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บทน า 
 1. วิสัยทัศน์ 
  “ชุมชนน่ำอยู่ เชิดชูวัฒนธรรม น้อมน ำปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง” 
 

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

 

3. เป้าประสงค์ 
  1. ระบบสำธำรณูปโภค โครงสร้ำงพื้นฐำนที่ได้มำตรฐำนเพียงพอและท่ัวถึง 
  2. ประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดี ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

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

     7. เด็ก เยำวชน ประชำชน มีโอกำสเข้ำถึงระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศให้มำกที่สุด เพ่ือส่งเสริม 
            ให้เกิดแนวคิดและกำรเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพ่ือกำรพัฒนำ 
         8.ส่งเสริมสนับสนุนกำรพัฒนำองค์กรเพื่อเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้    

 

 4. นโยบายการพัฒนาของนายกเทศมนตรีต าบลเมืองงาย 
  1. ด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนในเขตเทศบำลต ำบลเมืองงำยให้ทั่วถึงและมีคุณภำพ 
   2. ด้ำนกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิตและสุขภำพในชุมชนทุกระดับ รวมทั้งผู้ พิกำรและ
ผู้ด้อยโอกำสให้ดียิ่งขึ้น  
   3. ด้ำนกำรสนับสนุนอำชีพและกิจกรรมของกลุ่มเกษตรกร กลุ่มเด็กและเยำวชน กลุ่ม
อำสำสมัครสำธำรณสุข กลุ่มอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน กลุ่มผู้สูงอำยุ กลุ่มสตรีแม่บ้ำนและพ่อบ้ำน 
    4. ด้ำนกำรสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียง กำรพัฒนำสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ธรรมชำติให้ น่ำ
อยู่ และปลอดภัยด้ำนสำธำรณสุข 
  5. ด้ำนกำรสนับสนุนกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดในครอบครัวระดับต ำบลแบบบูรณำกำร  
   6. ด้ำนกำรสนับสนุนส่งเสริมด้ำนศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญำท้องถิ่น 
และกำรบริกำรประชำชน 
   7. ด้ำนกำรสนับสนุนส่งเสริมกำรศึกษำระดับปฐมวัยให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและ  ได้
มำตรฐำนตำมอ ำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำยก ำหนด  

8. ด้ำนกำรจัดท ำบริกำรสำธำรณะตำมอ ำนำจหน้ำที่เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของ
ประชำชนให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล เกิดเป็นรูปธรรม   
   9. ด้ำนกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรปกครองท้องถิ่นตำมระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   10. ด้ำนกำรขยำยเขตบริกำรด้ำนสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำรต่ำงๆ เช่น ถนน ไฟฟ้ำ 
น้ ำประปำ ฝำยน้ ำล้นคลองส่งน้ ำ อย่ำงทั่วถึง 
 

    



1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 1 372,325.39

    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0.00

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ
    2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0 0.00
     2.2 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 0 0.00
     2.3 แผนงานการเกษตร 0 0.00

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคมและคุณภาพชวีิต
    3.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 1 0.00

    3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2 54,500.00

    3.3 แผนงานการศึกษา 4 2,111,324.36

    3.4 แผนงานสาธารณสุข 4 91,730.00

    3.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1 0.00

    3.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 0.00

    3.7 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1 0.00

    3.8 แผนงานงบกลาง 3 4,990,500.00

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
    4.1 แผนงานเคหะและชุมชน 1 233,481.00

    4.2 แผนงานการเกษตร 2 12,840

5.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี
     5.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 4 54,181.00

รวมทั้งสิ้น 25 7,920,881.75

ระหว่างเดอืนตลุาคม 2564 - เดอืนมนีาคม 2565

สรุปผลการด าเนินงาน 

จ านวน
โครงการ

จ านวน
งบประมาณ

 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลเมอืงงาย อ าเภอเชยีงดาว จังหวัดเชยีงใหม่

