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บทนำ 

 1. วิสัยทัศน์การพัฒนา (วิสัยทัศน์การพัฒนา (VViissiioonn))  
   เทศบาลตำบลเมืองงาย ได้กำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาไว้ดังนี้  “ชุมชนน่าอยู่ เชิดชู
วัฒนธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
 

      22. พันธกิจการพัฒนา. พันธกิจการพัฒนา  
  เทศบาลตำบลเเทศบาลตำบลเมืองงาย กำหนดพันธกิจการพัฒนาไว้ดังนี้มืองงาย กำหนดพันธกิจการพัฒนาไว้ดังนี้    

1) พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน 

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

การพัฒนาชุมชน 
7) จัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติโดยยึดหลักแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน 
8) พัฒนาบุคลากร และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
เทศบาลตำบลเมืองงาย  ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้เป็น 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงพื้นฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  

  4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  
  5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
 

 4. นโยบายการพัฒนาของนายกเทศมนตรีตำบลเมืองงาย 
  1. นโยบายด้านการเมืองการบริหาร 
   เป็นนโยบายที่มุ่งเน้นให้การบริหารงานของเทศบาล สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน และตอบสนองภารกิจของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางการดำเนินนโยบาย ดังนี้ 

1.1 พัฒนาด้านที่อยู่อาศัย ดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของชุมชน   จัดให้มีตู้ยาม อปพร., อาสาสมัครตำรวจบ้าน, หน่วยบริการแพทย์
ฉุกเฉิน เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุ อุบัติภัยตลอด 24 ชั่วโมง 

   1.2 บริหารงานด้วยความถูกต้องโปร่งใส มุ่งเน้นการบริการเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือ
อำนวยความสะดวกและความพึงพอใจแก่ประชาชน โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นอย่าง
ต่อเนื่องทุกขั้นตอนและสามารถตรวจสอบได้ 
   1.3 มุ่งเน้นการบริหารงานของเทศบาลโดยใช้หลักธรรมาภิบาล และหลักการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ส่งเสริมสนับสนุนการทำงานร่วมกับหน่วยราชการ 
หน่วยงานอื่น ๆ ตลอดจนองค์กรต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น 
   1.4 รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จัดส่งผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการบำบัดรักษา
และฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 



   1.5 ปรับปรุงและพัฒนารายได้ของเทศบาล ด้านการจัดเก็บภาษีอากรและค่าธรรมเนียมต่าง 
ๆ ให้ถูกต้องทั่วถึงและเปน็ธรรม 
   1.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของชุมชนทั้ง 7 ชุมชน เพ่ือเป็นแนวร่วมในการ
พัฒนางานของเทศบาลอย่างมีประสิทธิภาพ 
   1.7 จัดสวัสดิการให้กับประชาอาสา เช่น อสม., อปพร., อาสาสมัครตำรวจบ้าน, ผู้นำชุมชน 
ทั้งนี้ตามท่ีระเบียบกฎหมายกำหนด 
   1.8 ส่งเสริมการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการวางแผน การคิดและการ
ตัดสินใจเพ่ือให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
   1.9 มุ่งเน้นการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโดยการต่าง ๆ เพ่ือให้การดำเนินงาน
เกิดความคุ้มค่าและบรรลุเป้าหมายในเชิงภารกิจรัฐ 
   1.10 ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม 
จริยธรรม รวมทั้งพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ให้เหมาะสมและทันสมัย เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

  2. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   นโยบายด้านนี้จะดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้
ได้มาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและต่อเนื่องโครงการที่ดำเนินไปแล้ว โดยกำหนด
แนวทาง ดังนี้  
   2.1 พัฒนาเส้นทางคมนาคม ถนนสายหลักและสายรองให้มีสภาพดี มีมาตรฐาน มีความ
ปลอดภัยแก่ประชาชนและครอบคลุมทั่วถึงทุกพ้ืนที่ เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนโดยใช้งบประมาณ
ของเทศบาลหรือขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น 
   2.2 ดำเนินงานก่อสร้างหรือปรับปรุงพัฒนาระบบระบายน้ำให้ได้มาตรฐานเพียงพอและ
ทั่วถึง ปรับปรุงพัฒนาระบบบ่อบำบัดน้ำเสีย ลดการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ ตลอดจนการพัฒนา
แหล่งน้ำสาธารณะให้มีคุณภาพ  
   2.3 ติดตั้งปรับปรุงและขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ให้ทั่วถึงทุกแหล่งชุมชนของเทศบาล เพ่ือ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
   2.4 ปรับปรุงภูมิทัศน์ เส้นทางหลักให้สวยงามปลอดภัย เป็นระเบียบเรียบร้อย เช่น ปลูกไม้
ดอกไม้ประดับตามถนนสาธารณะ 
   2.5 พัฒนาปรับปรุงระบบเสียงไร้สายให้ได้มาตรฐานยิ่งขึ้น เพ่ือการบริการประชาสัมพันธ์ 
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง 
 

   3. นโยบายด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   3.1 พัฒนาและดูแลรักษาความสะอาดในเขตเทศบาล พัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูลและจัดให้มีถังขยะเพียงพอกับปริมาณขยะอย่างเหมาะสม 
   3.2 ส่งเสริมสนับสนุน ฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อมและป้องกันมลพิษ มิให้ส่งผลกระทบต่อคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในชุมชน โดยส่ งเสริมสนับสนุน ในการมีส่ วนร่วมของชุมชน  ในการอนุ รักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 

   4. นโยบายด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจ 
   4.1 ส่งเสริมเพ่ิมมาตรฐานและพัฒนาอาชีพ กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ เกษตรกร ฯลฯ ให้มี
ความสามารถในการประกอบอาชีพเพ่ือมีรายได้เพ่ิมข้ึนอย่างยั่งยืน 
   4.2 จัดให้มีโครงการธนาคารเพ่ือชุมชนในอนาคต 



