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บทน า 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลเมืองงาย 

 

 1. วิสัยทัศน์ 
  “ชุมชนน่ำอยู่ เชิดชูวัฒนธรรม น้อมน ำปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง” 
 

2. ยุทธศาสตร์ 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสำธำรณูปโภคและโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ 
3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคมและคุณภำพชีวิต 
4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี 

 

 3. เป้าประสงค์ 
  1. ระบบสำธำรณูปโภค โครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่ได้มำตรฐำนเพียงพอและท่ัวถึง 
  2. ประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดี ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

  3. ประชำชนมีควำมตระหนัก อนุรักษ์วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น 
       4. ประชำชนได้รับควำมรู้เกี่ยวกับสุขภำพอนำมัยอย่ำงทั่วถึง 
       5.  กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
        6. ประชำชนได้รับควำมพึงพอใจและประสิทธิภำพกำรบริหำรและกำรจัดกำรอย่ำงต่อเนื่อง 

     7. เด็ก เยำวชน ประชำชน มีโอกำสเข้ำถึงระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศให้มำกที่สุด เพ่ือส่งเสริม 
            ให้เกิดแนวคิดและกำรเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพ่ือกำรพัฒนำ 

 

 

 
 

 



1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 0 0

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ
    2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0 0
     2.2 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 0 0
     2.3 แผนงานการเกษตร 0 0

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคมและคุณภาพชวีิต
    3.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 0 0

    3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1 15,460.00

    3.3 แผนงานการศึกษา 3 1,849,476.92

    3.4 แผนงานสาธารณสุข 3 61,097.40

    3.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 2 35,000.00

    3.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 22,900.00

    3.7 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1 16,500.00

    3.8 แผนงานงบกลาง 3 4,906,900.00

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
    4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1 20,000.00

    4.2 แผนงานสาธารณสุข 2 14,200.00

    4.3 แผนงานเคหะและชุมชน 1 2,075.00

    4.4 แผนงานการเกษตร 0 0

5.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี
     5.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 5 287,810.20

     5.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0 0
รวมทั้งสิ้น 23 7,231,419.52

ระหว่างเดอืนตลุาคม 2563 - เดอืนมนีาคม 2564

สรุปผลการด าเนินงาน 

จ านวนโครงการ จ านวนงบประมาณด าเนินงาน

 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลเมอืงงาย อ าเภอเชยีงดาว จังหวัดเชยีงใหม่

ยุทธศาสตร์



 



1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน ยังไม่ได้ด าเนินการ

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ
2.1 แผนงานการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ยังไม่ได้ด าเนินการ
2.2 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ ยังไม่ได้ด าเนินการ
2.3 แผนงานการเกษตร ยังไม่ได้ด าเนินการ

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระหว่างเดอืนตลุาคม 2563 - เดอืนมนีาคม 2564)
รายงานผลการด าเนินงาน

เทศบาลต าบลเมอืงงาย อ าเภอเชยีงดาว จังหวัดเชยีงใหม่



1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน ยังไม่ได้ด าเนินการ







3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคมและคุณภาพชวีิต
  3.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป ยังไม่ได้ด ำเนินกำร

  3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ สถานที่ หน่วย
ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ ด าเนินการ ด าเนินการ
1 โครงกำรปอ้งกันและลดอุบติัเหตุ 1.ต้ังจุดบริกำรประชำชนในช่วง 30,000 15,460  วนัที่ 27 ธ.ค. 2563 ภำยในพื้นที่ ส ำนักปลัด ต้ังจุดบริกำร

ทำงถนน เทศกำลปใีหม่ โดยบรูณำกำรร่วมกับ  - 2 ม.ค. 2564 เขตเทศบำล เทศบำลต ำบล ประชำชน ณ 

ทหำร, ต ำรวจ, อปพร., อสม. และ ต ำบลเมืองงำย เมืองงำย บริเวณหน้ำ

หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ รพ.สต.เมืองงำย

ด ำเนินงำนในช่วงเทศกำลปใีหม่

15,460

รายงานผลการด าเนินงาน
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระหว่างเดอืนตลุาคม 2563 - เดอืนมนีาคม 2564)

