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ค าน า 
 

  ตามท่ีเทศบาลต าบลเมืองงายประกาศใช้แผนพัฒนา ท้องถิ่น  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานของเทศบาลต าบลเมืองงายในการแก้ไขปัญหา และสนองตอบต่อความต้องการในการด ารงชีวิตของ
ประชาชน ได้น านโยบายในการพัฒนาของคณะผู้บริหารที่มีเจตนาแนวแน่ที่จะพัฒนามาตรฐานในการด ารงชีวิต
ของประชาชน ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน สร้างจิตส านึกในการรักท้องถิ่น และพัฒนาในทุก ๆ ด้าน 
โดยมีแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นเครื่องมือในการก าหนดทิศทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาต่างๆ อย่างเป็นระบบ
และมีประสิทธิภาพ ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไท ยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ก าหนดให้รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อ
สภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้อง
ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในธันวาคมของทุกปี 
 

  เทศบาลต าบลเมืองงาย โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ได้ด าเนินการ
ติดตามและประเมินผล  ครั้งที่ 2 (ระหว่างเดือนเมษายน - เดือนกันยายน 2562) ประจ าปีงบประมาณ 
2562  เพื่อน าเสนอต่อคณะผู้บริหารเพ่ือให้ผู้บริหาร น าเสนอ ให้สภาเทศบาลต าบลเมืองงาย  และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบ      
โดยทั่วถึงกัน 
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บทน า 

 ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความส าคัญและจ าเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่ง 
เนื่องจากการติดตามและประเมินผล เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมาว่ามีความ
สอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง เทศบาล
ต าบลเมืองงายในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชน
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อ านาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 จึงจ าเป็นที่จะต้องจัดท าแผนติดตามและประเมินผล 
เพ่ือให้วัดถึงประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการด าเนินงานในด้านต่าง ๆ เพ่ือใช้ในการเปรียบเทียบการ
ท างานปีที่ผ่านมาได้ด้วย 

1. จุดประสงค์ของการติดตามและประเมินผลแผน 
    1.1 เพ่ือให้การติดตามและการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 
    1.2 เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้  
    1.3 เพ่ือให้รู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลเมืองงายและ  
จะได้แก้ไขปัญหาตรงกับความต้องของประชาชน 

   1.4 เพ่ือพัฒนาระบบการก ากับดูแลและตรวจสอบการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ 
   1.5 เพ่ือให้ข้อชี้แนะแก่ผู้บริหารในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีต่อไป 

     2. กรอบแนวคิดในการติดตามและประเมินผลแผน 
      การวางระบบการติดตามและประเมินผลจุดเริ่มต้นของระบบการติดตามเริ่มจากการได้รับ
ทรัพยากรไปเพื่อด าเนินงานโดยจะมุ่งเน้นการติดตามการใช้ทรัพยากรเมื่อเทียบกับเวลา               
(input monitoring) และการติดตามความก้าวหน้าของผลการด าเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนด
ไว้ (performance monitoring) การวางระบบติดตามในที่นี้จึงเป็นการสร้างระบบเพ่ือที่จะน าไปสู่การ
ปรับปรุงแก้ไขในเชิงการบริหารแผน เพ่ือให้งานด าเนินต่อไปจนจบตามเวลา  และยังจะมีระบบประเมินผล
มาประเมินว่าเมื่อผลที่เกิดข้ึนทั้งในส่วนของผลผลิต (output) และผลลัพธ์  (outcome) ว่าเป็นไปตามที่
ตั้งเป้าหมายหรือเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ล่วงหน้าเพียงใด  อย่างไรก็ดี  ระบบติดตามและ
ประเมินผลจะได้รับผลกระทบจากการจัดท าแผนปฏิบัติการนั่นคือ  ถ้าได้แผนปฏิบัติการที่สอดคล้องและ
เอ้ือต่อการติดตามและประเมินผล  ก็จะท าให้ระบบติดตามและประเมินผลท าหน้าที่ของระบบไปได้  
หากแต่แผนไม่เอ้ือต่อการติดตาม  เช่น ขาดความชัดเจน  หรือมีการปรับกิจกรรมโดยไม่ได้ยึดแผนปฏิบัติ
การ ฯลฯ ก็อาจท าให้ระบบติดตามและประเมินผลโดยรวมดังกล่าวมีปัญหาได้ 