   4.3 จัดให้มีสถานธนานุบาลโรงรับจำนำในอนาคต 
   4.4 จัดให้มีโครงการถนนคนเดิน แหล่งกระจายสินค้า 
   4.5 จัดให้มีโครงการบัณฑิตคืนถิ่นเพ่ือพัฒนาบ้านเกิด 
  4.6 จัดให้มีเครื่องชั่งขนาดใหญ่ได้มาตรฐานสำหรับพ่ีน้องเกษตรกร 
   4.7 ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในเขตเทศบาล ทั้งในส่วนที่เทศบาล
รับผิดชอบ หรือหน่วยงานอื่นรับผิดชอบ โดยร่วมมือกันจัดให้มีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม จัดข้อมูลแนะนำแหล่ง
ท่องเที่ยว เพ่ือดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยว ทั้งที่เป็นชาวไทยและชาวต่างประเทศ ร่วมมือประสานงาน
กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนาพระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวร
มหาราชานุสรณ์ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ 
   4.8 จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพ้ืนที่ 6 ไร่ เพ่ือส่งเสริมอาชีพจาก
ภูมิปัญญาท้องถิ่นชุมชนให้สามารถมีรายได้เลี้ยงตนเองได้อย่างเพียงพอ 
   4.9 จัดตั้งศูนย์สอนภาษา เพ่ือรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน (พ.ศ. 2558)  

  5. นโยบายด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
   5.1 ด้านการศึกษา 
    1. ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาการจัดกิจกรรมทางการศึกษาในทุกรูปแบบ 
    2. ส่งเสริมให้นักเรียนที่เรียนดี มีฐานะยากจน ให้ได้รับทุนการศึกษา 
    3. จัดให้มีบริการรถโดยสารรับ-ส่งนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบล
เมืองงายให้ทั่วถึงโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
   5.2 ด้านการศาสนา วัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ 
    1. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านการศาสนาวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณีต่าง ๆ ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ืออนุรักษ์และสืบทอดให้เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นสืบไป 
    2. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์เยาวชน สนามกีฬา สถานที่ออกกำลังกาย เช่น 
ห้องออกกำลังกาย สระวายน้ำ ฯลฯ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน  
    3. ส่งเสริมสนับสนุน วัสดุอุปกรณ์การกีฬาให้กับชุมชน และกลุ่มเยาวชน  
    4. ส่งเสริมสนับสนุน โครงการรวมพลังสร้างเสริมสุขภาพ โดยจัดให้มีกิจกรรมแอ
โรบิคในทุกชุมชน โดยเทศบาลสนับสนุนครูผู้สอน หรือผู้นำในการออกกำลังกาย 
    5. ส่งเสริมสนับสนุน การจัดการแข็งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ ให้มากข้ึน  
   5.3 ด้านสาธารณสุข 
    1. จัดให้มีโครงการดูแล ห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุ เด็ก สตรี ให้ได้รับสวัสดิการ 
    2. จัดให้มีโครงการตรวจสุขภาพฟรีปีละครั้ง 
    3. จัดให้มีน้ำดื่มเพ่ือสุขภาพในราคาถูก 
    4. พัฒนาศูนย์บริการสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 
    5. พัฒนาปรับปรุงรถกู้ชีพกู้ภัยให้มีความทันสมัย รวมทั้งเครื่องมือ เครื่องใช้ และ
อุปกรณ์ในการช่วยชีวิตให้มีประสิทธิภาพให้ได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้น 
    6. ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน   (อสม.) 
อย่างต่อเนื่อง 
    7. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชนและสถานที่ต่าง ๆ 
ในเขตเทศบาลให้เป็นเมืองน่าอยู่ตามโครงการท้องถิ่นงาม 3 ส. (สะอาด สวยงาม สุขภาพดี) 
 



ยุทธศาสตร์

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 1 169,000

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
    2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 30,000

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
    3.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 2 73,282

    3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2 80,590

    3.3 แผนงานการศึกษา 5 2,235,842.90

    3.4 แผนงานสาธารณสุข 4 96,424.70

    3.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 3 347,500

    3.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 136,704

    3.7 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 2 50,000

    3.8 แผนงานงบกลาง 3 4,893,300

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
    4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1 19,900

    4.2 แผนงานสาธารณสุข 2 21,140

    4.3 แผนงานเคหะและชุมชน 2 5,781

    4.4 แผนงานการเกษตร 1 2,000

5.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี
     5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 6 181,965

     5.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  -  -
รวมท้ังส้ิน 36 8,343,429.60

ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - เดือนมีนาคม 2563

สรุปผลการด าเนินงาน 

จ านวนโครงการ จ านวนงบประมาณด าเนินงาน

 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่



1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมท่ี สถานท่ี หน่วย

ท่ี เกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ ด าเนินการ
1 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน ้า คอนกรีต 174,000 169,000 เดือนมกราคม-มีนาคม 2563 หมู่ท่ี 10 กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 10 เสริมเหล็กรูปตัวยูแบบมีฝาปิด หมู่ท่ี 10 บ้านสัน บ้านสัน เทศบาลต้าบล
จากบ้านนางจ้าปี วงศ์วัน ไปทางทิศตะวันตก เทศบาลต้าบล เมืองงาย
ถึงรางระบายน ้าเดิม กว้างภายใน 0.40 เมตร  เมืองงาย
ลึก 0.40 เมตร ความยาวรวม 110.00 เมตร 

169,000รวม

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - เดือนมีนาคม 2563)
รายงานผลการด าเนินงาน

เทศบาลต าบลเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุงบประมาณ งบด าเนินงาน



2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมท่ี สถานท่ี หน่วย

ท่ี เกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ ด าเนินการ
1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาอาชีพ 30,000 30,000  27 มีนาคม 2563 ในเขตพ้ืนท่ี ส านักปลัด

วิชาชีพให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข ฝีมือแรงงาน ให้กับกลุ่มสตรี แม่บ้าน เทศบาล เทศบาลต าบล
ประจ าปีงบประมาณ 2563 กิจกรรมการท าน้ ายาล้างจาน และหน้ากาก ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

