงาย

หนา 0.10 เมตร พร้อมขยายผิวจราจร กวา้ง 

0.50 เมตร ยาว 203.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

14 โครงการจ้างเหมาขุดเจาะ จ้างเหมาขุดเจาะบอ่บาดาล ณ ส านักงาน 389,000 370,000 เดือนกันยายน-ตุลาคม 2563 เทศบาล กองช่าง โครงการ
บอ่บาดาลพร้อมพฒันาบอ่ เทศบาลต าบลเมืองงาย ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ต าบลเมืองงาย เทศบาลต าบล จ่ายขาดเงินสะสม
เพื่อส านักงานเทศบาลต าบล ทอ่กรุ 250 มม. ลึกไม่น้อยกวา่ 100.00 ม. เมืองงาย
เมืองงาย พร้อมระบบสูบน้ าดิบขนาด 2 แรงม้า ระบบ

ไฟฟา้ 3 เฟส ผสมระบบไฟฟา้พลังงานแสงอาทติย์ 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชมุชน (ตอ่)

งบประมาณ งบด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ



ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ สถานที่ หน่วย
ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ ด าเนินการ ด าเนินการ

15 โครงการก่อสร้างระบบประปา ค่าก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาล 2,330,000  - อยู่ระหวา่งด าเนินการ หมูที่ 3 กองช่าง โครงการ
บาดาลขนาดใหญ่ บา้นใหม่ ขนาดใหญ่ พร้อมระบบไฟฟา้ และระบบสูบน้ า บา้นใหม่ เทศบาลต าบล จ่ายขาดเงินสะสม
หมู่ที่ 3 (โครงการขยายผล- โดยใช้แบบมาตรฐาน ส านักบริหารจัดการน้ า เทศบาลต าบล เมืองงาย

โครงการร้อยใจรักษ์) กรมทรัพยากรน้ า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ เมืองงาย
และส่ิงแวดล้อม 

 * ค่าขุดเจาะบอ่บาดาล ขอรับสนับสนุนงบ
ประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวดั
เชียงใหม่
 * ค่าวสัดุ อุปกรณ์ ขอรับการสนับสนุนจาก
สถาบนัส่งเสริมและพฒัฯกิจกรรมปดิทอง
หลังพระ สืบสานแนวพระราชด าริ
 * ใช้แรงงานประชาชนในบา้นใหม่ หมู่ที่ 3

7,854,000 4,691,122  รวม

งบประมาณ งบด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ



2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ
1.1 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ สถานที่ หน่วย

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ ด าเนินการ ด าเนินการ
1 โครงการส่งเสริมและพฒันาทกัษะ จัดอบรมเชิงปฏบิติัการในการพฒันาอาชีพ 30,000 30,000  27 มีนาคม 2563 ในเขตพื้นที่ ส านักปลัด

วชิาชีพใหป้ระชาชนอยู่ดีมีสุข ฝีมือแรงงาน ใหก้ับกลุ่มสตรี แม่บา้น เทศบาล เทศบาลต าบล
ประจ าปงีบประมาณ 2563 กิจกรรมการท าน้ ายาล้างจาน และหน้ากาก ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

อนามัย(การเย็บอนามัยแบบผ้า)เพื่อใช้เวลาวา่งให้
เปน็ประโยชน์และใช้ในการประกอบเปน็
อาชีพเสริมเพิ่มรายได้ใหแ้ก่ครอบครัว

30,000 30,000

2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ สถานที่ หน่วย

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ ด าเนินการ ด าเนินการ
1 โครงการมัคคุเทศก์น้อยตามรอย จัดกิจกรรมอบรมมัคคุเทศก์น้อย 20,000  -  - ในเขตพื้นที่ กองการศึกษา

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตามรอยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เทศบาล เทศบาลต าบล
ณ โรงเรียนชุมชนบา้นเมืองงาย และ ต าบลเมืองงาย เมืองงาย
พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหา
ราชานุสรณ์ 
 

20,000 0

รายงานผลการด าเนินงาน
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระหว่างเดอืนตลุาคม 2562 - เดอืนมนีาคม 2563)

เทศบาลต าบลเมอืงงาย อ าเภอเชยีงดาว จังหวัดเชยีงใหม่

งบประมาณ งบด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ

รวม

งบประมาณ งบด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ

รวม



2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ
2.3 แผนงานการเกษตร
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ สถานที่ หน่วย

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ ด าเนินการ ด าเนินการ
1 การด าเนินการหรือสนับสนุนโครงการ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการหรือสนับสนุน 20,000  -  - ในเขตพื้นที่ ส านักปลัด

อันเนื่องมาจากพระราชด าริ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ของ เทศบาล เทศบาลต าบล
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัภมูิพลอดุยเดช ต าบลเมืองงาย เมืองงาย
และพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ เช่น การส่งเสริม
สนับสนุนการด าเนินงาน ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพยีง

20,000 0

งบด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุงบประมาณ

รวม



3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคมและคุณภาพชวีิต
  3.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ สถานที่ หน่วย

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ ด าเนินการ ด าเนินการ
1 โครงการปกปอ้งและเทดิทนู จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปกปอ้งและ 30,000 22,632 เดือนตุลาคม 2562- ภายในพื้นที่ ส านักปลัด

สถาบนัส าคัญของชาติ เทดิทนูสถาบนัส าคัญของชาติ โดยการจัด กันยายน 2563 เขตเทศบาล เทศบาลต าบล

พธิพีระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัและสมเด็จ

พระนางเจ้าฯพระบรมราชินีเนื่องในโอกาส

มหามงคลพระราชพธิบีรมราชาภเิษก

พ.ศ.2562 และจัดโต๊ะหมู่บชูาใน

วนัเฉลิมพระชนมพรรษาของ

พระบรมวงศานุวงศ์ การประดับธงชาติ

ธงสัญลักษณ์ ร่วมกิจกรรมงานพธิ ีฯลฯ

2 โครงการปอ้งกัน ควบคุมการแพร่ ด าเนินการจัดหาวสัดุ อุปกรณ์ ในการ 500,000 138,100 เดือนเมษายน 2563 ภายในพื้นที่ ส านักปลัด โครงการ

ระบาดและระงับการระบาดของ ปฏบิติังานของบคุลากรที่ปฏบิติังาน เขตเทศบาล เทศบาลต าบล จ่ายขาดเงินสะสม

โรคติดต่อจากไวรัสโควดิ 19 ในการควบคุมการแพร่และการระงับ ต าบลเมืองงาย เมืองงาย
(COVID -19) ประจ ำปงีบประมำณ การระบาดของโรค จากเชื้อไวรัสโคโรนา 

พ.ศ.2563 2019 (COVID -19)

530,000 160,732

ระยะเวลาด าเนินการ

รวม

รายงานผลการด าเนินงาน
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระหว่างเดอืนตลุาคม 2562 - เดอืนกันยายน 2563)

เทศบาลต าบลเมอืงงาย อ าเภอเชยีงดาว จังหวัดเชยีงใหม่

หมายเหตุงบประมาณ งบด าเนินงาน



3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคมและคุณภาพชวีิต
  3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ สถานที่ หน่วย
ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ ด าเนินการ ด าเนินการ
1 โครงการปอ้งกันและลดอุบติัเหตุ 1.ต้ังจุดบริการประชาชนในช่วง 30,000 19,300  วนัที่ 27 ธ.ค. 2562 ภายในพื้นที่ ส านักปลัด

ทางถนน เทศกาลปใีหม่ โดยบรูณาการร่วมกับ  - 2 ม.ค. 2563 เขตเทศบาล เทศบาลต าบล

ทหาร, ต ารวจ, อปพร., อสม. และ ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

ด าเนินงานในช่วงเทศกาลปใีหม่

2 โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกนัและ กิจกรรมการฝึกซ้อมดับเพลิง ฝึกอบรม ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ วนัที่ 2 กันยายน 2563 ภายในพื้นที่ ส านักปลัด บรูณาการร่วมกับ

บรรเทาสาธารณภัย ทบทวนความรู้ความเข้าใจและสามารถ เขตเทศบาล เทศบาลต าบล เทศบาลต าบลปงิโค้ง

ปฏบิติังานด้านการปอ้งกันและบรรเทา ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

สาธารณภยัได้อย่างมีประสิทธภิาพ

3 โครงการจัดฝึกอบรมทบทวน ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครปอ้งกันภยั 30,000 29,950 วนัที่ 1 กันยายน 2563 ภายในพื้นที่ ส านักปลัด

อาสาสมัครปอ้งกันภยัฝ่าย ฝ่ายพลเรือนตามหลักสูตรที่ศูนย์ อปพร. เขตเทศบาล เทศบาลต าบล

พลเรือน กลางก าหนด ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

4 โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธภิาพ ฝึกอบรมเพิ่มประสิทธภิาพงานกู้ชีพกู้ภยั 20,000  -  -  - ส านักปลัด