ยุทธศาสตร์



1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ
1 โครงการขยายเขตระบบ อุดหนุนการไฟฟา้ส่วนภมูิภาคสาขาอ าเภอเชียงดาว  422,100 372,325.39 เดือนมีนาคม-เมษายน หมู่ที่ 3 กองช่าง

จ าหน่ายไฟฟา้สาธารณะ ตามโครงการขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟา้ บา้นใหม่ เทศบาลต าบล
ส าหรับการผลิตน  าประปา สาธารณะส าหรับการผลิตน  าประปาหมู่บา้น เทศบาลต าบล เมืองงาย

หมู่บา้น (หมู่ที่ 3) บา้นใหม่ เมืองงาย

372,325.39

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ยังไม่ได้ด าเนินการ

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

รวม

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

เทศบาลต าบลเมอืงงาย อ าเภอเชยีงดาว จังหวัดเชยีงใหม่

งบด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ



3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคมและคุณภาพชวีิต
  3.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ สถานที่ หน่วย
ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ ด าเนินการ ด าเนินการ
1 โครงการปกปอ้งและเทดิทนู ประชาสัมพนัธผ่์านส่ือต่าง ๆ 10,000 0 เดือนตุลาคม 2564 - ภายในพื้นที่ ส านักปลัดเทศบาล ด าเนินการโดย

สถาบนัส าคัญของชาติ เสียงตามสาย เวบ็ไซต์  เฟสบุ๊ก ของ มีนาคม 2565 เขตเทศบาล เทศบาลต าบล ไม่ใช้งบประมาณ

หน่วยงาน ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

0รวม

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

เทศบาลต าบลเมอืงงาย อ าเภอเชยีงดาว จังหวัดเชยีงใหม่

งบประมาณ งบด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ



3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคมและคุณภาพชวีิต
   3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ สถานที่ หน่วย

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ ด าเนินการ ด าเนินการ
1 โครงการปอ้งกันและลดอุบติัเหตุ 1.ต้ังจุดบริการประชาชนในช่วง 30,000 14,500  วนัที่ 27 ธ.ค. 2564 ภายในพื้นที่ ส านักปลัดเทศบาล ต้ังจุดบริการ

ทางถนน เทศกาลปใีหม่ โดยบรูณาการร่วมกับ  - 2 ม.ค. 2565 เขตเทศบาล เทศบาลต าบล ประชาชน ณ 

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

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ บา้นสัน

ด าเนินงานในช่วงเทศกาลปใีหม่

2.ติดต้ังปา้ยประชาสัมพนัธต์ามจุด

เส่ียงอุบติัเหตุ

โครงการศูนย์ปฏบิติัการร่วมใน อุดหนุนเทศบาลต าบลแม่นะเพื่อเปน็ค่า 40,000 40,000 เดือนตุลาคม 2564 - ในเขตพื้นที่ ส านักปลัดเทศบาล

การช่วยเหลือประชาชนขององค์กรใช้จ่ายตามโครงการศูนย์ปฏบิติัการร่วม มีนาคม 2565 อ าเภอเชียงดาว เทศบาลต าบล

ปกครองส่วนทอ้งถิ่นอ าเภอ ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร เมืองงาย

เชียงดาว (สถานที่กลาง) ปกครองส่วนทอ้งถิ่นอ าเภอเชียงดาว

(สถานที่กลาง)

54,500

งบประมาณ

รวม

ระยะเวลาด าเนินการงบด าเนินงาน หมายเหตุ



3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคมและคุณภาพชวีิต
  3.3 แผนงานการศึกษา

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ สถานที่ หน่วย
ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ ด าเนินการ ด าเนินการ
1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาของ 797,925 350,325 เดือนตุลาคม 2564- ศูนย์พฒันา กองการศึกษา ด าเนินการตลอด

ในการบริหารสถานศึกษาของ ศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเมืองงาย มีนาคม 2565 เด็กเล็กเทศบาล เทศบาลต าบล ปงีบประมาณ

ศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาล ค่าอาหารกลางวนั ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