3. วิธีการติดตามและประเมินผล 
    3.1 การประเมินประสิทธิผลตามแผนพัฒนา  
    3.2 การประเมินประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณปี 25 62 
    3.3 การประเมินความพึงพอใจ  
 
 
 



 
 

 

 4. วิสัยทัศน์การพัฒนา (วิสัยทัศน์การพัฒนา (VViissiioonn) ) 
   เทศบาลต าบลเมืองงาย ได้ก าหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาไว้ดังนี้ “ชุมชน น่าอยู่ เชิดชู
วัฒนธรรม น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
 

     5. พันธกิจการพัฒนา 5. พันธกิจการพัฒนา  
 เทศบาลต าบลเมืองงาย ก าหนดพันธกิจการพัฒนาไว้ดังนี้ เทศบาลต าบลเมืองงาย ก าหนดพันธกิจการพัฒนาไว้ดังนี้     

1) พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อ
ความต้องการของประชาชน 

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

ร่วมในการพัฒนาชุมชน 
7) จัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติโดยยึดหลักแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน 
8) พัฒนาบุคลากร และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
เทศบาลต าบลเมืองงาย  ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้เป็น 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงพื้นฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  

  4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  
  5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
 

 7. นโยบายการพัฒนาของนายกเทศมนตรีต าบลเมืองงาย 
  1. นโยบายด้านการเมืองการบริหาร  
   เป็นนโยบายที่มุ่งเน้นให้การบริหารงานของเทศบาล สามารถตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน และตอบสนองภารกิจของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางการด าเนินนโยบาย ดังนี้ 

1.1 พัฒนาด้านที่อยู่อาศัย ดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของชุมชน   
จัดให้มีตู้ยาม อปพร., อาสาสมัครต ารวจบ้าน, หน่วยบริการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ อุบัติภัย
ตลอด 24 ชั่วโมง 
   1.2 บริหารงานด้วยความถูกต้องโปร่งใส มุ่งเน้นการบริการเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ เพื่อ
อ านวยความสะดวกและความพึงพอใจแก่ประชาชน โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นอย่าง
ต่อเนื่องทุกขั้นตอนและสามารถตรวจสอบได้ 
   1.3 มุ่งเน้นการบริหารงานของเทศบาลโดยใช้หลักธรรมาภิบาล และหลักการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ส่งเสริมสนับสนุนการท างานร่วมกับหน่วย
ราชการ หน่วยงานอื่น ๆ ตลอดจนองค์กรต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น 
   1.4 รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จัดส่งผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการ
บ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 
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   1.5 ปรับปรุงและพัฒนารายได้ของเทศบาล ด้านการจัดเก็บภาษีอากรและค่าธรรมเนียม
ต่าง ๆ ให้ถูกต้องทั่วถึงและเป็นธรรม 
   1.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของชุมชนทั้ง 7 ชุมชน เพื่อเป็นแนวร่วม       
ในการพัฒนางานของเทศบาลอย่างมีประสิทธิภาพ 
   1.7 จัดสวัสดิการให้กับประชาอาสา เช่น อสม., อปพร., อาสาสมัครต ารวจบ้าน, ผู้น า
ชุมชน ทั้งนี้ตามที่ระเบียบกฎหมายก าหนด 
   1.8 ส่งเสริมการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการวางแผน การคิด
และการตัดสินใจเพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
   1.9 มุ่งเน้นการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโดยการต่าง ๆ เพื่อให้การ
ด าเนินงานเกิดความคุ้มค่าและบรรลุเป้าหมายในเชิงภารกิจรัฐ 
   1.10 ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มี
คุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ให้เหมาะสมและทันสมัย เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