เทศบาลต าบลเมอืงงาย อ าเภอเชยีงดาว จังหวัดเชยีงใหม่

ระยะเวลาด าเนินการงบด าเนินงาน หมายเหตุ

รวม

งบประมาณ



3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคมและคุณภาพชวีิต
  3.3 แผนงานการศึกษา

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ สถานที่ หน่วย
ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ ด าเนินการ ด าเนินการ
1 โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำย ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำของ 928,950 276,860 เดือนตุลำคม 2563- ศูนย์พฒันำ กองกำรศึกษำ ด ำเนินกำรตลอด

ในกำรบริหำรสถำนศึกษำของ ศูนย์พฒันำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลเมืองงำย มีนำคม 2564 เด็กเล็กเทศบำล เทศบำลต ำบล ปงีบประมำณ

ศูนย์พฒันำเด็กเล็กเทศบำล ค่ำอำหำรกลำงวนั ต ำบลเมืองงำย เมืองงำย

ต ำบลเมืองงำย

2 ค่ำอำหำรเสริม (นม) ค่ำอำหำรเสริม(นม) ส ำหรับเด็กนักเรียน 1,504,568 496,616.92 เดือนตุลำคม 2563- ภำยในพื้นที่ กองกำรศึกษำ ด ำเนินกำรตลอด

ศูนย์พฒันำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลเมืองงำย มีนำคม 2564 เขตเทศบำล เทศบำลต ำบล ปงีบประมำณ

นักเรียนโรงเรียนชุมชนบำ้นเมืองงำยและ ต ำบลเมืองงำย เมืองงำย

โรงเรียนบำ้นใหม่

3 อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบำ้น อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบำ้นเมืองงำยและ 2,500,000 1,076,000 เดือนตุลำคม 2563- ภำยในพื้นที่ กองกำรศึกษำ ด ำเนินกำรตลอด

เมืองงำยและโรงเรียนบำ้นใหม่ โรงเรียนบำ้นใหม่ โครงกำรอำหำรกลำงวนั มีนำคม 2564 เขตเทศบำล เทศบำลต ำบล ปงีบประมำณ

โครงกำรอำหำรกลำงวนั ต ำบลเมืองงำย เมืองงำย

1,849,476.92รวม

รายงานผลการด าเนินงาน

เทศบาลต าบลเมอืงงาย อ าเภอเชยีงดาว จังหวัดเชยีงใหม่

หมายเหตุงบประมาณ งบด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระหว่างเดอืนตลุาคม 2563 - เดอืนมนีาคม 2564)



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

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ
1 โครงกำรปอ้งกันและควบคุม กิจกรรมออกหน่วยบริกำรเคล่ือนที่ฉีดวคัซีน 40,000 33,200 เดือนตุลำคม 2563- ในเขตพื้นที่ กองสำธำรณสุขฯ ด ำเนินกำรตลอด

โรคพษิสุนัขบำ้ ปอ้งกันโรคพษิสุนัขบำ้ ใหแ้ก่สุนัขและแมว มีนำคม 2564 เทศบำล เทศบำลต ำบล ปงีบประมำณ

ของประชำชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ต ำบลเมืองงำย เมืองงำย

2 โครงกำรปอ้งกันและควบคุม 1.จัดกิจกรรมรณรงค์ท ำลำยแหล่งเพำะพนัธุ์ 50,000 1,667.40 เดือนตุลำคม 2563- ในเขตพื้นที่ กองสำธำรณสุขฯ ด ำเนินกำรตลอด

โรคที่มียุงลำยเปน็พำหะ ยุงลำย เช่น ท ำปำ้ยประชำสัมพนัธ์ มีนำคม 2564 เทศบำล เทศบำลต ำบล ปงีบประมำณ