ต าบลเมืองงาย

2 ค่าอาหารเสริม (นม) ค่าอาหารเสริม(นม) ส าหรับเด็กนักเรียน 1,354,112 709,649.36 เดือนตุลาคม 2564- ภายในพื้นที่ กองการศึกษา ด าเนินการตลอด

ศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเมืองงาย มีนาคม 2565 เขตเทศบาล เทศบาลต าบล ปงีบประมาณ

นักเรียนโรงเรียนชุมชนบา้นเมืองงายและ ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

โรงเรียนบา้นใหม่

3 อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบา้น อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบา้นเมืองงาย 2,398,200 1,051,350 เดือนตุลาคม 2564- ภายในพื้นที่ กองการศึกษา ด าเนินการตลอด

เมืองงายและโรงเรียนบา้นใหม่ และโรงเรียนบา้นใหม่ โครงการอาหาร มีนาคม 2565 เขตเทศบาล เทศบาลต าบล ปงีบประมาณ

โครงการอาหารกลางวนั กลางวนั ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

4 โครงการจัดงานวนัเด็กแหง่ชาติ จัดกิจกรรมส าหรับเด็กและเยาวชน 30,000 0  -  - กองการศึกษา ไม่ได้ด าเนินการ

เทศบาลต าบล เนื่องจาก

เมืองงาย สถานการณ์

โรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019
(covid - 19)

2,111,324.36รวม

หมายเหตุงบประมาณ งบด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ



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

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ
1 โครงการปอ้งกันและควบคุม 1.จัดกิจกรรมใหค้วามรู้เร่ืองโรคติดต่อ 100,000 88,635 เดือนตุลาคม 2564- ภายในพื้นที่ กองสาธารณสุขฯ ด าเนินการตลอด

โรคติดต่ออันตราย หรือโรคอุบติัใหม่อันตรายหรือโรคอุบติัใหม่ มีนาคม 2565 เขตเทศบาล เทศบาลต าบล ปงีบประมาณ
2.จัดประชุมคณะกรรมการควบคุม ต าบลเมืองงาย เมืองงาย
โรคติดต่อระดับต าบล

3.ด าเนินการเฝ้าระวงั ปอ้งกัน และ

ควบคุมโรคติดต่ออันตรายหรือโรคติดต่อ

อุบติัใหม่

2 โครงการรณรงค์ทอ้งถิ่นร่วมใจ ประชาสัมพนัธผ่์านส่ือ เวบ็ไซต์หน่วยงาน 2,000 0 เดือนธนัวาคม 2564 ภายในพื้นที่ กองสาธารณสุขฯ ด าเนินการโดย
ต้านภยัเอดส์ เขตเทศบาล เทศบาลต าบล ไม่ใช้งบประมาณ

ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

3 โครงการปอ้งกันและควบคุม 1.จัดประชุมคณะท างานเพื่อก าหนด 45,000 1,000 เดือนตุลาคม 2564- ในเขตพื้นที่ กองสาธารณสุขฯ ด าเนินการตลอด

โรคพษิสุนัขบา้ แนวทางการปฏบิติังาน มีนาคม 2565 เทศบาล เทศบาลต าบล ปงีบประมาณ

2.ออกส ารวจและขึ้นทะเบยีนสุนัขและ ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

แมว ในเขตเทศบาลต าบลเมืองงาย

3.กิจกรรมออกหน่วยบริการเคล่ือนที่ฉีด

วคัซีนปอ้งกันโรคพษิสุนัขบา้ ใหแ้ก่สุนัข

และแมวของประชาชนในเขตพื้นที่

รับผิดชอบ

งบด าเนินงาน หมายเหตุระยะเวลาด าเนินการ



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

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ
4 โครงการปอ้งกันและควบคุม 1.จัดกิจกรรมรณรงค์ท าลายแหล่ง 50,000 2,095 เดือนตุลาคม 2564- ในเขตพื้นที่ กองสาธารณสุขฯ ด าเนินการตลอด

โรคที่มียุงลายเปน็พาหะ เพาะพนัธุย์ุงลาย เช่น ท าปา้ยประชา มีนาคม 2565 เทศบาล เทศบาลต าบล ปงีบประมาณ