อนามัย(การเย็บอนามัยแบบผ้า)เพ่ือใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์และใช้ในการประกอบเป็น
อาชีพเสริมเพ่ิมรายได้ให้แก่ครอบครัว

30,000รวม

รายงานผลการด าเนินงาน
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - เดือนมีนาคม 2563)

เทศบาลต าบลเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

งบประมาณ งบด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ



3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
  3.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมท่ี สถานท่ี หน่วย

ท่ี เกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ ด าเนินการ
1 โครงการจัดงานวันส าคัญรัฐพิธี/ จัดกิจกรรมรัฐพิธี เช่น การจัดงานเน่ืองใน 70,000 50,650 เดือนตุลาคม 2562- ภายในพ้ืนท่ี ส านักปลัด ด าเนินการตลอด

ราชพิธี วันเฉลิมพระชนมพรรษา ,วันปิยะมหาราช, มีนาคม 2563 เขตเทศบาล กองการศึกษา ปีงบประมาณ

กิจกรรมงานวันยุทธหัตถี ฯลฯ ต าบลเมืองงาย เทศบาลต าบล

เมืองงาย

2 โครงการปกป้องและเทิดทูน จัดกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการปกป้องและ 30,000 22,632 เดือนตุลาคม 2562- ภายในพ้ืนท่ี ส านักปลัด ด าเนินการตลอด

สถาบันส าคัญของชาติ เทิดทูนสถาบันส าคัญของชาติ โดยการจัด มีนาคม 2563 เขตเทศบาล เทศบาลต าบล ปีงบประมาณ

พิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จ

พระนางเจ้าฯพระบรมราชินีเน่ืองในโอกาส

มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

พ.ศ.2562 และจัดโต๊ะหมู่บูชาใน

วันเฉลิมพระชนมพรรษาของ

พระบรมวงศานุวงศ์ การประดับธงชาติ

ธงสัญลักษณ์ ร่วมกิจกรรมงานพิธี ฯลฯ

73,282รวม

งบด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ

รายงานผลการด าเนินงาน
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - เดือนมีนาคม 2563)

เทศบาลต าบลเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

หมายเหตุงบประมาณ



  3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมท่ี สถานท่ี หน่วย
ท่ี เกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ ด าเนินการ
1 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ 1.ต้ังจุดบริการประชาชนในช่วง 30,000 19,300  วันท่ี 27 ธ.ค. 2562 ภายในพ้ืนท่ี ส านักปลัด ด าเนินการตลอด

ทางถนน เทศกาลปีใหม่ โดยบูรณาการร่วมกับ  - 2 ม.ค. 2563 เขตเทศบาล เทศบาลต าบล ปีงบประมาณ

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

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในพ้ืนท่ี

ด าเนินงานในช่วงเทศกาลปีใหม่

2 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ การฝึกอบรมการบรรยาย การอภิปราย 88,210 61,290 วันท่ี 13-15 กุมภาพันธ์ ภายในพ้ืนท่ี ส านักปลัด ต้ังจ่ายรายการใหม่

จิตอาสาภัยพิบัติเทศบาล การสาธิต การฝึกภาคปฏิบัติ และการฝึกใน เขตเทศบาล เทศบาลต าบล โดยบูรณาการร่วมกับ

ต าบลเมืองงาย สถานการณ์จ าลอง โดยวิทยากรจาก ต าบลเมืองงาย เมืองงาย เทศบาลต าบล

ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พระธาตุปู่ก่ าและ

จังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลต าบลปิงโค้ง

80,590รวม

รายงานผลการด าเนินงาน

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - เดือนมีนาคม 2563)

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ

เทศบาลต าบลเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

งบด าเนินงาน หมายเหตุ



3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
  3.3 แผนงานการศึกษา

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมท่ี สถานท่ี หน่วย
ท่ี เกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ ด าเนินการ
1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาของ 898,030 374,100 เดือนตุลาคม 2562- ศูนย์พัฒนา กองการศึกษา ด าเนินการตลอด

ในการบริหารสถานศึกษาของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเมืองงาย มีนาคม 2563 เด็กเล็กเทศบาล เทศบาลต าบล ปีงบประมาณ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ค่าอาหารกลางวัน ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

ต าบลเมืองงาย

2 ค่าอาหารเสริม (นม) ค่าอาหารเสริม(นม) ส าหรับเด็กนักเรียน 1,518,800 693,195.90 เดือนตุลาคม 2562- ภายในพ้ืนท่ี กองการศึกษา ด าเนินการตลอด

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเมืองงาย มีนาคม 2563 เขตเทศบาล เทศบาลต าบล ปีงบประมาณ

นักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงายและ ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

โรงเรียนบ้านใหม่

3 อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้าน อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงายและ 2,544,000 1,111,000 เดือนตุลาคม 2562- ภายในพ้ืนท่ี กองการศึกษา ด าเนินการตลอด

เมืองงายและโรงเรียนบ้านใหม่ โรงเรียนบ้านใหม่ โครงการอาหารกลางวัน มีนาคม 2563 เขตเทศบาล เทศบาลต าบล ปีงบประมาณ

โครงการอาหารกลางวัน ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

รายงานผลการด าเนินงาน

เทศบาลต าบลเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - เดือนมีนาคม 2563)

หมายเหตุงบประมาณ งบด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ



3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
  3.3 แผนงานการศึกษา (ต่อ)

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมท่ี สถานท่ี หน่วย
ท่ี เกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ ด าเนินการ
4 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จัดกิจกรรมส าหรับเด็กและเยาวชน 45,000 43,743 วันท่ี 11 มกราคม 2563 ภายในพ้ืนท่ี กองการศึกษา

การจัดกิจกรรมทางวิชาการ กิจกรรมแสดง เขตเทศบาล เทศบาลต าบล

บนเวทีของเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทางด้านศิลปะ

กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทางด้าน

ด้านการแสดงดนตรี กิจกรรม

ส่งเสริมพัฒนาการทางด้านสติปัญญา

5 โครงการจัดกิจกรรมกีฬาและ 1.จัดแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์พัฒนา 15,000 13,804 วันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2563 ภายในพ้ืนท่ี กองการศึกษา
นันทนาการของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาลต าบลเมืองงาย เขตเทศบาล เทศบาลต าบล
เด็กเล็กเทศบาลต าบลเมืองงาย 2.กลุ่มเป้าหมายเด็กนักเรียนของศูนย์ ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