ประชำสัมพนัธผ่์ำนเสียงตำมสำย ต ำบลเมืองงำย เมืองงำย

เดินรณรงค์

2.พน่หมอกควนัเพื่อควบคุมและปอ้งกัน

กำรแพร่ระบำดของโรคไข้เลือดออก

3 โครงกำรปอ้งกันและควบคุม 1.จัดกิจกรรมใหค้วำมรู้เร่ืองโรคติดต่อ 100,000 ๒๖,๒๓๐ เดือนตุลำคม 2563- ภำยในพื้นที่ กองสำธำรณสุข ด ำเนินกำรตลอด

โรคติดต่ออันตรำย หรือโรคอุบติัใหม่ อันตรำยหรือโรคอุบติัใหม่ มีนำคม 2564 เขตเทศบำล เทศบำลต ำบล ปงีบประมำณ
2.จัดประชุมคณะกรรมกำรควบคุม ต ำบลเมืองงำย เมืองงำย
โรคติดต่อระดับต ำบล

3.ด ำเนินกำรเฝ้ำระวงั ปอ้งกัน และควบคุม

โรคติดต่ออันตรำยหรือโรคติดต่ออุบติัใหม่

61,097.40     รวม

รายงานผลการด าเนินงาน
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระหว่างเดอืนตลุาคม 2563 - เดอืนมนีาคม 2564)

งบด าเนินงาน

เทศบาลต าบลเมอืงงาย อ าเภอเชยีงดาว จังหวัดเชยีงใหม่

หมายเหตุระยะเวลาด าเนินการ



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

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ
1 โครงกำรนวตักรรมเยี่ยมบำ้น กิจกรรมเยี่ยมบำ้นผู้ปว่ยติดเตียง ร่วมกับ 10,000  -  10 กุมภำพนัธ ์2564 ภำยในพื้นที่ ส ำนักปลัด ด ำเนินกำรโดย

ผู้สูงอำยุ ผู้พกิำร และผู้ปว่ยเอดส์ มูลนิธชิีวติใหม่ ในพระอุปถัมภข์องสมเด็จ เขตเทศบำล เทศบำลต ำบล ไม่ใช้งบประมำณ

พระศรีนครินทรรำบรมรำชชนนี ต ำบลเมืองงำย เมืองงำย

2 โครงกำรศูนย์ปฏบิติักำรร่วมใน อุดหนุนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเชียงดำว 35,000 35,000   เดือนพฤศจิกำยน 2563 ภำยในพื้นที่ ส ำนักปลัด ด ำเนินกำรตลอด

กำรช่วยเหลือประชำชนขององค์กร เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำใช้จ่ำยศูนย์ปฏบิติักำรร่วม เขตเทศบำล เทศบำลต ำบล ปงีบประมำณ

ปกครองส่วนทอ้งถิ่นอ ำเภอ ในกำรช่วยเหลือประชำชนขององค์กร ต ำบลเมืองงำย เมืองงำย

เชียงดำว (สถำนที่กลำง) ปกครองส่วนทอ้งถิ่นอ ำเภอเชียงดำว

 (สถำนที่กลำง)

35,000

ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ

รวม

งบด าเนินงาน

รายงานผลการด าเนินงาน
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระหว่างเดอืนตลุาคม 2563 - เดอืนมนีาคม 2564)

เทศบาลต าบลเมอืงงาย อ าเภอเชยีงดาว จังหวัดเชยีงใหม่



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

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ
1 โครงกำรส่งเสริมพฒันำศักยภำพ กิจกรรมโครงกำรส่งเสริมพฒันำ 150,000 22,900 18 พฤศจิกำยน 2563 ภำยในพื้นที่ ส ำนักปลัด ด ำเนินกำรตลอด

ผู้สูงอำยุ ศักยภำพผู้สูงอำยุ "โรงเรียนดอยนำง เขตเทศบำล เทศบำลต ำบล ปงีบประมำณ
ชรำบำล" เช่น กำรจัดเวทแีลกเปล่ียนเรียนรู้ ต ำบลเมืองงำย เมืองงำย
กำรอภปิรำยสำระน่ำรู้ กำรดูแลรักษำ
สุขภำพ กิจกรรมนันทนำกำรต่ำง ๆ ฯลฯ