งานกู้ชีพกู้ภยัเทศบาลต าบลเมืองงาย เทศบาลต าบลเมืองงาย สามารถ เทศบาลต าบล

ปฏบิติังานด้านการปอ้งกันและบรรเทา เมืองงาย

สาธารณภยัได้อย่างมีประสิทธภิาพ

ระยะเวลาด าเนินการงบด าเนินงาน หมายเหตุงบประมาณ



3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคมและคุณภาพชวีิต
  3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน (ตอ่)

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ สถานที่ หน่วย

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ ด าเนินการ ด าเนินการ
5 โครงการฝึกอบรมชุดปฏบิติัการ การฝึกอบรมการบรรยาย การอภปิราย 88,210 61,290 วนัที่ 13-15 กุมภาพนัธ์ ภายในพื้นที่ ส านักปลัด ต้ังจ่ายรายการใหม่

จิตอาสาภยัพบิติัเทศบาล การสาธติ การฝึกภาคปฏบิติั และการฝึกใน เขตเทศบาล เทศบาลต าบล โดยบรูณาการร่วมกับ

ต าบลเมืองงาย สถานการณ์จ าลอง โดยวทิยากรจาก ต าบลเมืองงาย เมืองงาย เทศบาลต าบล

ส านักงานปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั พระธาตุปู่ก่ าและ

จังหวดัเชียงใหม่ เทศบาลต าบลปงิโค้ง

188,210 130,540

งบประมาณ งบด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ

รวม



3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคมและคุณภาพชวีิต
  3.3 แผนงานการศึกษา

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ สถานที่ หน่วย
ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ ด าเนินการ ด าเนินการ
1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาของ 898,030 631,500 เดือนตุลาคม 2562- ศูนย์พฒันา กองการศึกษา

ในการบริหารสถานศึกษาของ ศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเมืองงาย กันยายน 2563 เด็กเล็กเทศบาล เทศบาลต าบล

ศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาล ค่าอาหารกลางวนั ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

ต าบลเมืองงาย

2 ค่าอาหารเสริม (นม) ค่าอาหารเสริม(นม) ส าหรับเด็กนักเรียน 1,518,800 1,281,572.88 เดือนตุลาคม 2562- ภายในพื้นที่ กองการศึกษา

ศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเมืองงาย กันยายน 2563 เขตเทศบาล เทศบาลต าบล

นักเรียนโรงเรียนชุมชนบา้นเมืองงายและ ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

โรงเรียนบา้นใหม่

3 อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบา้น อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบา้นเมืองงายและ 2,544,000 2,080,660 เดือนตุลาคม 2562- ภายในพื้นที่ กองการศึกษา

เมืองงายและโรงเรียนบา้นใหม่ โรงเรียนบา้นใหม่ โครงการอาหารกลางวนั กันยายน 2563 เขตเทศบาล เทศบาลต าบล

โครงการอาหารกลางวนั ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

หมายเหตุงบประมาณ งบด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ



3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคมและคุณภาพชวีิต
  3.3 แผนงานการศึกษา (ตอ่)

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ สถานที่ หน่วย
ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ ด าเนินการ ด าเนินการ
4 โครงการจัดงานวนัเด็กแหง่ชาติ จัดกิจกรรมส าหรับเด็กและเยาวชน 45,000 43,743 วนัที่ 11 มกราคม 2563 ภายในพื้นที่ กองการศึกษา

การจัดกิจกรรมทางวชิาการ กิจกรรมแสดง เขตเทศบาล เทศบาลต าบล

บนเวทขีองเด็กนักเรียนศูนย์พฒันาเด็กเล็กฯ ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

กิจกรรมส่งเสริมพฒันาการทางด้านศิลปะ

กิจกรรมส่งเสริมพฒันาการทางด้าน

ด้านการแสดงดนตรี กิจกรรม

ส่งเสริมพฒันาการทางด้านสติปญัญา

5 โครงการจัดกิจกรรมกีฬาและ 1.จัดแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์พฒันา 15,000 13,804 วนัที่ 19 กุมภาพนัธ ์2563 ภายในพื้นที่ กองการศึกษา
นันทนาการของศูนย์พฒันา เด็กเล็กเทศบาลต าบลเมืองงาย เขตเทศบาล เทศบาลต าบล
เด็กเล็กเทศบาลต าบลเมืองงาย 2.กลุ่มเปา้หมายเด็กนักเรียนของศูนย์ ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

พฒันาเด็กเล็กฯ และผู้ปกครอง 

6 โครงการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม 1.การส่งเสริมการอ่าน 10,000 3,957 เดือนตุลาคม 2562- ภายในพื้นที่ กองการศึกษา

การศึกษาและพฒันาการเรียนรู้ 2.กิจกรรมเด็กน้อยกตัญญู กันยายน 2563 เขตเทศบาล เทศบาลต าบล

ส าหรับเด็กของศูนย์พฒันา 3.กิจกรรมเยี่ยมบา้น ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

เด็กเล็กเทศบาลต าบลเมืองงาย 4.กิจกรรมสานสัมพนัธป์ฐมวยั

5.กิจกรรมแข่งทกัษะวชิาการนักเรียน

งบด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุงบประมาณ



3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคมและคุณภาพชวีิต
  3.3 แผนงานการศึกษา (ตอ่)
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ สถานที่ หน่วย

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ ด าเนินการ ด าเนินการ
7 โครงการส่งเสริมสุขภาพและ 1.ตรวจสุขภาพอนามัยและสุขภาพปาก 15,000 14,910 วนัที่ 15 กันยายน 2563 ภายในพื้นที่ กองการศึกษา

อนามัยในเด็กปฐมวยั ส าหรับ และฟนัเด็ก เขตเทศบาล เทศบาลต าบล
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบล 2.อบรมใหค้วามรู้ผู้ปกครองเกี่ยวกับการ ต าบลเมืองงาย เมืองงาย
เมืองงาย ดูแลอนามัยและสุขภาพปากและฟนัเด็ก

3.กลุ่มเปา้หมาย เด็กนักเรียนของศูนย์พฒันา
เด็กเล็กฯ และผู้ปกครอง

5,045,830  4,070,146.88

 

ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ

รวม

งบประมาณ งบด าเนินงาน



3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคมและคุณภาพชวีิต
3.4 แผนงานสาธารณสุข
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ สถานที่ หน่วย

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ ด าเนินการ ด าเนินการ
1 โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ า 1.ส ารวจแหล่งน้ าในชุมชน และแหล่งน้ า 10,000 10,000 เดือนมิถุนายน - ในเขตพื้นที่ กองสาธารณสุขฯ

อุปโภค บริโภคในเขตเทศบาล สาธารณะ กันยายน 2563 เทศบาล เทศบาลต าบล

2.จัดเก็บตัวอย่างน้ า ส่งตรวจที่ศูนย์ ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

วทิยาศาสตร์การแพทย์เชียงใหม่

2 โครงการตลาดสดน่าซ้ือและ 1.ส ารวจข้อมูลผู้ประกอบการร้านค้า 15,000 13,500 เดือนมีนาคม - ในเขตพื้นที่ กองสาธารณสุขฯ

อาหารปลอดภยั ร้านอาหาร และแผงลอย กันยายน 2563 เทศบาล เทศบาลต าบล

2.อบรมใหค้วามรู้ผู้ประกอบการร้านค้า ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

ร้านอาหาร และแผงลอย 

3.สุ่มตรวจร้านค้า ร้านอาหาร และแผงลอย

3 โครงการปอ้งกันและควบคุม กิจกรรมออกหน่วยบริการเคล่ือนที่ฉีดวคัซีน 40,000 40,000 เดือนตุลาคม 2562- ในเขตพื้นที่ กองสาธารณสุขฯ

โรคพษิสุนัขบา้ ปอ้งกันโรคพษิสุนัขบา้ ใหแ้ก่สุนัขและแมว กันยายน 2563 เทศบาล เทศบาลต าบล

ของประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

4 โครงการรณรงค์ทอ้งถิ่นร่วมใจ 1.จัดท าปา้ยประชาสัมพนัธ์ 10,000   -   - ในเขตพื้นที่ กองสาธารณสุขฯ

ต้านภยัเอดส์ 2.จัดกิจกรรมรณรงค์ทอ้งถิ่นร่วมใจ เทศบาล เทศบาลต าบล

ต้านภยัเอดส์ ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

งบด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการงบประมาณ หมายเหตุ



3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคมและคุณภาพชวีิต
3.4 แผนงานสาธารณสุข (ตอ่)
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ สถานที่ หน่วย

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ ด าเนินการ ด าเนินการ
5 โครงการปอ้งกันและควบคุม 1.จัดกิจกรรมรณรงค์ท าลายแหล่งเพาะพนัธุ์ 77,000 60,356.70 เดือนตุลาคม 2562- ในเขตพื้นที่ กองสาธารณสุขฯ

โรคที่มียุงลายเปน็พาหะ ยุงลาย เช่น ท าปา้ยประชาสัมพนัธ์ กันยายน 2563 เทศบาล เทศบาลต าบล

ประชาสัมพนัธผ่์านเสียงตามสาย ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

เดินรณรงค์

2.พน่หมอกควนัเพื่อควบคุมและปอ้งกัน

การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก

6 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น 140,000 140,000 เดือนตุลาคม 2562- ในเขตพื้นที่ กองสาธารณสุขฯ