พัฒนาเด็กเล็กฯ และผู้ปกครอง 

2,235,842.90รวม

รายงานผลการด าเนินงาน
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - เดือนมีนาคม 2563)

งบด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุงบประมาณ

เทศบาลต าบลเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่



3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
  3.4 แผนงานสาธารณสุข
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมท่ี สถานท่ี หน่วย

ท่ี เกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ ด าเนินการ
1 โครงการป้องกันและควบคุม 1.จัดกิจกรรมรณรงค์ท าลายแหล่งเพาะพันธ์ุ 50,000 ๑,๖๗๕.๗๐ เดือนตุลาคม 2562- ภายในพ้ืนท่ี กองสาธารณสุข ด าเนินการ

โรคท่ีมียุงลายเป็นพาหะ ยุงลาย เช่น ท าป้ายประชาสัมพันธ์ มีนาคม 2563 เขตเทศบาล เทศบาลต าบล ตลอดปีงบประมาณ

ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

เดินรณรงค์

2.พ่นหมอกควันเพ่ือควบคุมและป้องกัน

การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก

2 โครงการป้องกันและควบคุม กิจกรรมออกหน่วยบริการเคล่ือนท่ีฉีดวัคซีน 40,000 3,950 เดือนตุลาคม 2562- ภายในพ้ืนท่ี กองสาธารณสุข ด าเนินการ

โรคพิษสุนัขบ้า ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้แก่สุนัขและแมว มีนาคม 2563 เขตเทศบาล เทศบาลต าบล ตลอดปีงบประมาณ

ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

รายงานผลการด าเนินงาน
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - เดือนมีนาคม 2563)

งบประมาณ งบด าเนินงาน

เทศบาลต าบลเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

หมายเหตุระยะเวลาด าเนินการ



3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
  3.4 แผนงานสาธารณสุข (ต่อ)
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมท่ี สถานท่ี หน่วย

ท่ี เกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ ด าเนินการ
3 โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกัน  - จัดส่งบุคลากร จิตอาสา เข้าร่วมอบรม 35,204 ๓๕,๒๐๔ เดือนมีนาคม 2563 ภายในพ้ืนท่ี กองสาธารณสุข โครงการ

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

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ส่วนจังหวัด เพ่ือสร้างทีม ครู ก เพ่ือ ต าบลเมืองงาย เมืองงาย
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้และทักษะ

การจัดท าหน้ากากอนามัย

 - สร้างทีมครู ข ในพ้ืนท่ี จัดอบรมเพ่ือ

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้และทักษะ

การจัดท าหน้ากากอนามัย 

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนินงาน
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - เดือนมีนาคม 2563)

เทศบาลต าบลเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

งบประมาณ งบด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ



3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
  3.4 แผนงานสาธารณสุข (ต่อ)
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมท่ี สถานท่ี หน่วย

ท่ี เกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ ด าเนินการ
4 โครงการเฝ้าระวังป้องกันและ  -รณรงค์เร่ืองการป้องกันการแพร่ระบาด 250,000 55,595 เดือนมีนาคม-กันยายน ภายในพ้ืนท่ี กองสาธารณสุข โครงการ

ควบคุมโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรนา ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 เขตเทศบาล เทศบาลต าบล จ่ายขาดเงินสะสม

2019 หรือ โควิด 19 หรือ โควิด 19 ด าเนินการผลิตส่ือ ต าบลเมืองงาย เมืองงาย โครงการด าเนินการ

ประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ประชาชนรับรู้ ระหว่างเดือนมีนาคม-

ข้อมูลสถานการณ์ผ่านช่องทางต่างๆ เดือนกันยายน 

 -ด าเนินงานเฝ้าระวัง จัดหายา สารเคมี 2563

เพ่ือท าความสะอาดและฆ่าเช้ือไวรัส 
เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ ครุภัณฑ์ 
วัสดุหรืออุปกรณ์ท่ีจ าเป็นต้องใช้ในการ
ด าเนินกิจกรรมเฝ้าระวังสอบสวน
ป้องกัน
 -การท าความสะอาดและพ่นน้ ายา
ฆ่าเช้ือไวรัสบริเวณท่ีมีความเส่ียง เช่น
ตลาด วัด โรงเรียน ส านักงานเทศบาล
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทางเดินเท้า 

96,424.70รวม

เทศบาลต าบลเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

งบประมาณ หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนินงาน
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - เดือนมีนาคม 2563)

งบด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ



3.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมาณ สถานท่ี หน่วย

ท่ี เกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ
1 โครงการนวัตกรรมเย่ียมบ้าน 1.ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย 10,000  - เดือนตุลาคม 2562- ภายในพ้ืนท่ี ส านักปลัด ด าเนินการ

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ 2.เย่ียมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ มีนาคม 2563 เขตเทศบาล เทศบาลต าบล โดยไม่ใช้งบประมาณ

โดยบูรณาการร่วมกับ รพ.สต.เมืองงาย ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

2 ค่าใช้จ่ายศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน ค่าใช้จ่ายศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ 35,000 32,000 เดือนตุลาคม 2562- ภายในพ้ืนท่ี ส านักปลัด ด าเนินการ

การช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีนาคม 2563 เขตเทศบาล เทศบาลต าบล ตลอดปีงบประมาณ

ปกครองส่วนท้องถ่ินอ าเภอ อ าเภอเชียงดาว (สถานท่ีกลาง) ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

เชียงดาว (สถานท่ีกลาง) โดยบูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินในเขตอ าเภอเชียงดาว

3 โครงการช่วยเหลือผู้ท่ีมี ช่วยเหลือผู้ท่ีมี ความต้องการและขาดแคลน 315,500 315,500  เดือนธันวาคม 2563 ภายในพ้ืนท่ี ส านักปลัด