22,900

3.7 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ สถานที่ หน่วย
ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ ด าเนินการ ด าเนินการ
1 โครงกำรจัดงำนประเพณี จัดกิจกรรมส่งเสริม อนุรักษ ์รักษำ 20,000 16,500 เดือนตุลำคม 2563 ภำยในพื้นที่ กองกำรศึกษำ

วนัลอยกระทง และคงไวซ่ึ้งแบบของขนบธรรมเนียน เขตเทศบำล เทศบำลต ำบล

ประเพณีอันดีงำมของทอ้งถิ่น เช่น ต ำบลเมืองงำย เมืองงำย

กำรประกวดซุ้มประตูปำ่

16,500

หมายเหตุระยะเวลาด าเนินการ

งบด าเนินงาน

เทศบาลต าบลเมอืงงาย อ าเภอเชยีงดาว จังหวัดเชยีงใหม่

รวม

งบประมาณ

ระยะเวลาด าเนินการ

รวม

งบด าเนินงาน

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนินงาน
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระหว่างเดอืนตลุาคม 2563 - เดอืนมนีาคม 2564)



3.8 แผนงานงบกลาง

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ สถานที่ หน่วย
ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ ด าเนินการ ด าเนินการ
1 เบีย้ยงัชีพผู้สูงอำยุ 1.ออกหน่วยบริกำรจ่ำยเงินสงเครำะห์ ๘,๖๖๖,๔๐๐ ๔,๑๕๒,๓๐๐ เดือนตุลำคม 2563- ผู้สูงอำยุภำย ส ำนักปลัด ด ำเนินกำรตลอด

เบีย้ยงัชีพผู้สูงอำยเุดือนละหนึ่งคร้ัง กันยำยน 2564 ในพื้นที่ เทศบำลต ำบล ปงีบประมำณ

ภำยในวันที ่10 ของเดือน เขตเทศบำล เมืองงำย

2.โอนเงินสงเครำะห์เขำ้บัญชีกรณีที่ ต ำบลเมืองงำย

ผู้สูงอำยทุีม่ีควำมประสงค์ให้โอนเขำ้
บัญชีโดยกรมบัญชีกลำง

2 เบีย้ยงัชีพคนพกิำร 1.ออกหน่วยบริกำรจำ่ยเงินสงเครำะห์ ๑,๔๗๖,๐๐๐ ๗๑๕,๖๐๐ เดือนตุลำคม 2563- ผู้พกิำรภำย ส ำนักปลัด ด ำเนินกำรตลอด

เบีย้ยงัชีพคนพกิำรเดือนละหนึ่งคร้ัง กันยำยน 2564 ในพื้นที่ เทศบำลต ำบล ปงีบประมำณ

ภำยในวันที ่10 ของเดือน เขตเทศบำล เมืองงำย

2.โอนเงินสงเครำะห์เขำ้บัญชีกรณีที่ ต ำบลเมืองงำย

ผู้พกิำรทีม่ีควำมประสงค์ให้โอนเขำ้บัญชี
โดยกรมบัญชีกลำง

3 เบี้ยยังชีพผู้ปว่ยโรคเอดส์ 1.ออกหน่วยบริกำรจ่ำยเงินสงเครำะหเ์บี้ย 90,000 39,000 เดือนตุลำคม 2563- ผู้ปว่ยโรคเอดส์ ส ำนักปลัด ด ำเนินกำรตลอด

ยังชีพผู้ปว่ยโรคเอดส์เดือนละหนึ่งคร้ัง กันยำยน 2564 เขตเทศบำล เทศบำลต ำบล ปงีบประมำณ

ภำยในวนัที่ 10 ของเดือน ต ำบลเมืองงำย เมืองงำย

2.โอนเงินสงเครำะห์เขำ้บัญชีกรณีที่
ผู้ป่วยโรคเอดส์ทีม่ีควำมประสงค์
ให้โอนเขำ้บัญชีโดยกรมบัญชีกลำง