ตามโครงการตามพระราชด าริ  จ านวน 7 หมู่บา้น ๆ 20,000 บาท กันยายน 2563 เทศบาล เทศบาลต าบล

ด้านสาธารณสุข ตามโครงการตามพระราชด าริ ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

ด้านสาธารณสุข

7 โครงการพลังคนไทยร่วมใจปอ้งกัน  - จัดส่งบคุลากร จิตอาสา เข้าร่วมอบรม 35,204 ๓๕,๒๐๔ เดือนมีนาคม 2563 ภายในพื้นที่ กองสาธารณสุข โครงการ

ไวรัสโคโรนา (COVID -19) การจัดท าหน้ากากอนามัยกับองค์การบริหาร เขตเทศบาล เทศบาลต าบล จ่ายขาดเงินสะสม

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563 ส่วนจังหวดั เพื่อสร้างทมี ครู ก เพื่อ ต าบลเมืองงาย เมืองงาย
ประชาสัมพนัธเ์ผยแพร่ความรู้และทกัษะ

การจัดท าหน้ากากอนามัย

 - สร้างทมีครู ข ในพื้นที่ จัดอบรมเพื่อ

ประชาสัมพนัธเ์ผยแพร่ความรู้และทกัษะ

การจัดท าหน้ากากอนามัย 

งบประมาณ หมายเหตุงบด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ



3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคมและคุณภาพชวีิต
  3.4 แผนงานสาธารณสุข (ตอ่)
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ สถานที่ หน่วย

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ ด าเนินการ ด าเนินการ
8 โครงการเฝ้าระวงัปอ้งกันและ  -รณรงค์เร่ืองการปอ้งกันการแพร่ระบาด 250,000 55,200 เดือนมีนาคม-กันยายน ภายในพื้นที่ กองสาธารณสุข โครงการ

ควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เขตเทศบาล เทศบาลต าบล จ่ายขาดเงินสะสม
2019 หรือ โควดิ 19 หรือ โควดิ 19 ด าเนินการผลิตส่ือ ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

ประชาสัมพนัธเ์พื่อใหป้ระชาชนรับรู้

ข้อมูลสถานการณ์ผ่านช่องทางต่างๆ

 -ด าเนินงานเฝ้าระวงั จัดหายา สารเคมี

เพื่อท าความสะอาดและฆ่าเชื้อไวรัส 

เวชภณัฑ์ วสัดุการแพทย์ ครุภณัฑ์ 

วสัดุหรืออุปกรณ์ที่จ าเปน็ต้องใช้ในการ

ด าเนินกิจกรรมเฝ้าระวงัสอบสวน

ปอ้งกัน

 -การท าความสะอาดและพน่น้ ายา

ฆ่าเชื้อไวรัสบริเวณที่มีความเส่ียง เช่น

ตลาด วดั โรงเรียน ส านักงานเทศบาล

ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ทางเดินเทา้ 

577,204 354,260.70รวม

งบประมาณ หมายเหตุงบด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ



3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคมและคุณภาพชวีิต
3.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วย

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ
1 โครงการนวตักรรมเยี่ยมบา้น 1.ประชาสัมพนัธผ่์านเสียงตามสาย 10,000  - เดือนตุลาคม 2562- ภายในพื้นที่ ส านักปลัด ด าเนินการโดย

ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร และผู้ปว่ยเอดส์ 2.เยี่ยมบา้นผู้สูงอายุ ผู้พกิารและผู้ปว่ยเอดส์ กันยายน 2563 เขตเทศบาล เทศบาลต าบล ไม่ใช้งบประมาณ

โดยบรูณาการร่วมกับ รพ.สต.เมืองงาย ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

2 ค่าใช้จ่ายศูนย์ปฏบิติัการร่วมใน ค่าใช้จ่ายศูนย์ปฏบิติัการร่วมในการช่วยเหลือ 35,000 32,000 เดือนตุลาคม 2562- ภายในพื้นที่ ส านักปลัด ร่วมกับองค์กร

การช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น กันยายน 2563 เขตเทศบาล เทศบาลต าบล ปกครองส่วนทอ้งถิ่น

ปกครองส่วนทอ้งถิ่นอ าเภอ อ าเภอเชียงดาว (สถานที่กลาง) ต าบลเมืองงาย เมืองงาย อ าเภอเชียงดาว

เชียงดาว (สถานที่กลาง) โดยบรูณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วน ทต.เมืองงายเปน็

ทอ้งถิ่นในเขตอ าเภอเชียงดาว หน่วยงานประสาน

3 โครงการช่วยเหลือผู้ที่มี ช่วยเหลือผู้ที่มี ความต้องการและขาดแคลน 315,500 315,500  เดือนธนัวาคม 2563 ภายในพื้นที่ ส านักปลัด ต้ังจ่ายรายการใหม่

ความต้องการและขาดแคลน เคร่ืองกันหนาวเพื่อช่วยเหลือ และบรรเทา เขตเทศบาล เทศบาลต าบล

เคร่ืองกันหนาว ความเดือดร้อนใหแ้ก่ประชาชนที่ประสบ ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

ภยัหนาวในเขตเทศบาลต าบลเมืองงาย

โดยการจัดซ้ือผ้าหม่กันหนาว

360,500 347,500รวม

งบด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ



3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคมและคุณภาพชวีิต
3.6 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วย

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ
1 โครงการ TO BE NUMBER ONE 1.ฝึกอบรมใหค้วามรู้ 10,000  -  -  - ส านักปลัด

2.รณรงค์ ประชาสัมพนัธ์ เทศบาลต าบล
เมืองงาย

2 โครงการปอ้งกันและแก้ไขปญัหา 1.ประชาสัมพนัธผ่์านส่ือของเทศบาลฯ 10,000  -  เดือนมิถุนายน 2563 ภายในพื้นที่ ส านักปลัด ด าเนินการ
ยาเสพติด เวบ็ไซต์ เฟสบุ๊ค เสียงตามสาย เขตเทศบาล เทศบาลต าบล โดยใช้งบประมาณ

ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

3 โครงการพฒันาสตรีและ จัดฝึกอบรมใหค้วามรู้กับสตรี กลุ่มผู้น าสตรี 10,000  -  -  - ส านักปลัด
ครอบครัว เพื่อพฒันาศักยภาพและเสริมสร้าง เทศบาลต าบล

ความเข้มแข็งของครอบครัว เมืองงาย

4 โครงการอุ้ยสอนหลาน สืบสาน การจัดฝึกอบรมเชิงปฏบิติัการ 10,000  -  -  - ส านักปลัด
ศิลปวฒันธรรมและภมูิปญัญา การท าเคร่ืองสักการะล้านนา,การท าตุง เทศบาลต าบล
พื้นบา้น ล้านนา เมืองงาย

6 การด าเนินการศูนย์ปรองดอง จัดเวทเีพื่อรับฟงัความคิดเหน็จากภาค 10,000  -  -  - ส านักปลัด
สมานฉันทร์ะดับทอ้งถิ่น ประชาชน เพื่อลดข้อขัดแย้งทางด้าน เทศบาลต าบล

ความคิดที่จะน าไปสู่ความขัดแย้งและเปน็ เมืองงาย
การเสริมสร้างความสามัคคีและความเปน็
ประชาธปิไตย

งบด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ



3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคมและคุณภาพชวีิต
3.6 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน (ตอ่)
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วย

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ
5 โครงการส่งเสริมพฒันาศักยภาพ กิจกรรมโครงการส่งเสริมพฒันา 172,000 171,704 เดือนตุลาคม 2562- ภายในพื้นที่ ส านักปลัด

ผู้สูงอายุ ศักยภาพผู้สูงอายุ "โรงเรียนดอยนาง กันยายน 2563 เขตเทศบาล เทศบาลต าบล
ชราบาล" เช่น การจัดเวทแีลกเปล่ียนเรียนรู้ ต าบลเมืองงาย เมืองงาย
การอภปิรายสาระน่ารู้ การดูแล และศึกษาดูงาน
รักษาสุขภาพ การคัดแยกขยะ จังหวดัเชียงราย
กิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ การศึกษาดูงาน
นอกสถานที่ ฯลฯ เพื่อใหผู้้สูงอายุเกิดการ
เปล่ียนเรียนรู้ ได้รับการผ่อนคลายและ
เรียนรู้เกี่ยวกับวถิีการเกษตรจากแหล่งเรียนรู้
นอกสถานที่

7 โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ฝึกอบรม ศึกษาดูงานและฝึกปฏบิติั ณ 30,000  -  - โครงการ ส านักปลัด ด าเนินการโดยไม่ใช้
และฝึกปฏบิติั ณ โครงการ โครงการร้อยใจรักษ ์บา้นส้วยส้าน ร้อยใจรักษ์ เทศบาลต าบล งบประมาณ
ร้อยใจรักษ์ ต.ทา่ตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่  บา้นส้วยส้าน เมืองงาย