สัมพนัธ ์ประชาสัมพนัธผ่์านเสียงตามสาย ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

เวบ็ไซต์ การเดินรณรงค์

2.พน่หมอกควนัเพื่อควบคุมและปอ้งกัน

การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ใน

โรงเรียน วดั ศูนพฒันาเด็กเล็ก และ

สถานที่ราชการ

91,730           

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

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ
1 โครงการนวตักรรมเยี่ยมบา้น กิจกรรมเยี่ยมบา้นผู้ปว่ยติดเตียง ร่วมกับ 10,000  - เดือนตุลาคม 2564- ภายในพื้นที่ ส านักปลัดเทศบาล ด าเนินการโดย

ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร และผู้ปว่ยเอดส์ มูลนิธชิีวติใหม่ ในพระอุปถัมภข์องสมเด็จ มีนาคม 2565 เขตเทศบาล เทศบาลต าบล ไม่ใช้งบประมาณ

พระศรีนครินทรราบรมราชชนนี และ ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

0

รวม

ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุงบด าเนินงาน

รวม

งบด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ



3.6 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน 
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วย

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ
1 โครงการส่งเสริมและสนับสนุน ประชาสัมพนัธผ่์านส่ือต่าง ๆ 5,000 0 เดือนตุลาคม 2564- ภายในพื้นที่ ส านักปลัดเทศบาล ด าเนินการโดย

การสร้างความปรองดองสมานฉันท์เสียงตามสาย เวบ็ไซต์  เฟสบุ๊ก ของ มีนาคม 2565 เขตเทศบาล เทศบาลต าบล ไม่ใช้งบประมาณ
หน่วยงาน และจัดกิจกรรมที่สอดแหรก ต าบลเมืองงาย เมืองงาย ด าเนินการตลอด
เร่ืองความสามัคคี การท างานร่วมกัน ปงีบประมาณ
การรับฟงัความคิดเหน็ร่วมกัน รวมถึง
การจัดกิจกรรมปกปอ้งสถาบนัส าคัญ
ของชาติเพื่อสร้างความสามัคคีใหก้ับ
บคุลากรและประชาชน

0

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคมและคุณภาพชวีิต
3.7 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ สถานที่ หน่วย
ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ ด าเนินการ ด าเนินการ
1 โครงการจัดงานประเพณี จัดกิจกรรมส่งเสริม อนุรักษ ์รักษา 25,000 0 เดือนตุลาคม 2564 ภายในพื้นที่ กองการศึกษา ไม่ได้ด าเนินการ

วนัลอยกระทง และคงไวซ่ึ้งแบบของขนบธรรมเนียน เขตเทศบาล เทศบาลต าบล เนื่องจาก

ประเพณีอันดีงามของทอ้งถิ่น ต าบลเมืองงาย เมืองงาย สถานการณ์

โรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019
(covid - 19)

0

หมายเหตุระยะเวลาด าเนินการ

รวม

งบประมาณ

ระยะเวลาด าเนินการ

รวม

งบด าเนินงาน

หมายเหตุงบด าเนินงาน



3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคมและคุณภาพชวีิต

3.8 แผนงานงบกลาง

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ สถานที่ หน่วย
ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ ด าเนินการ ด าเนินการ
1 เบีย้ยงัชีพผู้สูงอายุ 1.ออกหน่วยบริการจ่ายเงินสงเคราะห์ 8,764,800 4,231,700 เดือนตุลาคม 2564- ผู้สูงอายุภาย ส านักปลัดเทศบาล ด าเนินการตลอด

เบีย้ยงัชีพผู้สูงอายเุดือนละหนึ่งคร้ัง มีนาคม 2565 ในพื้นที่ เทศบาลต าบล ปงีบประมาณ