4,906,900

หมายเหตุระยะเวลาด าเนินการ

เทศบาลต าบลเมอืงงาย อ าเภอเชยีงดาว จังหวัดเชยีงใหม่

รายงานผลการด าเนินงาน

รวม

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระหว่างเดอืนตลุาคม 2563 - เดอืนมนีาคม 2564)

งบประมาณ งบด าเนินงาน

















 











4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ สถานที่ หน่วย
ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ ด าเนินการ ด าเนินการ
1 โครงการบรูณาการปอ้งกันและ 1.จัดกิจกรรมอบรมใหค้วามรู้และ 20,000 20,000 17 กุมภาพนัธ ์2564 ภายในพื้นที่ ส านักปลัด

ควบคุมไฟปา่ การท าแนวกันไฟ เพื่อปอ้งกันและ เขตเทศบาล เทศบาลต าบล

ควบคุมไฟปา่โดยบรูณาการร่วมกับ ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

ไฟปา่ผาแดง, อ าเภอเชียงดาว, หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ และ ประชาชน

บา้นแม่ข้อน หมู่ที่ 4

2.ประชาสัมพนัธผ่์านเสียงตามสาย

3.ประชาสัมพนัธผ่์านเวบ็ไซต์ และ

เฟสบุ๊คของเทศบาลต าบลเมืองงาย

20,000

ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ

รวม

รายงานผลการด าเนินงาน
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระหว่างเดอืนตลุาคม 2563 - เดอืนมนีาคม 2564)

เทศบาลต าบลเมอืงงาย อ าเภอเชยีงดาว จังหวัดเชยีงใหม่

งบประมาณ งบด าเนินงาน



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

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ ด าเนินการ ด าเนินการ
1 โครงการปอ้งกันและแก้ไขปญัหา รณรงค์ใหค้วามรู้ร่วมกับงานปอ้งกัน ๑๐,๐๐๐ ๔,๒๐๐ มกราคม - มีนาคม 2564 ภายในพื้นที่ กองสาธารณสุข ด าเนินการตลอด

มลพษิทางอากาศ และบรรเทาสาธารณภยั และจัดท าปา้ย เขตเทศบาล เทศบาลต าบล ปงีบประมาณ

ประชาสัมพนัธใ์หค้วามรู้เร่ืองไฟปา่ ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

และขอความร่วมมืองดเผาใหท้กุชุมชน

2 โครงการทอ้งถิ่นงาม 3 ส จัดกิจกรรมประชาสัมพนัธ ์รณรงค์ 15,000 10,000 มกราคม - มีนาคม 2564 ภายในพื้นที่ กองสาธารณสุข ด าเนินการตลอด

(สะอาด  สวยงาม สุขภาพดี) เขตเทศบาล เทศบาลต าบล ปงีบประมาณ

ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

14,200

4.3 แผนงานเคหะและชมุชน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ สถานที่ หน่วย
ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ ด าเนินการ ด าเนินการ
2 โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 1.กิจกรรมส่งเสริมการคัดแยกขยะ 100,000 2,075 เดือนตุลาคม 2563 - ภายในพื้นที่ กองสาธารณสุข ด าเนินการตลอด

ในชุมชน "เมืองงายสะอาด" 2.กิจกรรมท าปุ๋ยหมัก น้ าหมักชีวภาพ มีนาคม 2564 เขตเทศบาล เทศบาลต าบล ปงีบประมาณ
3.ประชาสัมพนัธผ่์านเสียงตามสาย ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

2,075

งบประมาณ งบด าเนินงาน

รายงานผลการด าเนินงาน
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระหว่างเดอืนตลุาคม 2563 - เดอืนมนีาคม 2564)

เทศบาลต าบลเมอืงงาย อ าเภอเชยีงดาว จังหวัดเชยีงใหม่

ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ

งบประมาณ งบด าเนินงาน

รวม

รวม

ระยะเวลาด าเนินการ       หมายเหตุ







 