ความต้องการและขาดแคลน เคร่ืองกันหนาวเพ่ือช่วยเหลือ และบรรเทา เขตเทศบาล เทศบาลต าบล

เคร่ืองกันหนาว ความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนท่ีประสบ ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

ภัยหนาวในเขตเทศบาลต าบลเมืองงาย

โดยการจัดซ้ือผ้าห่มกันหนาว

347,500

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - เดือนมีนาคม 2563)

รวม

รายงานผลการด าเนินงาน

งบด าเนินงาน

เทศบาลต าบลเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ



3.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมท่ี สถานท่ี หน่วย
ท่ี เกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ ด าเนินการ
1 โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ กิจกรรมโครงการส่งเสริมพัฒนา 140,000 136,704 เดือนตุลาคม 2562- ภายในพ้ืนท่ี ส านักปลัด ด าเนินการตลอด

ผู้สูงอายุ ศักยภาพผู้สูงอายุ "โรงเรียนดอยนาง มีนาคม 2563 เขตเทศบาล เทศบาลต าบล ปีงบประมาณ

ชราบาล" เช่น การจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

การอภิปรายสาระน่ารู้ การดูแล และศึกษาดูงาน

รักษาสุขภาพ การคัดแยกขยะ จังหวัดเชียงราย

กิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ การศึกษาดูงาน

นอกสถานท่ี ฯลฯ เพ่ือให้ผู้สูงอายุเกิดการ

เปล่ียนเรียนรู้ ได้รับการผ่อนคลายและ

เรียนรู้เก่ียวกับวิถีการเกษตรจากแหล่งเรียนรู้

นอกสถานท่ี

136,704

รายงานผลการด าเนินงาน
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - เดือนมีนาคม 2563)

รวม

เทศบาลต าบลเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

งบประมาณ งบด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ



3.7 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมท่ี สถานท่ี หน่วย
ท่ี เกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ ด าเนินการ
1 โครงการจัดงานประเพณี จัดกิจกรรมส่งเสริม อนุรักษ์ รักษา 20,000 20,000 เดือนพฤศจิกายน 2562 ภายในพ้ืนท่ี กองการศึกษา

วันลอยกระทง และคงไว้ซ่ึงแบบของขนบธรรมเนียน เขตเทศบาล เทศบาลต าบล

ประเพณีอันดีงามของท้องถ่ิน เช่น ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

การประกวดซุ้มประตูป่า

2 อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอ อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอเชียงดาว 30,000 30,000 เดือนกุมภาพันธ์ 2563 อ าเภอเมือง กองการศึกษา
เชียงดาว โครงการจัดงาน  โครงการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ จังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลต าบล
มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ เมืองงาย

50,000รวม

รายงานผลการด าเนินงาน
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - เดือนมีนาคม 2563)

งบด าเนินงาน

เทศบาลต าบลเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

งบประมาณ หมายเหตุระยะเวลาด าเนินการ



3.8 แผนงานงบกลาง

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมท่ี สถานท่ี หน่วย
ท่ี เกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ ด าเนินการ
1 เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 1.ออกหน่วยบริการจ่ายเงินสงเคราะห์ ๘,๗๕๔,๐๐๐ ๔,๑๒๐,๙๐๐ เดือนตุลาคม 2562- ผู้สูงอายุภาย ส านักปลัด

เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุเดือนละหน่ึงคร้ัง มีนาคม 2563 ในพ้ืนท่ี เทศบาลต าบล

ไม่เกินวันท่ี 10 ของเดือน เขตเทศบาล เมืองงาย

2.โอนเงินสงเคราะห์เข้าบัญชีกรณีท่ี ต าบลเมืองงาย

ผู้สูงอายุท่ีมีความประสงค์ให้โอนเข้า
บัญชี

2 เบ้ียยังชีพคนพิการ 1.ออกหน่วยบริการจ่ายเงินสงเคราะห์ ๑,๕๘๔,๐๐๐ ๗๓๐,๔๐๐ เดือนตุลาคม 2562- ผู้พิการภาย ส านักปลัด

เบ้ียยังชีพคนพิการเดือนละหน่ึงคร้ัง มีนาคม 2563 ในพ้ืนท่ี เทศบาลต าบล

ไม่เกินวันท่ี 10 ของเดือน เขตเทศบาล เมืองงาย

2.โอนเงินสงเคราะห์เข้าบัญชีกรณีท่ี ต าบลเมืองงาย

ผู้พิการท่ีมีความประสงค์ให้โอนเข้าบัญชี

3 เบ้ียยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ 1.ออกหน่วยบริการจ่ายเงินสงเคราะห์เบ้ีย 108,000 42,000 เดือนตุลาคม 2562- ผู้ป่วยโรคเอดส์ ส านักปลัด

ยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์เดือนละหน่ึงคร้ัง มีนาคม 2563 เขตเทศบาล เทศบาลต าบล

ไม่เกินวันท่ี 10 ของเดือน ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

2.โอนเงินสงเคราะห์เข้าบัญชีกรณีท่ี
ผู้ป่วยโรคเอดส์ท่ีมีความประสงค์
ให้โอนเข้าบัญชี

4,893,300รวม

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - เดือนมีนาคม 2563)
รายงานผลการด าเนินงาน

เทศบาลต าบลเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

งบประมาณ งบด าเนินงาน หมายเหตุระยะเวลาด าเนินการ



4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมท่ี สถานท่ี หน่วย
ท่ี เกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ ด าเนินการ
1 โครงการป้องกันและควบคุมไฟป่า 1.จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้และ 20,000 19,900 เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ภายในพ้ืนท่ี ส านักปลัด

การท าแนวกันไฟ เพ่ือป้องกันและ เขตเทศบาล เทศบาลต าบล

ควบคุมไฟป่าโดยบูรณาการร่วมกับ ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