ต.ทา่ตอน 
 อ.แม่อาย
จ.เชียงใหม่

หมายเหตุ สถาบนัส่งเสริมและพฒันากิจกรรมปดิทองหลังพระสืบสานตามแนวพระราชด าริ ได้ก าหนดการฝึกอบรม เมื่อวนัที่ 17-19 กุมภาพนัธ ์2563 ณ หอ้งประชุมเทศบาลต าบลเชียงดาว

252000 171,704
              ด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ

รวม

งบด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ



3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคมและคุณภาพชวีิต
3.7 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วย

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ
1 โครงการพธิสีรงน้ าพระสถูปเจดีย์ จัดงานสรงน้ าพระสถูปเจดีย์สมเด็จ 100,000 3,000 เดือนเมษายน 2563 พระสถูปเจดีย์สมเด็จ กองการศึกษา

สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์ พระนเรศวรมหาราชานุสรณ์การจัดขบวนแห่ พระนเรศวร เทศบาลต าบล
เคร่ืองสักการะบชูาของประชาชน มหาราชานุสรณ์ เมืองงาย
และหน่วยงานต่างๆ จัดการแสดง
ดนตรีพื้นเมือง การแสดงพื้นบา้น 

2 โครงการจัดงานประเพณี จัดกิจกรรมส่งเสริม อนุรักษ ์รักษา 20,000 20,000 เดือนพฤศจิกายน 2562 ภายในพื้นที่ กองการศึกษา
วนัลอยกระทง และคงไวซ่ึ้งแบบของขนบธรรมเนียน เขตเทศบาล เทศบาลต าบล

ประเพณีอันดีงามของทอ้งถิ่น เช่น ต าบลเมืองงาย เมืองงาย
การประกวดซุ้มประตูปา่

3 โครงการส่งเสริมคุณธรรม 1.จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 15,000  -  - ในเขตพื้นที่ กองการศึกษา
จริยธรรมเพื่อพฒันาคุณภาพชีวติ 2.จัดกิจกรรมฟงัเทศน์ ฟงัธรรมใน เทศบาล เทศบาลต าบล

สถานศึกษา ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

4 โครงการส่งเสริมกิจกรรมวนั 1.ประชาสัมพนัธก์ิจกรรมวนัส าคัญทาง 25,000  -  -  - กองการศึกษา
ส าคัญทางพระพทุธศาสนาและ พระพทุธศาสนา เช่น วนัมาฆบชูา เทศบาลต าบล
กิจกรรมส่งเสริมด้านวฒันธรรม วนัเข้าพรรษา วนัวสิาขะบชูา เมืองงาย
ประเพณีอื่น ๆ 2.จัดงานประเพณีหล่อเทยีนพรรษาและ

ถวายเทยีนพรรษา
3.ส่งเสริม สนับสนุนการจัดงานประเพณี
สลากภตัร
4.การท าบญุตักบาตรเนื่องในวนัขึ้นปใีหม่

หมายเหตุระยะเวลาด าเนินการงบด าเนินงาน



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

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ
5 อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอ อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอเชียงดาว 30,000 30,000 เดือนกุมภาพนัธ ์2563 อ าเภอเมือง กองการศึกษา

เชียงดาว โครงการจัดงาน  โครงการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ จังหวดัเชียงใหม่ เทศบาลต าบล
มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ เมืองงาย

190,000     53,000

ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ

 รวม

งบด าเนินงาน



3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคมและคุณภาพชวีิต

3.8 แผนงานงบกลาง

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ สถานที่ หน่วย
ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ ด าเนินการ ด าเนินการ
1 เบีย้ยงัชีพผู้สูงอายุ 1.ออกหน่วยบริการจ่ายเงินสงเคราะห์ ๘,๗๕๔,๐๐๐ ๘,๒๑๙,๓๐๐ เดือนตุลาคม 2562- ผู้สูงอายุภาย ส านักปลัด

เบีย้ยงัชีพผู้สูงอายเุดือนละหนึ่งคร้ัง กันยายน 2563 ในพื้นที่ เทศบาลต าบล

ภายในวันที ่10 ของเดือน เขตเทศบาล เมืองงาย

2.โอนเงินสงเคราะห์เขา้บัญชีกรณีที่ ต าบลเมืองงาย

ผู้สูงอายทุีม่ีความประสงค์ให้โอนเขา้
บัญชี (กรมบัญชีกลาง)

2 เบีย้ยงัชีพคนพกิาร 1.ออกหน่วยบริการจา่ยเงินสงเคราะห์ ๑,๕๘๔,๐๐๐ ๑,๔๒๔,๐๐๐ เดือนตุลาคม 2562- ผู้พกิารภาย ส านักปลัด

เบีย้ยงัชีพคนพกิารเดือนละหนึ่งคร้ัง กันยายน 2563 ในพื้นที่ เทศบาลต าบล

ภายในวันที ่10 ของเดือน เขตเทศบาล เมืองงาย

2.โอนเงินสงเคราะห์เขา้บัญชีกรณีที่ ต าบลเมืองงาย

ผู้พกิารทีม่ีความประสงค์ให้โอนเขา้บัญชี
(กรมบัญชีกลาง)

3 เบี้ยยังชีพผู้ปว่ยโรคเอดส์ 1.ออกหน่วยบริการจ่ายเงินสงเคราะหเ์บี้ย 108,000 82,500 เดือนตุลาคม 2562- ผู้ปว่ยโรคเอดส์ ส านักปลัด

ยังชีพผู้ปว่ยโรคเอดส์เดือนละหนึ่งคร้ัง กันยายน 2563 ภายในเขตพื้นที่ เทศบาลต าบล

ภายในวนัที่ 10 ของเดือน เขตเทศบาล เมืองงาย

2.โอนเงินสงเคราะห์เขา้บัญชีกรณีที่ ต าบลเมืองงาย

ผู้ป่วยโรคเอดส์ทีม่ีความประสงค์
ให้โอนเขา้บัญชี (กรมบัญชีกลาง)

๑๐,๔๔๖,๐๐๐ 9,725,800รวม

งบประมาณ งบด าเนินงาน หมายเหตุระยะเวลาด าเนินการ



4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ สถานที่ หน่วย
ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ ด าเนินการ ด าเนินการ
1 โครงการปอ้งกันและควบคุมไฟปา่ 1.จัดกิจกรรมอบรมใหค้วามรู้และ 20,000 20,000 วนัที่ 2 มีนาคม 2563 ภายในพื้นที่ ส านักปลัด

การท าแนวกันไฟ เพื่อปอ้งกันและ เขตเทศบาล เทศบาลต าบล

ควบคุมไฟปา่โดยบรูณาการร่วมกับ ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

ไฟปา่ผาแดง, อ าเภอเชียงดาว, ตชด.335,

นพค.32 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

2.ประชาสัมพนัธผ่์านเสียงตามสาย

20,000 20,000

รายงานผลการด าเนินงาน
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระหว่างเดอืนตลุาคม 2562 - เดอืนมนีาคม 2563)

เทศบาลต าบลเมอืงงาย อ าเภอเชยีงดาว จังหวัดเชยีงใหม่

งบประมาณ งบด าเนินงาน

รวม

ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ



4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
4.2 แผนงานสาธารณสุข
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ สถานที่ หน่วย

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ ด าเนินการ ด าเนินการ
1 โครงการปอ้งกันและลดภาวะโลกร้อน จัดกิจกรรมประชาสัมพนัธ ์รณรงค์และ 10,000  - เดือนมกราคม- กองสาธารณสุข ด าเนินการโดย

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการลดการใช้ มีนาคม 2563 เทศบาลต าบล ไม่ใช้งบประมาณ

พลังงานต่าง ๆ ใหแ้ก่ประชาชนใน เมืองงาย

เขตเทศบาลฯ

 

2 โครงการปอ้งกันและแก้ไขปญัหา รณรงค์ใหค้วามรู้ร่วมกับงานปอ้งกัน ๕,๐๐๐ ๔,๒๐๐ เดือนมกราคม- ภายในพื้นที่ กองสาธารณสุข

มลพษิทางอากาศ และบรรเทาสาธารณภยั และจัดท าปา้ย มีนาคม 2563 เขตเทศบาล เทศบาลต าบล

ประชาสัมพนัธใ์หค้วามรู้เร่ืองไฟปา่ ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

และขอความร่วมมืองดเผาใหท้กุชุมชน

3 โครงการทอ้งถิ่นงาม 3 ส จัดกิจกรรมประชาสัมพนัธ ์รณรงค์ 23,000 21,410 เดือนธนัวาคม 2562 ภายในพื้นที่ กองสาธารณสุข

(สะอาด  สวยงาม สุขภาพดี) - กันยายน 2563 เขตเทศบาล เทศบาลต าบล

ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

38,000 25,610รวม

งบประมาณ งบด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ



4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
4.3 แผนงานเคหะและชมุชน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ สถานที่ หน่วย
ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ ด าเนินการ ด าเนินการ
1 ค่าจ้างเหมาบริการปรับเกล่ียฝัง จ้างเหมาปรับเกล่ียฝังกลบขยะมูลฝอย 160,000 160,000 เดือนตุลาคม 2562- ภายในพื้นที่ กองสาธารณสุข