ภายในวันที ่10 ของเดือน เขตเทศบาล เมืองงาย

2.โอนเงินสงเคราะห์เขา้บัญชีกรณีที่ ต าบลเมืองงาย

ผู้สูงอายทุีม่ีความประสงค์ให้โอนเขา้
บัญชีโดยกรมบัญชีกลาง

2 เบีย้ยงัชีพคนพกิาร 1.ออกหน่วยบริการจา่ยเงินสงเคราะห์ 1,576,800 723,800 เดือนตุลาคม 2564- ผู้พกิารภาย ส านักปลัดเทศบาล ด าเนินการตลอด

เบีย้ยงัชีพคนพกิารเดือนละหนึ่งคร้ัง มีนาคม 2565 ในพื้นที่ เทศบาลต าบล ปงีบประมาณ

ภายในวันที ่10 ของเดือน เขตเทศบาล เมืองงาย

2.โอนเงินสงเคราะห์เขา้บัญชีกรณีที่ ต าบลเมืองงาย

ผู้พกิารทีม่ีความประสงค์ให้โอนเขา้บัญชี
โดยกรมบัญชีกลาง

3 เบี้ยยังชีพผู้ปว่ยโรคเอดส์ 1.ออกหน่วยบริการจ่ายเงินสงเคราะหเ์บี้ย 108,000 35,000 เดือนตุลาคม 2564- ผู้ปว่ยโรคเอดส์ ส านักปลัดเทศบาล ด าเนินการตลอด

ยังชีพผู้ปว่ยโรคเอดส์เดือนละหนึ่งคร้ัง มีนาคม 2565 เขตเทศบาล เทศบาลต าบล ปงีบประมาณ

ภายในวนัที่ 10 ของเดือน ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

2.โอนเงินสงเคราะห์เขา้บัญชีกรณีที่
ผู้ป่วยโรคเอดส์ทีม่ีความประสงค์
ให้โอนเขา้บัญชีโดยกรมบัญชีกลาง

4,990,500

หมายเหตุระยะเวลาด าเนินการงบด าเนินงาน

รวม

งบประมาณ



4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
4.1 แผนงานเคหะและชมุชน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ สถานที่ หน่วย
ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ ด าเนินการ ด าเนินการ
1 โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 1.กิจกรรมส่งเสริมการคัดแยกขยะ 400,000 233,481 เดือนตุลาคม 2564 - ภายในพื้นที่ กองสาธารณสุขฯ ด าเนินการตลอด

ในชุมชน "เมืองงายสะอาด" ในชุมชน มีนาคม 2565 เขตเทศบาล เทศบาลต าบล ปงีบประมาณ
2.กิจกรรมท าปุ๋ยหมัก น้ าหมักชีวภาพ ต าบลเมืองงาย เมืองงาย
3.ประชาสัมพนัธผ่์านส่ือต่างๆ เช่น
เสียงตามสาย เวบ็ไซต์ เฟสบุ๊ก
4.ออกหน่วยบริการใหค้ าแนะน า และ
ค าปรึกษา เร่ืองการจัดเก็บขยะ

233,481

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

เทศบาลต าบลเมอืงงาย อ าเภอเชยีงดาว จังหวัดเชยีงใหม่

งบประมาณ งบด าเนินงาน

รวม

ระยะเวลาด าเนินการ       หมายเหตุ



4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
4.2 แผนงานการการเกษตร

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ สถานที่ หน่วย
ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ ด าเนินการ ด าเนินการ
1 โครงการบรูณาการปอ้งกันและ 1.จัดกิจกรรมอบรมใหค้วามรู้และ 20,000 8,640 เดือนมีนาคม ภายในพื้นที่ ส านักปลัดเทศบาล จัดกิจกรรมอบรมฯ

ควบคุมไฟปา่ การท าแนวกันไฟ เพื่อปอ้งกันและ เขตเทศบาล เทศบาลต าบล วนัที่ 17 มี.ค. 65

ควบคุมไฟปา่โดยบรูณาการร่วมกับ ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

ไฟปา่ผาแดง, อ าเภอเชียงดาว, หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ และ ประชาชน