ไฟป่าผาแดง, อ าเภอเชียงดาว, ตชด.335,

นพค.32 หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในพ้ืนท่ี

2.ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย

19,900

รายงานผลการด าเนินงาน
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - เดือนมีนาคม 2563)

เทศบาลต าบลเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

งบประมาณ งบด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ

รวม



4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
4.2 แผนงานสาธารณสุข
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมท่ี สถานท่ี หน่วย

ท่ี เกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ ด าเนินการ
1 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา รณรงค์ให้ความรู้ร่วมกับงานป้องกัน ๕,๐๐๐ ๔,๒๐๐ เดือนมกราคม- ภายในพ้ืนท่ี กองสาธารณสุข

มลพิษทางอากาศ และบรรเทาสาธารณภัย และจัดท าป้าย มีนาคม 2563 เขตเทศบาล เทศบาลต าบล

ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เร่ืองไฟป่า ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

และขอความร่วมมืองดเผาให้ทุกชุมชน

2 โครงการท้องถ่ินงาม 3 ส จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ รณรงค์ 23,000 16,940 เดือนธันวาคม 2562 ภายในพ้ืนท่ี กองสาธารณสุข ด าเนินการตลอด

(สะอาด  สวยงาม สุขภาพดี) - มีนาคม 2563 เขตเทศบาล เทศบาลต าบล ปีงบประมาณ

ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

21,140รวม

งบประมาณ งบด าเนินงาน

รายงานผลการด าเนินงาน
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - เดือนมีนาคม 2563)

เทศบาลต าบลเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ



4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
4.3 แผนงานเคหะและชุมชน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมท่ี สถานท่ี หน่วย
ท่ี เกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ ด าเนินการ
1 ค่าจ้างเหมาบริการปรับเกล่ียฝัง จ้างเหมาปรับเกล่ียฝังกลบขยะมูลฝอย 100,000  - เดือนตุลาคม 2562- ภายในพ้ืนท่ี กองสาธารณสุข ด าเนินการตลอด

กลบขยะ ของเทศบาลฯบริเวณบ่อท้ิงขยะมูลฝอย มีนาคม 2563 เขตเทศบาล เทศบาลต าบล ปีงบประมาณ

โดยบูรณาการร่วมกับเทศบาลต าบลปู่ก่ า ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

2 โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 1.กิจกรรมส่งเสริมการคัดแยกขยะ 100,000 5,781 เดือนตุลาคม 2562- ภายในพ้ืนท่ี กองสาธารณสุข ด าเนินการตลอด
ในชุมชน "เมืองงายสะอาด" 2.กิจกรรมการศึกษาดูงานหมู่บ้านต้นแบบ มีนาคม 2563 เขตเทศบาล เทศบาลต าบล ปีงบประมาณ

3.กิจกรรมท าปุ๋ยหมัก น้ าหมักชีวภาพ ต าบลเมืองงาย เมืองงาย
4.กิจกรรมพัฒนาศักยภาพแกนน า อถล.
5.ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย

5,781

งบประมาณ งบด าเนินงาน

รวม

รายงานผลการด าเนินงาน
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - เดือนมีนาคม 2563)

เทศบาลต าบลเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

ระยะเวลาด าเนินการ       หมายเหตุ



4.4 แผนงานการเกษตร
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมาณ สถานท่ี หน่วย

ท่ี เกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ
1 โครงการ "รักน้ า รักป่า รักษาแผ่นดิน" จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ 10,000 2,000 เดือนธันวาคม 2562 ภายในพ้ืนท่ี กองสาธารณสุข ด าเนินการตลอด

ปีงบประมาณ 2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จ - มีนาคม 2563 เขตเทศบาล เทศบาลต าบล ปีงบประมาณ

พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และ ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

เพามพ้ืนท่ีสีเขียว ป้องกันภาวะโลกร้อน

2,000รวม

เทศบาลต าบลเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

งบด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ       หมายเหตุ

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - เดือนมีนาคม 2563)
รายงานผลการด าเนินงาน



5.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี
5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมท่ี สถานท่ี หน่วย
ท่ี เกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ ด าเนินการ
1 โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถ่ินไทย 1.กิจกรรมถวายเคร่ืองสักการะ ,กล่าว ๕,๐๐๐ ๔,๐๗๕ 18 มีนาคม 2563 ภายในพ้ืนท่ี ส านักปลัด

ค าถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จ เขตเทศบาล เทศบาลต าบล

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 5 ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

2.กิจกรรมการพัฒนา โดยการท า
ความสะอาดในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลต าบล
เมืองงาย

2 โครงการเทศบาลสัญจร กิจกรรมออกหน่วยบริการเคล่ือนท่ี 10,000 10,000 เดือนตุลาคม 2562- ภายในพ้ืนท่ี ส านักปลัด ด าเนินการตลอด

เพ่ือให้บริการ การให้ค าปรึกษาประชาชน มีนาคม 2563 เขตเทศบาล เทศบาลต าบล ปีงบประมาณ

ในงานบริการด้านต่าง ๆโดยบูรณาการ ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในเขตพ้ืนท่ี

3 ค่าจ้างเหมาเอกชนออกแบบและ ค่าจ้างเหมาเอกชนออกแบบและ 40,000 30,000 เดือนธันวาคม 2562 ภายในพ้ืนท่ี ส านักปลัด

จัดพิมพ์รายงานผลการปฏิบัติ จัดพิมพ์รายงานผลการปฏิบัติ - มีนาคม 2563 เขตเทศบาล เทศบาลต าบล

รายงานประจ าปี รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุงบประมาณ งบด าเนินงาน

รายงานผลการด าเนินงาน
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - เดือนมีนาคม 2563)

เทศบาลต าบลเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่



5.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี
5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป (ต่อ)
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมท่ี สถานท่ี หน่วย

ท่ี เกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ ด าเนินการ
4 โครงการติดตามและประเมินผล 1.ประชุมคณะกรรมการติดตามและ 5,000 0.00 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562 ภายในพ้ืนท่ี ส านักปลัด ด าเนินการโดย