5.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี
5.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ สถานที่ หน่วย
ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ ด าเนินการ ด าเนินการ
1 โครงการจัดการเลือกต้ังสมาชิกสภา 1.จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ ประชาสัมพนัธ์ ๔๕๐,๐๐๐ ๒๒๕,๖๐๒.๒๐ 1 กุมภาพนัธ ์- 28 มีนาคม ภายในพื้นที่ ส านักปลัด

เทศบาลต าบลเมืองงายและผู้บริหาร 2.ประชาสัมพนัธผ่์านเสียงตามสาย    2564 เขตเทศบาล เทศบาลต าบล

เทศบาลต าบลเมืองงาย    รถประชาสัมพนัธเ์คล่ือนที่ ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

3.จัดกิจกรรมอบรมใหค้วามรู้คณะกรรมการ

   ประจ าหน่วยเลือกต้ัง

4.จัดหาวสัดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกต้ัง

5.จัดหาแบบพมิพต่์างๆที่ใช้ในการเลือกต้ัง

2 โครงการฝึกอบรมเพื่อพฒันาและเพิ่ม ฝึกอบรมเพื่อพฒันาและเพิ่มประสิทธภิาพ ๕๐,๐๐๐ ๔๕,๓๑๓ 28 - 29 ธนัวาคม 2563 ณ ริมดอย ส านักปลัด

ประสิทธภิาพบคุลากร บคุลากร ส าหรับ ผู้บริหาร ฯ , รีสอร์ท เทศบาลต าบล

สมาชิกสภาเทศบาล,พนักงานเทศบาล, เขตพื้นที่ เมืองงาย

ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง เทศบาลต าบล

 โดยมุ่งเน้นด้านคุณธรรมและจริยธรรม เมืองงาย

เพื่อเปน็หลักในการปฏบิติังาน 

รายงานผลการด าเนินงาน
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระหว่างเดอืนตลุาคม 2563 - เดอืนมนีาคม 2564)

เทศบาลต าบลเมอืงงาย อ าเภอเชยีงดาว จังหวัดเชยีงใหม่

ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุงบประมาณ งบด าเนินงาน



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

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ ด าเนินการ ด าเนินการ
3 โครงการติดตามและประเมินผล 1.ประชุมคณะกรรมการติดตามและ 5,000 0.00 เดือนตุลาคม - ธนัวาคม 2563 ภายในพื้นที่ ส านักปลัด ด าเนินการโดย

ตามแผนพฒันา ประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลฯ เขตเทศบาล เทศบาลต าบล ไม่ใช้งบประมาณ

2.ประชุมคณะกรรมการพฒันาเทศบาลฯ ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

4 โครงการพฒันาประสิทธภิาพการ 1.ด าเนินการส ารวจข้อมูลเพิ่มเติม 80,000 9,680 เดือนตุลาคม 2563- ภายในพื้นที่ กองคลัง ด าเนินการตลอด

จัดเก็บรายได้ของเทศบาลต าบล 2.บนัทกึข้อมูลในระบบ (LTAX 3000) มีนาคม 2564 เขตเทศบาล เทศบาลต าบล ปงีบประมาณ

เมืองงาย 3.ด าเนินการประเมินภาษทีี่ดินและ ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

ส่ิงปลูกสร้าง

4.จัดซ้ือวสัดุที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

5.จัดเก็บเอกสารรายบคุคล

6.รับช าระภาษทีี่ดินและส่ิงปลูกสร้าง

5 โครงการเสียภาษร่ีวมกันสร้างสรรค์ 1.ประชาสัมพนัธผ่์านเสียงตามสาย 15,000 7,215 เดือนตุลาคม 2563- ภายในพื้นที่ กองคลัง ด าเนินการตลอด

ชุมชนสาสังคมที่ยั่งยืน 2.ออกส ารวจข้อมูล มีนาคม 2564 เขตเทศบาล เทศบาลต าบล ปงีบประมาณ