บา้นแม่ข้อน หมู่ที่ 4

2.ประชาสัมพนัธผ่์านเสียงตามสาย

3.ประชาสัมพนัธผ่์านเวบ็ไซต์ และ

เฟสบุ๊กของเทศบาลต าบลเมืองงาย

2 โครงการปอ้งกันและแก้ไขปญัหา รณรงค์ใหค้วามรู้ร่วมกับงานปอ้งกัน 10,000 4,200 เดือนมีนาคม ภายในพื้นที่ กองสาธารณสุขฯ ด าเนินการตลอด

มลพษิทางอากาศ และบรรเทาสาธารณภยั และจัดท าปา้ย เขตเทศบาล เทศบาลต าบล ปงีบประมาณ

ประชาสัมพนัธใ์หค้วามรู้เร่ืองไฟปา่ ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

และขอความร่วมมืองดเผาใหท้กุชุมชน

12,840

งบประมาณ งบด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ

รวม



5.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี
5.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ สถานที่ หน่วย
ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ ด าเนินการ ด าเนินการ
1 โครงการกิจกรรมวนัทอ้งถิ่นไทย จัดกิจกรรมเนื่องในวนัทอ้งถิ่นไทย 5,000 2,775 18 มีนาคม 2565 ภายในพื้นที่ ส านักปลัดเทศบาล

โดยจัดพธิสีถายราชสดุดี รัชกาลที่ 5 และ เขตเทศบาล เทศบาลต าบล

ร่วมกิจกรรมบ าเพญ็สาธารณประโยชน์ ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

2 โครงการฝึกอบรมเพื่อพฒันาและเพิ่ม ฝึกอบรมเพื่อพฒันาและเพิ่มประสิทธภิาพ 50,000 44,906 28 - 29 ธนัวาคม 2564 ณ ปงิโค้ง ส านักปลัดเทศบาล

ประสิทธภิาพบคุลากร บคุลากร ส าหรับ ผู้บริหาร ฯ , รีสอร์ท เทศบาลต าบล

สมาชิกสภาเทศบาล,พนักงานเทศบาล, เมืองงาย

ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง

 โดยมุ่งเน้นด้านคุณธรรมและจริยธรรม

เพื่อเปน็หลักในการปฏบิติังาน 

3 โครงการติดตามและประเมินผล 1.ประชุมคณะกรรมการติดตามและ 5,000 0.00 เดือนตุลาคม - ธนัวาคม ภายในพื้นที่ ส านักปลัดเทศบาล ด าเนินการโดย

ตามแผนพฒันา ประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลฯ  2564 เขตเทศบาล เทศบาลต าบล ไม่ใช้งบประมาณ

2.ประชุมคณะกรรมการพฒันาเทศบาลฯ ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

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

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
4 โครงการเสียภาษร่ีวมกันสร้างสรรค์ 1.ประชาสัมพนัธผ่์านเสียงตามสาย 10,000 6,500 เดือนตุลาคม 2564- ภายในพื้นที่ กองคลัง ด าเนินการตลอด

ชุมชนสาสังคมที่ยั่งยืน 2.ออกส ารวจข้อมูล มีนาคม 2565 เขตเทศบาล เทศบาลต าบล ปงีบประมาณ

3.บนัทกึข้อมูลในระบบ (LTAX 3000) ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

4.แจ้งประเมินภาษี

5.รับช าระภาษี

54,181

งบประมาณ งบด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ

รวม



ครุภณัฑ์ส ำนักงำน แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 1 16,800.00
ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 2 48,600.00
ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ แผนงำนอุตสหกรรมและกำรโยธำ 2 49,900.00
ครุภณัฑ์โรงงำน แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 1 8,190.00

6 65,400.00

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

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 ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จัดซ้ือตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จ านวน 3 ตู้ 17,700 16,800 เดือนมีนาคม 2565 เทศบาล กองคลัง จัดซ้ือในราคา