กลบขยะ ของเทศบาลฯบริเวณบอ่ทิ้งขยะมูลฝอย กันยายน 2563 เขตเทศบาล เทศบาลต าบล

โดยบรูณาการร่วมกับเทศบาลต าบลปู่ก่ า ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

2 โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 1.กิจกรรมส่งเสริมการคัดแยกขยะ 100,000 33,436 เดือนตุลาคม 2562- ภายในพื้นที่ กองสาธารณสุข
ในชุมชน "เมืองงายสะอาด" 2.กิจกรรมการศึกษาดูงานหมู่บา้นต้นแบบ กันยายน 2563 เขตเทศบาล เทศบาลต าบล

3.กิจกรรมท าปุ๋ยหมัก น้ าหมักชีวภาพ ต าบลเมืองงาย เมืองงาย
4.กิจกรรมพฒันาศักยภาพแกนน า อถล.
5.ประชาสัมพนัธผ่์านเสียงตามสาย

260,000 193,436

งบประมาณ งบด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ       หมายเหตุ

รวม



4.4 แผนงานการเกษตร
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วย

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ
1 โครงการ "รักน้ า รักปา่ รักษาแผ่นดิน" จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 10,000 6,070 เดือนตุลาคม 2562- ภายในพื้นที่ กองสาธารณสุข

ปงีบประมาณ 2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั สมเด็จ กันยายน 2563 เขตเทศบาล เทศบาลต าบล

พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และ ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

เพามพื้นที่สีเขียว ปอ้งกันภาวะโลกร้อน

2 โครงการเทศบาลต าบลเมืองงาย พฒันาคูคลองเพื่อเปน็แหล่งทอ่งเที่ยวและ 10,000  -  -  - กองสาธารณสุข

คืนคลองสวย สุขใจเที่ยวทอ้งถิ่น พกัผ่อนหย่อนใจ เทศบาลต าบล

เมืองงาย

3 โครงการอนุรักษพ์นัธกุรรมพชื ค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษพ์นัธกุรรมพชื 15,000  -  -  - ส านักปลัด

อันเนื่องมาจากพระราชด าริ อันเนื่องมาจากพระราชด าริ เทศบาลต าบล

สมเด็จพระกนิษฐาราชเจา้ สมเด็จพระกนิษฐาราชเจ้า กรมสมเด็จ เมืองงาย

กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ พระเทพรัตน์ราชสุดาฯ

35,000 6,070รวม

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

งบด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ       หมายเหตุ



5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี
5.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วย

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ
1 โครงการฝึกอบรมเพื่อพฒันาและ ฝึกอบรมเพื่อพฒันาและเพิ่ม 85,000 82,805  17-18 กันยายน 2563 อ าเภอแม่แตง ส านักปลัด

เพิ่มประสิทธภิาพบคุลากร ประสิทธภิาพบคุลากร ส าหรับ จังหวดัเชียงใหม่ เทศบาลต าบล

ผู้บริหาร ฯ ,สมาชิกสภาเทศบาล, เมืองงาย

พนักงานเทศบาล,ลูกจ้างประจ าและ

พนักงานจ้าง โดยมุ่งเน้นด้านคุณธรรม

และจริยธรรมเพื่อเปน็หลักในการ

ปฏบิติังาน 

2 โครงการฝึกอบรมการจัดการ ฝึกอบรมเพิ่มประสิทธภิาพการปฏบิติังาน 15,000 11,550  10 กันยายน 2563 เทศบาล ส านักปลัด

ความรู้ในการพฒันาองค์กร (KM) โดยการจัดเวทถี่ายทอดความรู้ ต าบลเมืองงาย เทศบาลต าบล

เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการ แลกเปล่ียนประสบการณ์ และขั้นตอน เมืองงาย

ปฏบิติังาน การปฏบิติังานตามกระบวนงานต่างๆ

3 โครงการจ้างการประเมินและ จ่ายเปน็ค่าจ้างการประเมินและ 30,000 28,495 เดือนกรกฏาคม-กันยายน ภายในพื้นที่ ส านักปลัด

ส ารวจความพงึพอใจผู้รับบริการ ความพงึพอใจผู้รับบริการของ เขตเทศบาล เทศบาลต าบล

ของเทศบาลต าบลเมืองงาย เทศบาลฯ ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

รายงานผลการด าเนินงาน
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระหว่างเดอืนตลุาคม 2562 - เดอืนมนีาคม 2563)

เทศบาลต าบลเมอืงงาย อ าเภอเชยีงดาว จังหวัดเชยีงใหม่

งบด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ



5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี
5.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป (ตอ่)
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วย

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ
4 โครงการเทศบาลสัญจรฯ กิจกรรมออกหน่วยบริการเคล่ือนที่ 10,000 5,000 เดือนตุลาคม 2562- ภายในพื้นที่ ส านักปลัด

เพื่อใหบ้ริการ การใหค้ าปรึกษาประชาชน มีนาคม 2563 เขตเทศบาล เทศบาลต าบล

ในงานบริการด้านต่าง ๆโดยบรูณาการ ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในเขตพื้นที่

5 ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังของ ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกต้ัง 200,000  -  -  - ส านักปลัด

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น สมาชิกสภาหรือผู้บริหารทอ้งถิ่น ตาม เทศบาลต าบล

ที่คณะกรรมการเลือกต้ังก าหนด เมืองงาย

6 โครงการกิจกรรมวนัทอ้งถิ่นไทย 1.กิจกรรมถวายเคร่ืองสักการะ ,กล่าว ๕,๐๐๐ ๔,๐๗๕ 18 มีนาคม 2563 ภายในพื้นที่ ส านักปลัด

ค าถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จ เขตเทศบาล เทศบาลต าบล

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลที่ 5 ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

2.กิจกรรมการพฒันา โดยการท า

ความสะอาดในเขตพื้นที่เทศบาลต าบล

เมืองงาย

7 โครงการติดตามและประเมินผล 1.ประชุมคณะกรรมการติดตามและ 5,000 0.00 เดือนตุลาคม - ธนัวาคม 2562 ภายในพื้นที่ ส านักปลัด ด าเนินการโดย

ตามแผนพฒันา ประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลฯ เขตเทศบาล เทศบาลต าบล ไม่ใช้งบประมาณ

2.ประชุมคณะกรรมการพฒันาเทศบาลฯ ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

งบด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ



5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี
5.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป (ตอ่)
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วย

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ
8 ค่าใช้จา่ยในการรางวัดทีดิ่น จ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการคุ้มครองดูแล ๑๘,๐๐๐ 15,895 เดือนตุลาคม 2562- ภายในพื้นที่ ส านักปลัด

สาธารณประโยชน์ ที่ดินสาธารณประโยชน์ของรัฐ เช่น กันยายน 2563 เขตเทศบาล เทศบาลต าบล

ค่าธรรมเนียมรังวดั ค่าหมุนหลัก เขตที่ดิน ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

ฯลฯ

9 โครงการพฒันาประสิทธภิาพการ ส ารวจข้อมูลที่ดินและส่ิงปลูกสร้างเกี่ยวกับ 155,000 154,840 เดือนตุลาคม 2562- ภายในพื้นที่ กองคลัง

จัดเก็บรายได้ของเทศบาลต าบล ประเภท จ านวน ขนาดของที่ดินและ กันยายน 2563 เขตเทศบาล เทศบาลต าบล

เมืองงาย ส่ิงปลูกสร้าง การใช้ประโยชน์ของที่ดิน ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

หรือส่ิงก่อสร้างเพื่อใหม้ีข้อมูลใช้ในการ

จัดเก็บภาษตีาม พ.ร.บ.ภาษทีี่ดินและ

ส่ิงปลูกสร้างในป ี2563
 

10 โครงการเสียภาษร่ีวมกัน สร้างสรรค์ 1.ประชาสัมพนัธ์ 15,000  -  -  - กองคลัง

ชุมชน สู่สังคมที่ยั่งยืน 2.ออกหน่วยบริการรับช าระภาษเีคล่ือนที่ เทศบาลต าบล

ทั้ง 7 ชุมชน เมืองงาย

3.รับช าระภาษชี่วงพกัเที่ยง

538,000 163,915รวม

งบด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ



5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี
5.2 แผนงานการสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วย

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ
1 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน กระบวน 15,000  - เดือนมกราคม-พฤษภาคม ภายในพื้นที่ ส านักปลัด ด าเนินการโดย

ด าเนินการจัดท าแผนพฒันาของ การ เพื่อจัดท าแผนพฒันาของเทศบาล เขตเทศบาล เทศบาลต าบล ไม่ใช้งบประมาณ

เทศบาลและแผนชุมชน และแผนชุมชน ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

2 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมความรู้ ฝึกอบรมใหค้วามรู้เร่ืองการจัดท าแผน 20,000  -  -  - ส านักปลัด

การจัดท าแผนพฒันาทอ้งถิ่น พฒันาทอ้งถิ่น การเปล่ียนแปลง การแก้ไข เทศบาลต าบล

แผนพฒันาทอ้งถิ่น ใหเ้ปน็ไปตามระเบยีบ เมืองงาย

กระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการจัดท า

แผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น

3 โครงการใหค้วามรู้ด้านกฏหมาย ฝึกอบรมใหค้วามรู้กฏหมายเบื้องต้นที่ 20,000  -  -  - ส านักปลัด