3.บนัทกึข้อมูลในระบบ (LTAX 3000) ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

4.แจ้งประเมินภาษี

5.รับช าระภาษี

287,810.20

งบประมาณ งบด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ

รวม











ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 2 127,292

ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 1 10,000

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 1 11,850
4 149,142

สรุปรายการจัดซ้ือครุภัณฑ์
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ระหว่างเดอืนตลุาคม 2563 -เดอืนมนีาคม 2564) 

เทศบาลต าบลเมอืงงาย อ าเภอเชยีงดาว จังหวัดเชยีงใหม่

รวม

แผนงาน จ านวนรายการประเภทครุภณัฑ์ จ านวนงบประมาณ



 



ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรมที่ สถำนที่ หน่วย

ที่ เกิดขึ้นจำกโครงกำร ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร

1 เคร่ืองปรับอากาศ แบบต้ังพื้น จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ แบบต้ังพื้น 102,400 102,292 เดือนมกราคม 2564 เทศบาล ส านักปลัด

หรือแบบแขวน หรือแบบแขวน จ านวน 2 เคร่ือง ราคา ต าบลเมืองงาย เทศบาลต าบล

เคร่ืองละ 51,200 บาท เปน็เคร่ืองปรับ เมืองงาย

อากาศขนาดไม่ต่ ากวา่ 40,000 บทียีู ราคา

รวมค่าติดต้ังโดยมีคุณลักษณะเฉพาะครุภณัฑ์
ส านักมาตรฐานงบประมาณ ส านักงบประมาณ 

2 ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จัดซ้ือตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จ านวน 5 ตู้ 27,500 25,000 เดือนกุมภาพนัธ ์2564 เทศบาล กองคลัง

ราคาตู้ละ 5,500 บาท ต าบลเมืองงาย เทศบาลต าบล

(1) มีมือจับชนิดบดิ  เมืองงาย

(2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น 

(3) คุณสมบติัตามมาตรฐาน

ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม 

โดยมีคุณลักษณะเฉพาะครุภณัฑ์

ส านักมาตรฐานงบประมาณ ส านักงบประมาณ 

127,292รวม

รำยกำรจัดซ้ือครุภัณฑ์
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 (ระหว่ำงเดอืนตลุำคม 2563 -เดอืนมนีำคม 2564) 

เทศบำลต ำบลเมอืงงำย อ ำเภอเชยีงดำว จังหวัดเชยีงใหม่

งบประมำณ

1.1 แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป

งบด ำเนินงำน ระยะเวลำด ำเนินกำร หมำยเหตุ



1.2 แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน
ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรมที่ สถำนที่ หน่วย

ที่ เกิดขึ้นจำกโครงกำร ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร

1 ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จัดซ้ือตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จ านวน 2 ตู้ 11,000 10,000 เดือนมกราคม 2564 เทศบาล ส านักปลัด

ราคาตู้ละ 5,500 บาท ต าบลเมืองงาย เทศบาลต าบล

(1) มีมือจับชนิดบดิ  เมืองงาย

(2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น 

(3) คุณสมบติัตามมาตรฐาน

ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม 

โดยมีคุณลักษณะเฉพาะครุภณัฑ์

ส านักมาตรฐานงบประมาณ ส านักงบประมาณ 
10,000

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรมที่ สถำนที่ หน่วย
ที่ เกิดขึ้นจำกโครงกำร ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร
1 จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟา้ จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 2 kVA 12,000 11,850 เดือนธนัวาคม 2563 เทศบาล ส านักปลัด

จ านวน 1 เคร่ือง  โดยใช้เกณฑ์ราคากลาง ต าบลเมืองงาย เทศบาลต าบล
 และคุณลักษณะพื้นฐานคอมพวิเตอร์ของ เมืองงาย
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร

11,850

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน

งบประมำณ งบด ำเนินงำน ระยะเวลำด ำเนินกำร หมำยเหตุ

รวม

งบประมำณ งบด ำเนินงำน ระยะเวลำด ำเนินกำร หมำยเหตุ

รวม