ราคาตู้ละ 5,900 บาท ต าบลเมืองงาย เทศบาลต าบล ตู้ละ 5,600 บาท

(1) มีมือจับชนิดบดิ  เมืองงาย

(2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น 

(3) คุณสมบติัตามมาตรฐาน

ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม 

โดยมีคุณลักษณะเฉพาะครุภณัฑ์
ส านักมาตรฐานงบประมาณ 

16,800รวม

รำยกำรจัดซ้ือครุภัณฑ์
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 (ระหว่ำงเดอืนตลุำคม 2564 -เดอืนมนีำคม 2565) 

เทศบำลต ำบลเมอืงงำย อ ำเภอเชยีงดำว จังหวัดเชยีงใหม่

งบประมำณ

1.1 แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป

งบด ำเนินงำน ระยะเวลำด ำเนินกำร หมำยเหตุ



ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
   3.1 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมำณ สถำนที่ หน่วย

ที่ เกิดขึ้นจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร

1 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับงาน 44,000 43,800 เดือนมกราคม 2565 เทศบาล กองคลัง จัดซ้ือในราคา

ประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพไม่ ต าบลเมืองงาย เทศบาลต าบล เคร่ืองละ

น้อยกวา่ 19 นิ้ว) จ านวน 2 เคร่ือง เมืองงาย 21,900 บาท

ราคาเคร่ืองละ 22,000  บาท

โดยใช้เกณฑ์ราคากลาง และ

คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์

และระบบคอมพวิเตอร์กระทรวงดิจิทลั

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

2 เคร่ืองส ารองไฟฟา้ จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 800VA 5,000 4,800 เดือนมกราคม 2565 เทศบาล กองคลัง จัดซ้ือในราคา

จ านวน 2 เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ 2,500 ต าบลเมืองงาย เทศบาลต าบล เคร่ืองละ

 บาท โดยใช้เกณฑ์ราคากลาง และ เมืองงาย 2,400 บาท

คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์

และระบบคอมพวิเตอร์กระทรวงดิจิทลั

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

48,600

งบด ำเนินงำน ระยะเวลำด ำเนินกำร หมำยเหตุ

รวม



3. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
  3.2 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมำณ สถำนที่ หน่วย

ที่ เกิดขึ้นจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร

1 คอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊ก  จัดซ้ือคอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับ 22,000 21,900 เดือนมีนาคม 2565 เทศบาล กองช่าง

ส าหรับงานประมวลผล งานประมวลผล แบบที่ 1 จ านวน 1 เคร่ือง ต าบลเมืองงาย เทศบาลต าบล

โดยใช้เกณฑ์ราคากลางและ เมืองงาย

คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์

และระบบคอมพวิเตอร์กระทรวงดิจิทลั

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

2 เคร่ืองส ารองไฟฟา้ จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 1 kVA 29,000 28,000 เดือนมีนาคม 2565 เทศบาล กองช่าง จัดซ้ือในราคา

จ านวน 5 เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ ต าบลเมืองงาย เทศบาลต าบล เคร่ืองละ

5,800 บาท โดยใช้เกณฑ์ราคากลาง เมืองงาย 5,600 บาท

และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์

และระบบคอมพวิเตอร์กระทรวงดิจิทลั

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

49,900รวม

งบด ำเนินงำน ระยะเวลำด ำเนินกำร หมำยเหตุ



แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน
ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรมที่ สถำนที่ หน่วย

ที่ เกิดขึ้นจำกโครงกำร ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร
1 เคร่ืองตัดแต่งพุ่มไม้ จัดซ้ือเคร่ืองตัดแต่งพุ่มไม้แบบเตอรร่ีพร้อม 8,200 8,190 เดือนมกราคม 2565 เทศบาล ส านักปลัดเทศบาล

แบบเตอรร่ี อุปกรณ์ จ านวน 1 ชุด เปน็ครุภณัฑ์ที่ต้ังจ่าย ต าบลเมืองงาย เทศบาลต าบล
นอกเหนือบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ เมืองงาย
จัดซ้ือตามราคาทอ้งตลาด

8,190

ประเภทครุภัณฑ์โรงงำน

งบประมำณ งบด ำเนินงำน ระยะเวลำด ำเนินกำร หมำยเหตุ

รวม