ที่เกี่ยวข้องกับชีวติประจ าวนั เกี่ยวข้องในชีวติประจ าวนั และสิทธหิน้าที่ เทศบาลต าบล

ขั้นพื้นฐานที่ควรรู้ เมืองงาย

55,000  -รวม

งบด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ



1. ครุภัณฑ์ส ำนักงำน 1.1 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 9 197,800 197,617
1.2 แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 1 2,500 2,500
1.3 แผนงำนสำธำรณสุข 1 40,200 40,125

2. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2.1 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 5 39,400 38,900
2.2 แผนงำนกำรศึกษำ 2 27,000 26,800

2.3 แผนงำนสำธำรณสุข 2 24,500 24,300

3. ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่ 3.1 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 2 82,700 82,690

4. ครุภัณฑ์กำรเกษตร 4.1 แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 1 23,000 23,000

4.2 แผนงำนเคหะและชุมชน 1 ๕๘,๐๐๐ 58,000

5. ครุภัณฑ์โรงงำน 5.1 แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 1 ๑๘,๐๐๐ 18,000

5.2 แผนงำนเคหะและชุมชน 6 20,300 18,500

6. ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง 6.1 แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 1 2,500,000  -
32 3,033,400 530,432

สรุปรายการจัดซ้ือครุภัณฑ์
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ระหว่างเดอืนตลุาคม 2562 -เดอืนกันยายน 2563) 

เทศบาลต าบลเมอืงงาย อ าเภอเชยีงดาว จังหวัดเชยีงใหม่

รวม

แผนงาน จ านวนรายการประเภทครุภณัฑ์ จ านวนงบประมาณด าเนินการจ านวนงบประมาณ



1. ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรมที่ สถำนที่ หน่วย

ที่ เกิดขึ้นจำกโครงกำร ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร

1 เก้าอี้ส านักงาน จัดซ้ือเก้าอี้ส านักงาน ส าหรับผู้บริหาร 9,000 9,000 เดือนเมษายน 2563 เทศบาล ส านักปลัด ต้ังจ่ายรายการใหม่

ส าหรับผู้บริหาร จ านวน 2 ตัว ราคาตัวละ 4,500 บาท ต าบลเมืองงาย เทศบาลต าบล

เปน็เก้าอี้ส านักงาน ส าหรับผู้บริหาร เมืองงาย

แบบมีพนักพงิรองรับช่วงล าคอและศีรษะ  

สามารถหมุนเก้าอี้ได้รอบตัว สามารถปรับระดับ

2 โต๊ะพบัโฟเมก้า จัดซ้ือโต๊ะพบัโฟเมก้าขาชุปโครเมี่ยน 22,000 22,000 เดือนเมษายน 2563 เทศบาล ส านักปลัด ต้ังจ่ายรายการใหม่

ขาชุปโครเมี่ยน จ านวน 10 ตัว ราคาตัวละ 2,200 บาท ต าบลเมืองงาย เทศบาลต าบล

ขนาดกวา้ง 180 ซม. x ยาว 75 ซม. x สูง เมืองงาย

75 ซม.

3 เคร่ืองปรับอากาศ แบบต้ังพื้น จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน 102,400 102,292 เดือนกันยายน 2563 เทศบาล ส านักปลัด ต้ังจ่ายรายการใหม่

หรือแบบแขวน แบบต้ังพื้นหรือแบบแขวน ขนาดไม่ต่ ากวา่ ต าบลเมืองงาย เทศบาลต าบล
40,000 บทียีู จ านวน 2 เคร่ือง เมืองงาย
ราคาเคร่ืองละ 51,200 บาท ราคาก าหนด
เปน็ราคาที่รวมค่าติดต้ัง โดยมีคุณลักษณะ

เฉพาะครุภณัฑ์ ส านักมาตรฐานงบประมาณ

ณ เดือนธนัวาคม 2562 

1. ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน

รำยกำรจัดซ้ือครุภัณฑ์
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 (ระหว่ำงเดอืนตลุำคม 2562 -เดอืนกันยำยน 2563) 

เทศบำลต ำบลเมอืงงำย อ ำเภอเชยีงดำว จังหวัดเชยีงใหม่

1.1 แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป

งบด ำเนินงำนงบประมำณ ระยะเวลำด ำเนินกำร หมำยเหตุ



ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรมที่ สถำนที่ หน่วย

ที่ เกิดขึ้นจำกโครงกำร ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร

4 ตู้บานเล่ือนกระจก จัดซ้ือตู้เหล็กบานเล่ือนกระจกขนาด 4,200 4,200 เดือนกุมภาพนัธ ์2563 เทศบาล กองคลัง

ไม่น้อยกวา่ 3 ฟตุ จ านวน 1 หลัง ต าบลเมืองงาย เทศบาลต าบล

(1) บานเล่ือนกระจกสามารถเล่ือนไปมาได้ เมืองงาย

(2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ 2 ชิ้น

(3) คุณสมบติัตามมาตรฐานผลิตภณัฑ์

อุตสาหกรรม  

5 เก้าอี้ จัดซ้ือเก้าอี้ส านักงาน แบบมีพนักพงิ 2,500 2,500 เดือนกุมภาพนัธ ์2563 เทศบาล กองคลัง

มีล้อเล่ือน สามารถปรับขึ้นลงได้ ต าบลเมืองงาย เทศบาลต าบล

แบบไฮโดริก จ านวน 1 ตัว เมืองงาย

6 โต๊ะท างาน จัดซ้ือโต๊ะท างาน ขนาด 5 ฟตุ จ านวน 1 ตัว 5,500 5,500 เดือนกุมภาพนัธ ์2563 เทศบาล กองคลัง

ขนาดกวา้ง 80 ซม. X ยาว 150 ซม. X สูง ต าบลเมืองงาย เทศบาลต าบล

75 ซม. เมืองงาย

1. ครุภัณฑ์ส ำนักงำน

หมำยเหตุงบประมำณ ระยะเวลำด ำเนินกำร

1.1 แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป (ตอ่)

งบด ำเนินงำน



 1.1 แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป (ตอ่)
ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรมที่ สถำนที่ หน่วย

ที่ เกิดขึ้นจำกโครงกำร ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร

7 เคร่ืองปรับอากาศ แบบต้ังพื้น จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน 40,200 40,125 เดือนกันยายน 2563 เทศบาล กองคลัง ต้ังจ่ายรายการใหม่

หรือแบบแขวน แบบต้ังพื้นหรือแบบแขวน ขนาดไม่ต่ ากวา่ ต าบลเมืองงาย เทศบาลต าบล

30,000 บทียีู จ านวน 1 เคร่ือง เมืองงาย

ราคาเคร่ืองละ 40,200 บาท

ราคาก าหนดเปน็ราคาที่รวมค่าติดต้ัง

 โดยมีคุณลักษณะเฉพาะครุภณัฑ์ 

ส านักมาตรฐานงบประมาณ

ณ เดือนธนัวาคม 2562 

8 โต๊ะท างาน จัดซ้ือโต๊ะท างาน ขนาดไม่น้อยกวา่ 5 ฟตุ 6,000 6,000 เดือนกันยายน 2563 เทศบาล ส านักปลัด ต้ังจ่ายรายการใหม่

จ านวน 1 ตัว ขนาดกวา้ง 80 ซม. X ต าบลเมืองงาย เทศบาลต าบล

ยาว 150 ซม. X สูง 75 ซม. เมืองงาย

เปน็ครุภณัฑ์ที่ต้ังจ่ายนอกเหนือบญัชี

ราคามาตรฐานครุภณัฑ์ โดยจัดซ้ือตาม

ราคาทอ้งตลาด 

1. ครุภัณฑ์ส ำนักงำน

งบประมำณ งบด ำเนินงำน ระยะเวลำด ำเนินกำร หมำยเหตุ



 1.1 แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป (ตอ่)
ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรมที่ สถำนที่ หน่วย

ที่ เกิดขึ้นจำกโครงกำร ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร

9 เก้าอี้ส านักงาน จัดซ้ือเก้าอี้ส านักงานส าหรับนักบริหาร 6,000 6,000 เดือนกันยายน 2563 เทศบาล ส านักปลัด ต้ังจ่ายรายการใหม่

ส าหรับนักบริหาร จ านวน 1 ตัว แบบมีพนักพงิรองรับ ต าบลเมืองงาย เทศบาลต าบล

ช่วงล าคอและศรีษะ สามารถหมุน เมืองงาย

เก้าอี้ได้รอบตัว สามารถปรับระดับ

ขี้นลงได้เปน็ครุภณัฑ์ที่ต้ังจ่ายนอกเหนือ

บญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ โดยจัดซ้ือ

ตามราคาทอ้งตลาด 

197,800 197,617

1. ครุภัณฑ์ส ำนักงำน
1.2  แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน
ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรมที่ สถำนที่ หน่วย