ตามแผนพัฒนา ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ เขตเทศบาล เทศบาลต าบล ไม่ใช้งบประมาณ

2.ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯ ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

5 ค่าใช้จ่ายในการวัดท่ีดิน จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการคุ้มครองดูแล ๑๐,๐๐๐ 50 เดือนมีนาคม 2563 ภายในพ้ืนท่ี ส านักปลัด ด าเนินการตลอด

สาธารณประโยชน์ ท่ีดินสาธารณประโยชน์ของรัฐ เช่น เขตเทศบาล เทศบาลต าบล ปีงบประมาณ

ค่าธรรมเนียมรังวัด ค่าหมุนหลัก เขตท่ีดิน ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

ฯลฯ

6 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการ จ้างเหมาบริการส ารวจข้อมูลท่ีดินและ 150,000 137,840 เดือนตุลาคม 2562- ภายในพ้ืนท่ี กองคลัง ด าเนินการตลอด

จัดเก็บรายได้ของเทศบาลต าบล ส่ิงปลูกสร้างเก่ียวกับประเภท จ านวน มีนาคม 2563 เขตเทศบาล เทศบาลต าบล ปีงบประมาณ

เมืองงาย ขนาดของท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

การใช้ประโยชน์ของท่ีดินหรือส่ิงก่อสร้าง

เพ่ือให้มีข้อมูลใช้ในการจัดเก็บภาษีตาม 

พ.ร.บ.ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างในปี 2563

181,965รวม

ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุงบประมาณ งบด าเนินงาน

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - เดือนมีนาคม 2563)
เทศบาลต าบลเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

รายงานผลการด าเนินงาน



ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 5 43,200

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 5 43,700

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ แผนงำนกำรศึกษำ 2 29,100

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ แผนงำนสำธำรณสุข 2 29,100

ประเภทครุภัณฑ์กำรเกษตร แผนงำนเคหะและชุมชน 1 58,000
15 203,100

สรุปรายการจัดซ้ือครุภัณฑ์
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 -เดือนมีนาคม 2563) 

เทศบาลต าบลเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

รวม

แผนงาน จ านวนรายการประเภทครุภัณฑ์ จ านวนงบประมาณ



ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรมท่ี สถำนท่ี หน่วย

ท่ี เกิดข้ึนจำกโครงกำร ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร

1 จัดซ้ือตู้บานเล่ือนกระจก จัดซ้ือตู้เหล็กบานเล่ือนกระจกขนาด 4,200 4,200 เดือนกุมภาพันธ์ 2563 เทศบาล กองคลัง

ไม่น้อยกว่า 3 ฟุต จ านวน 1 หลัง ต าบลเมืองงาย เทศบาลต าบล

(1) บานเล่ือนกระจกสามารถเล่ือนไปมาได้ เมืองงาย

(2) มีแผ่นช้ันปรับระดับ 2 ช้ิน

(3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์

อุตสาหกรรม  

2 จัดซ้ือเก้าอ้ี จัดซ้ือเก้าอ้ีส านักงาน แบบมีพนักพิง 2,500 2,500 เดือนกุมภาพันธ์ 2563 เทศบาล กองคลัง

มีล้อเล่ือน สามารถปรับข้ึนลงได้ ต าบลเมืองงาย เทศบาลต าบล

แบบไฮโดริก จ านวน 1 ตัว เมืองงาย

3 จัดซ้ือโต๊ะท างาน จัดซ้ือโต๊ะท างาน ขนาด 5 ฟุต จ านวน 1 ตัว 5,500 5,500 เดือนกุมภาพันธ์ 2563 เทศบาล กองคลัง

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

75 ซม. เมืองงาย

รำยกำรจัดซ้ือครุภัณฑ์
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 (ระหว่ำงเดือนตุลำคม 2562 -เดือนมีนำคม 2563) 

เทศบำลต ำบลเมืองงำย อ ำเภอเชียงดำว จังหวัดเชียงใหม่

งบประมำณ ระยะเวลำด ำเนินกำร หมำยเหตุ

แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

งบด ำเนินงำน



ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรมท่ี สถำนท่ี หน่วย

ท่ี เกิดข้ึนจำกโครงกำร ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร

4 จัดซ้ือเก้าอ้ีส านักงาน จัดซ้ือเก้าอ้ีส 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

เป็นเก้าอ้ีส านักงาน ส าหรับผู้บริหาร เมืองงาย

 แบบมีพนักพิงรองรับช่วงล าคอและศีรษะ  

สามารถหมุนเก้าอ้ีได้รอบตัว สามารถปรับระดับ

ข้ึนลงได้ จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด 

5 จัดซ้ือโต๊ะพับโฟเมก้า จัดซ้ือโต๊ะพับโฟเมก้าขาชุปโครเม่ียน 22,000 22,000 เดือนเมษายน 2563 เทศบาล ส านักปลัด ต้ังจ่ายรายการใหม่

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

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

 ซม. จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด 

43,200

รำยกำรจัดซ้ือครุภัณฑ์
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 (ระหว่ำงเดือนตุลำคม 2562 -เดือนมีนำคม 2563) 

เทศบำลต ำบลเมืองงำย อ ำเภอเชียงดำว จังหวัดเชียงใหม่

แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

งบประมำณ งบด ำเนินงำน

รวม

ระยะเวลำด ำเนินกำร หมำยเหตุ



ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรมท่ี สถำนท่ี หน่วย
ท่ี เกิดข้ึนจำกโครงกำร ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร
1 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับ 22,000 21,900 เดือนกุมภาพันธ์ 2563 เทศบาล ส านักปลัด

งานประมวลผล แบบท่ี 1 จ านวน 1 เคร่ือง ต าบลเมืองงาย เทศบาลต าบล
โดยใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ เมืองงาย
พ้ืนฐานคอมพิวเตอร์ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

2 จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800VA 7,500 7,200 เดือนกุมภาพันธ์ 2563 เทศบาล ส านักปลัด
จ านวน 1 เคร่ือง โดยใช้เกณฑ์ราคากลาง ต าบลเมืองงาย เทศบาลต าบล
และคุณลักษณะพ้ืนฐานคอมพิวเตอร์ เมืองงาย
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร

3 จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม 4,300 4,200 เดือนกุมภาพันธ์ 2563 เทศบาล ส านักปลัด

ติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ต าบลเมืองงาย เทศบาลต าบล

จ านวน 1 เคร่ือง โดยใช้เกณฑ์ราคากลาง เมืองงาย

และคุณลักษณะพ้ืนฐานคอมพิวเตอร์

ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสาร

เทศบำลต ำบลเมืองงำย อ ำเภอเชียงดำว จังหวัดเชียงใหม่

งบประมำณ หมำยเหตุงบด ำเนินงำน

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

ระยะเวลำด ำเนินกำร

รำยกำรจัดซ้ือครุภัณฑ์
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 (ระหว่ำงเดือนตุลำคม 2562 -เดือนมีนำคม 2563) 



ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรมท่ี สถำนท่ี หน่วย
ท่ี เกิดข้ึนจำกโครงกำร ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร
4 จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ Multifunction 8,000 7,900 เดือนกุมภาพันธ์ 2563 เทศบาล กองคลัง

Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ ต าบลเมืองงาย เทศบาลต าบล
( Ink Tank Printer) จ านวน 1 เคร่ือง เมืองงาย
โดยใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานคอมพิวเตอร์ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

5 จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว ด า 2,600 2,500 เดือนกุมภาพันธ์ 2563 เทศบาล กองคลัง

จ านวน 1 เคร่ือง โดยใช้เกณฑ์ราคากลาง ต าบลเมืองงาย เทศบาลต าบล

และคุณลักษณะพ้ืนฐานคอมพิวเตอร์ของ เมืองงาย

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสาร

43,700

รำยกำรจัดซ้ือครุภัณฑ์
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 (ระหว่ำงเดือนตุลำคม 2562 -เดือนมีนำคม 2563) 

เทศบำลต ำบลเมืองงำย อ ำเภอเชียงดำว จังหวัดเชียงใหม่

หมำยเหตุ

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

งบประมำณ งบด ำเนินงำน ระยะเวลำด ำเนินกำร

รวม



ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรมท่ี สถำนท่ี หน่วย
ท่ี เกิดข้ึนจำกโครงกำร ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร
1 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับ 22,000 21,900 เดือนกุมภาพันธ์ 2563 เทศบาล กองการศึกษา

งานประมวลผล แบบท่ี 1 จ านวน 1 เคร่ือง ต าบลเมืองงาย เทศบาลต าบล
โดยใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ เมืองงาย
พ้ืนฐานคอมพิวเตอร์ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

2 จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800VA 7,500 7,200 เดือนกุมภาพันธ์ 2563 เทศบาล กองการศึกษา
จ านวน 1 เคร่ือง โดยใช้เกณฑ์ราคากลาง ต าบลเมืองงาย เทศบาลต าบล
และคุณลักษณะพ้ืนฐานคอมพิวเตอร์ เมืองงาย
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร

29,100

เทศบำลต ำบลเมืองงำย อ ำเภอเชียงดำว จังหวัดเชียงใหม่

รำยกำรจัดซ้ือครุภัณฑ์
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 (ระหว่ำงเดือนตุลำคม 2562 -เดือนมีนำคม 2563) 

งบประมำณ งบด ำเนินงำน ระยะเวลำด ำเนินกำร หมำยเหตุ

รวม

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
แผนงำนกำรศึกษำ



ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรมท่ี สถำนท่ี หน่วย
ท่ี เกิดข้ึนจำกโครงกำร ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร
1 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับ 22,000 21,900 เดือนกุมภาพันธ์ 2563 เทศบาล กองสาธารณสุขฯ

งานประมวลผล แบบท่ี 1 จ านวน 1 เคร่ือง ต าบลเมืองงาย เทศบาลต าบล
โดยใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ เมืองงาย
พ้ืนฐานคอมพิวเตอร์ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

2 จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800VA 7,500 7,200 เดือนกุมภาพันธ์ 2563 เทศบาล กองสาธารณสุขฯ
จ านวน 1 เคร่ือง โดยใช้เกณฑ์ราคากลาง ต าบลเมืองงาย เทศบาลต าบล
และคุณลักษณะพ้ืนฐานคอมพิวเตอร์ เมืองงาย
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร

29,100

รำยกำรจัดซ้ือครุภัณฑ์
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 (ระหว่ำงเดือนตุลำคม 2562 -เดือนมีนำคม 2563) 

เทศบำลต ำบลเมืองงำย อ ำเภอเชียงดำว จังหวัดเชียงใหม่

งบประมำณ งบด ำเนินงำน ระยะเวลำด ำเนินกำร หมำยเหตุ

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
แผนงำนสำธำรณสุข

รวม



3. ประเภทครุภัณฑ์กำรเกษตร  
       3.1 แผนงำนเคหะและชุมชน
ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรมท่ี สถำนท่ี หน่วย

ท่ี เกิดข้ึนจำกโครงกำร ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร
1 จัดซ้ือป้ัมน้ าบาดาล จัดซ้ือป๊ัมน้ าบาดาล (Submersible pump) ๕๘,๐๐๐ ๕๘,๐๐๐ เดือนเมษายน 2563 เทศบาล กองช่าง ต้ังจ่ายรายการใหม่

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

คอนโทรล ท่อส่งน้ าพีวีซี หนา ๘.๕ ขนาด เมืองงาย

 ศก.๑.๕ น้ิว โฟลว์สวิทช์อุปกรณ์ประกอบ

ต่างๆในการติดต้ัง พร้อมค่าด าเนินการติดต้ัง

58,000
  

เทศบำลต ำบลเมืองงำย อ ำเภอเชียงดำว จังหวัดเชียงใหม่

รำยกำรจัดซ้ือครุภัณฑ์
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 (ระหว่ำงเดือนตุลำคม 2562 -เดือนมีนำคม 2563) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรงบประมำณ งบด ำเนินงำน หมำยเหตุ

รวม