ที่ เกิดขึ้นจำกโครงกำร ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร

1 เก้าอี้ส านักงาน จัดซ้ือเก้าอี้ส านักงาน จ านวน 1 ตัว 2,500 2,500 เดือนกันยายน 2563 เทศบาล ส านักปลัด ต้ังจ่ายรายการใหม่

แบบมีพนักพงิ มีล้อเล่ือน สามารถปรับ ต าบลเมืองงาย เทศบาลต าบล

ขึ้นลงได้ แบบไฮโดริก เปน็ครุภณัฑ์ที่ต้ังจ่าย เมืองงาย

นอกเหนือบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์

 โดยจัดซ้ือตามราคาทอ้งตลาด 

2,500 2,500

1. ครุภัณฑ์ส ำนักงำน

งบประมำณ

งบด ำเนินงำน ระยะเวลำด ำเนินกำร หมำยเหตุงบประมำณ

งบด ำเนินงำน ระยะเวลำด ำเนินกำร หมำยเหตุ

รวม

รวม



 1.3 แผนงำนสำธำรณสุข
ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรมที่ สถำนที่ หน่วย

ที่ เกิดขึ้นจำกโครงกำร ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร

1 เคร่ืองปรับอากาศ แบบต้ังพื้น จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน 40,200 40,125 เดือนกันยายน 2563 เทศบาล กองสาธารณสุขฯ ต้ังจ่ายรายการใหม่

หรือแบบแขวน แบบต้ังพื้นหรือแบบแขวน ขนาดไม่ต่ ากวา่ ต าบลเมืองงาย เทศบาลต าบล

30,000 บทียีู จ านวน 1 เคร่ือง เมืองงาย

ราคาเคร่ืองละ 40,200 บาท

ราคาก าหนดเปน็ราคาที่รวมค่าติดต้ัง

 โดยมีคุณลักษณะเฉพาะครุภณัฑ์ 

ส านักมาตรฐานงบประมาณ

ณ เดือนธนัวาคม 2562 

40,200 40,125รวม

งบประมำณ

2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

หมำยเหตุระยะเวลำด ำเนินกำรงบด ำเนินงำน



ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรมที่ สถำนที่ หน่วย
ที่ เกิดขึ้นจำกโครงกำร ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร
1 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับ 22,000 21,900 เดือนกุมภาพนัธ ์2563 เทศบาล ส านักปลัด

งานประมวลผล แบบที่ 1 จ านวน 1 เคร่ือง ต าบลเมืองงาย เทศบาลต าบล
โดยใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ เมืองงาย
พื้นฐานคอมพวิเตอร์ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

2 เคร่ืองส ารองไฟฟา้ จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 800VA 2,500 2,400 เดือนกุมภาพนัธ ์2563 เทศบาล ส านักปลัด
จ านวน 1 เคร่ือง โดยใช้เกณฑ์ราคากลาง ต าบลเมืองงาย เทศบาลต าบล
และคุณลักษณะพื้นฐานคอมพวิเตอร์ เมืองงาย
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร

3 เคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึก จัดซ้ือเคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึกพร้อม 4,300 4,200 เดือนกุมภาพนัธ ์2563 เทศบาล ส านักปลัด

ติดต้ังถังหมึกพมิพ ์(Ink Tank Printer) ต าบลเมืองงาย เทศบาลต าบล

จ านวน 1 เคร่ือง โดยใช้เกณฑ์ราคากลาง เมืองงาย

และคุณลักษณะพื้นฐานคอมพวิเตอร์

ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสาร

2.1 แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป

ระยะเวลำด ำเนินกำรงบประมำณ หมำยเหตุงบด ำเนินงำน

2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์



ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรมที่ สถำนที่ หน่วย
ที่ เกิดขึ้นจำกโครงกำร ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร
4 เคร่ืองพมิพ ์Multifunction จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ Multifunction 8,000 7,900 เดือนกุมภาพนัธ ์2563 เทศบาล กองคลัง

แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพมิพ์ ต าบลเมืองงาย เทศบาลต าบล
( Ink Tank Printer) จ านวน 1 เคร่ือง เมืองงาย
โดยใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานคอมพวิเตอร์ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

5 เคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์ จัดซ้ือเคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์ หรือ LED ขาว ด า 2,600 2,500 เดือนกุมภาพนัธ ์2563 เทศบาล กองคลัง

จ านวน 1 เคร่ือง โดยใช้เกณฑ์ราคากลาง ต าบลเมืองงาย เทศบาลต าบล

และคุณลักษณะพื้นฐานคอมพวิเตอร์ของ เมืองงาย

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสาร

39,400 38,900รวม

2.1 แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป (ตอ่)

หมำยเหตุงบประมำณ

2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

งบด ำเนินงำน ระยะเวลำด ำเนินกำร



ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรมที่ สถำนที่ หน่วย
ที่ เกิดขึ้นจำกโครงกำร ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร
1 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับ 22,000 21,900 เดือนกุมภาพนัธ ์2563 เทศบาล กองการศึกษา

งานประมวลผล แบบที่ 1 จ านวน 1 เคร่ือง ต าบลเมืองงาย เทศบาลต าบล
โดยใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ เมืองงาย
พื้นฐานคอมพวิเตอร์ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

2 เคร่ืองส ารองไฟฟา้ จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 800VA 5,000 4,900 เดือนกุมภาพนัธ ์2563 เทศบาล กองการศึกษา ก.พ. 1 เคร่ือง
จ านวน 2 เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ 2,500 บาท เดือนกรกฎาคม 2563 ต าบลเมืองงาย เทศบาลต าบล ก.ค. 1 เคร่ือง
โดยใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ เมืองงาย
พื้นฐานคอมพวิเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร

27,000 26,800รวม

งบประมำณ

2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ระยะเวลำด ำเนินกำร

2.2 แผนงำนกำรศึกษำ

งบด ำเนินงำน หมำยเหตุ



ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรมที่ สถำนที่ หน่วย
ที่ เกิดขึ้นจำกโครงกำร ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร
1 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับ 22,000 21,900 เดือนกุมภาพนัธ ์2563 เทศบาล กองสาธารณสุขฯ

งานประมวลผล แบบที่ 1 จ านวน 1 เคร่ือง ต าบลเมืองงาย เทศบาลต าบล
โดยใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ เมืองงาย
พื้นฐานคอมพวิเตอร์ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

2 เคร่ืองส ารองไฟฟา้ จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 800VA 2,500 2,400 เดือนกุมภาพนัธ ์2563 เทศบาล กองสาธารณสุขฯ
จ านวน 1 เคร่ือง โดยใช้เกณฑ์ราคากลาง ต าบลเมืองงาย เทศบาลต าบล
และคุณลักษณะพื้นฐานคอมพวิเตอร์ เมืองงาย
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร

24,500 24,300

3. ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่

รวม

งบด ำเนินงำน ระยะเวลำด ำเนินกำร หมำยเหตุ

2.3 แผนงำนสำธำรณสุข

งบประมำณ



 3.1 แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป
ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรมที่ สถำนที่ หน่วย

ที่ เกิดขึ้นจำกโครงกำร ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร
1 กล้องถ่ายรูป จัดซ้ือกล้องถ่ายรูป กล้องดิจดตอล 40,000 ๓๙,๙๙๐ เดือนมิถุนายน 2563 เทศบาล ส านักปลัด

จ านวน 1 กล้อง เปน็กล้องเปล่ียนเลนส์ได้ ต าบลเมืองงาย เทศบาลต าบล

มีระบบแฟลชในตัว สามารถถ่ายโอนข้อมูล เมืองงาย

จากกล้องไปยังคอมพวิเตอร์ได้

2 จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟา้ จัดซ้ือจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟา้ 42,700 42,700 เดือนกันยายน 2563 เทศบาล ส านักปลัด ต้ังจ่ายรายการใหม่

พร้อมค่าติดต้ัง จ านวน 1 จอ ต าบลเมืองงาย เทศบาลต าบล

ขนาดเส้นทแยงมุม 180 นิ้ว จอม้วนเก็บ เมืองงาย

ในกล่องได้ บงัคับจอ ขึ้น ลง หยุด 

ด้วยสวติซ์ หรือรีโมทคอนโทรล ใช้ไฟฟา้

AC 200 โวลต์ 50 เฮิรตซ์ พร้อมติดต้ัง

ราคาก าหนดเปน็ราคาที่รวมค่าติดต้ัง

 โดยมีคุณลักษณะเฉพาะครุภณัฑ์ ส านักมาตรฐาน

งบประมาณ ณ เดือนธนัวาคม 2562 

82,700 82,690

4. ประเภทครุภัณฑ์กำรเกษตร  

รวม

งบประมำณ งบด ำเนินงำน หมำยเหตุระยะเวลำด ำเนินกำร



4.1 แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน
ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรมที่ สถำนที่ หน่วย

ที่ เกิดขึ้นจำกโครงกำร ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร
1 เคร่ืองสูบน้ าแบบหอยโข่ง จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ าแบบหอยโข่ง จ านวน 1 เคร่ือง ๒๓,๐๐๐ ๒๓,๐๐๐ เดือนกันยายน 2563 เทศบาล ส านักปลัด ต้ังจ่ายรายการใหม่

เคร่ืองยนต์เบนซิน ขนาด 9 แรงม้า ต าบลเมืองงาย เทศบาลต าบล

พร้อมอุปกรณ์ ครุภณัฑ์ที่ต้ังจ่ายนอกเหนือ เมืองงาย

บญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ โดยจัดซ้ือ

ตามราคาทอ้งตลาด 

๒๓,๐๐๐ 23,000
  4.2 แผนงำนเคหะและชมุชน
ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรมที่ สถำนที่ หน่วย

ที่ เกิดขึ้นจำกโครงกำร ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร
1 ปั้มน้ าบาดาล จัดซ้ือปั๊มน้ าบาดาล (Submersible pump) ๕๘,๐๐๐ ๕๘,๐๐๐ เดือนเมษายน 2563 เทศบาล กองช่าง ต้ังจ่ายรายการใหม่

ขนาด ๒Hp. ใช้กับไฟฟา้ ๒๒๐V. พร้อมตู้ ต าบลเมืองงาย เทศบาลต าบล

คอนโทรล ทอ่ส่งน้ าพวีซีี หนา ๘.๕ ขนาด เมืองงาย

 ศก.๑.๕ นิ้ว โฟลวส์วทิช์อุปกรณ์ประกอบ

ต่างๆในการติดต้ัง พร้อมค่าด าเนินการติดต้ัง

ครุภณัฑ์ที่ต้ังจ่ายนอกเหนือ  บญัชีราคา

มาตรฐานครุภณัฑ์ โดยจัดซ้ือตามราคาทอ้งตลาด

๕๘,๐๐๐ 58,000

5. ครุภัณฑ์โรงงำน

รวม

รวม

งบประมำณ งบด ำเนินงำน

ระยะเวลำด ำเนินกำรงบประมำณ หมำยเหตุ

หมำยเหตุระยะเวลำด ำเนินกำร

งบด ำเนินงำน



5.1  แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน
ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรมที่ สถำนที่ หน่วย

ที่ เกิดขึ้นจำกโครงกำร ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร
1 เล่ือยโซ่ยนต์ จัดซ้ือเล่ือยโซ่ยนต์ ขนาดเคร่ืองยนต์ไม่เกิน ๑๘,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐ เดือนกันยายน 2563 เทศบาล ส านักปลัด ต้ังจ่ายรายการใหม่

2 แรงม้า จ านวน 2 เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ ต าบลเมืองงาย เทศบาลต าบล

9,000 บาท เปน็เคร่ืองยนต์ 2 จังหวะ เมืองงาย

พร้อมแผนบงัคับโซ่ขนาดไม่น้อยกวา่ 11 นิ้ว 

ครุภณัฑ์ที่ต้ังจ่ายนอกเหนือ  บญัชีราคา

มาตรฐานครุภณัฑ์ โดยจัดซ้ือตามราคาทอ้งตลาด 

๑๘,๐๐๐ 18,000

5.2  แผนงำนเคหะและชมุชน
ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรมที่ สถำนที่ หน่วย

ที่ เกิดขึ้นจำกโครงกำร ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร
1 เคร่ืองตัดเหล็ก จัดซ้ือเคร่ืองตัดเหล็ก จ านวน 1 เคร่ือง 7,800 7,250 เดือนกันยายน 2563 เทศบาล กองช่าง ต้ังจ่ายรายการใหม่

ขนาดมอเตอร์ 3 แรงม้า ก าลังไฟ ต าบลเมืองงาย เทศบาลต าบล

220 โวลท ์ขนาดใบตัดเส้นผ่านศูนย์กลาง เมืองงาย

16 นิ้ว  เปน็ครุภณัฑ์ที่ต้ังจ่ายนอกเหนือ

บญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ โดยจัดซ้ือ

ตามราคาทอ้งตลาด 

5. ครุภัณฑ์โรงงำน

รวม

งบประมำณ งบด ำเนินงำน ระยะเวลำด ำเนินกำร หมำยเหตุ

งบประมำณ งบด ำเนินงำน ระยะเวลำด ำเนินกำร หมำยเหตุ



 5.2 แผนงำนเคหะและชมุชน (ตอ่)
ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรมที่ สถำนที่ หน่วย

ที่ เกิดขึ้นจำกโครงกำร ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร
2 เคร่ืองเจียร/ตัดแบบมือถือ จัดซ้ือเคร่ืองเจียร/ตัดแบบมือถือ จ านวน 1 3,000 2,800 เดือนกันยายน 2563 เทศบาล กองช่าง ต้ังจ่ายรายการใหม่

 เคร่ือง ขนาดก าลังไฟไม่น้อยกวา่ ต าบลเมืองงาย เทศบาลต าบล

840 วตัต์ ไฟ 220 โวลท ์ขนาดใบเจีย/ตัด เมืองงาย

เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว  เปน็ครุภณัฑ์

ที่ต้ังจ่ายนอกเหนือ บญัชีราคามาตรฐาน

ครุภณัฑ์  โดยจัดซ้ือตามราคาทอ้งตลาด 

3 มอเตอร์หนิเจีย จัดซ้ือมอเตอร์หนิเจีย จ านวน 1 เคร่ือง 4,100 3,750 เดือนกันยายน 2563 เทศบาล กองช่าง ต้ังจ่ายรายการใหม่

ขนาดมอเตอร์ 1/2 แรงม้า ก าลังไฟ ต าบลเมืองงาย เทศบาลต าบล

220 โวลท ์เปน็ครุภณัฑ์ที่ต้ังจ่ายนอกเหนือ เมืองงาย

บญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ โดยจัดซ้ือ

ตามราคาทอ้งตลาด 

4 สวา่นไฟฟา้ จัดซ้ือสวา่นไฟฟา้ จ านวน 1 เคร่ือง 3,400 3,100 เดือนกันยายน 2563 เทศบาล กองช่าง ต้ังจ่ายรายการใหม่

ขนาดมอเตอร์ 3 แรงม้า ก าลังไฟ ต าบลเมืองงาย เทศบาลต าบล

220 โวลท ์ขนาดใบตัดเส้นผ่านศูนย์กลาง เมืองงาย

16 นิ้ว  เปน็ครุภณัฑ์ที่ต้ังจ่ายนอกเหนือ

บญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ โดยจัดซ้ือ

ตามราคาทอ้งตลาด 

5. ครุภัณฑ์โรงงำน

งบประมำณ งบด ำเนินงำน ระยะเวลำด ำเนินกำร หมำยเหตุ



 5.2 แผนงำนเคหะและชมุชน (ตอ่)
ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรมที่ สถำนที่ หน่วย

ที่ เกิดขึ้นจำกโครงกำร ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร
5 เคร่ืองยิงตะปลูวดขาคู่ จัดซ้ือเคร่ืองยิงตะปลูวดขาคู่ จ านวน 1,000 850 เดือนกันยายน 2563 เทศบาล กองช่าง ต้ังจ่ายรายการใหม่

1 เคร่ือง ชนิดแรงอัดลม เปน็ครุภณัฑ์ ต าบลเมืองงาย เทศบาลต าบล

ที่ต้ังจ่ายนอกเหนือบญัชีราคามาตรฐาน เมืองงาย

ครุภณัฑ์ โดยจัดซ้ือตามราคาทอ้งตลาด 

6 เคร่ืองยิงตะปขูาเด่ียว จัดซ้ือเคร่ืองยิงตะปขูาเด่ียว จ านวน 1 1,000 750 เดือนกันยายน 2563 เทศบาล กองช่าง ต้ังจ่ายรายการใหม่

เคร่ือง ชนิดแรงลมอัด เปน็ครุภณัฑ์ ต าบลเมืองงาย เทศบาลต าบล

ที่ต้ังจ่ายนอกเหนือบญัชีราคามาตรฐาน เมืองงาย

ครุภณัฑ์ โดยจัดซ้ือตามราคาทอ้งตลาด 

20,300 18,500
  

6. ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง

รวม

งบประมำณ งบด ำเนินงำน ระยะเวลำด ำเนินกำร หมำยเหตุ



 6.1 แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน
ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรมที่ สถำนที่ หน่วย

ที่ เกิดขึ้นจำกโครงกำร ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร
1 รถบรรทกุ (ดีเซล) แบบบรรทกุน้ าจัดหารถบรรทกุ (ดีเซล) แบบบรรทกุน้ า 2,500,000  - อยู่ระหวา่งด าเนิการ เทศบาล ส านักปลัด จ่ายขาดเงินสะสม

ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ต าบลเมืองงาย เทศบาลต าบล

ไม่น้อยกวา่ 6,000 ซีซี หรือก าลัง เมืองงาย

เคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากวา่ 170 กิโลวตัต์

จ านวน 1 คัน โดยมีคุณลักษณะเฉพาะ

ครุภณัฑ์ ส านักมาตรฐานงบประมาณประจ าปี

2,500,000  -

  

รวม

งบประมำณ งบด ำเนินงำน ระยะเวลำด ำเนินกำร หมำยเหตุ