  2. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   นโยบายด้านนี้จะด าเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและต่อเนื่องโครงการที่ด าเนินไป
แล้ว โดยก าหนดแนวทาง ดังนี้  
   2.1 พัฒนาเส้นทางคมนาคม ถนนสายหลักและสายรองให้มีสภาพดี มีมาตรฐาน มีความ
ปลอดภัยแก่ประชาชนและครอบคลุมทั่วถึงทุกพ้ืนที่ เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนโดยใช้
งบประมาณของเทศบาลหรือขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น 
   2.2 ด าเนินงานก่อสร้างหรือปรับปรุงพัฒนาระบบระบายน้ าให้ได้มาตรฐานเพียงพอและ
ทั่วถึง ปรับปรุงพัฒนาระบบบ่อบ าบัดน้ าเสีย ลดการปล่อยน้ าเสียลงสู่แหล่งน้ าสาธารณะ ตลอดจนการ
พัฒนาแหล่งน้ าสาธารณะให้มีคุณภาพ  
   2.3 ติดตั้งปรับปรุงและขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ให้ทั่วถึงทุกแหล่งชุมชนของเทศบาล 
เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
   2.4 ปรับปรุงภูมิทัศน์ เส้นทางหลักให้สวยงามปลอดภัย เป็นระเบียบเรียบร้อย เช่น 
ปลูกไม้ดอกไม้ประดับตามถนนสาธารณะ 
   2.5 พัฒนาปรับปรุงระบบเสียงไร้สายให้ได้มาตรฐานยิ่งขึ้น เพื่อการบริการ
ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ประชาชนได้รับทราบ
อย่างทั่วถึง 
   3. นโยบายด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
   3.1 พัฒนาและดูแลรักษาความสะอาดในเขตเทศบาล พัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บ
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลและจัดให้มีถังขยะเพียงพอกับปริมาณขยะอย่างเหมาะสม 
   3.2 ส่งเสริมสนับสนุน ฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อมและป้องกันมลพิษ มิให้ส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน โดยส่งเสริมสนับสนุนในการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
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   4. นโยบายด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจ 
   4.1 ส่งเสริมเพ่ิมมาตรฐานและพัฒนาอาชีพ กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ เกษตรกร ฯลฯ ให้มี
ความสามารถในการประกอบอาชีพเพ่ือมีรายได้เพ่ิมข้ึนอย่างยั่งยืน 
   4.2 จัดให้มีโครงการธนาคารเพ่ือชุมชนในอนาคต  
   4.3 จัดให้มี สถานธนานุบาลโรงรับจ าน าในอนาคต 
   4.4 จัดให้มีโครงการถนนคนเดิน แหล่งกระจายสินค้า  
   4.5 จัดให้มีโครงการบัณฑิตคืนถิ่นเพ่ือพัฒนาบ้านเกิด  
  4.6 จัดให้มีเครื่องชั่งขนาดใหญ่ได้มาตรฐานส าหรับพ่ีน้องเกษตรกร  
   4.7 ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญในเขตเทศบาล ทั้งในส่วนที่เทศบาล
รับผิดชอบ หรือหน่วยงานอื่นรับผิดชอบ โดยร่วมมือกันจัดให้มีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม จัดข้อมูลแนะน า
แหล่งท่องเที่ยว เพ่ือดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยว ทั้งท่ีเป็นชาวไทยและชาวต่างประเทศ ร่วมมือ
ประสานงานกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนาพระสถูปเจดีย์
สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ 
   4.8 จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพ้ืนที่ 6 ไร่ เพ่ือส่งเสริม
อาชีพจากภูมิปัญญาท้องถิ่นชุมชนให้สามารถมีรายได้เลี้ยงตนเองได้อย่างเพียงพอ 
   4.9 จัดตั้งศูนย์สอนภาษา เพ่ือรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน (พ.ศ. 2558)  

  5. นโยบายด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  
   5.1 ด้านการศึกษา  
    1. ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาการจัดกิจกรรมทางการศึกษาในทุกรูปแบบ  
    2. ส่งเสริมให้นักเรียนที่เรียนดี มีฐานะยากจน ให้ได้รับทุนการศึกษา  
    3. จัดให้มีบริการรถโดยสารรับ-ส่งนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล
ต าบลเมืองงายให้ทั่วถึงโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
   5.2 ด้านการศาสนา วัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ  
    1. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านการศาสนาวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณีต่าง ๆ ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ืออนุรักษ์และสืบทอดให้เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นสืบไป 
    2. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์เยาวชน สนามกีฬา สถานที่ออกก าลังกาย 
เช่น ห้องออกก าลังกาย สระวายน้ า ฯลฯ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ให้เพียงพอกับความต้องการของ
ประชาชน  
    3. ส่งเสริมสนับสนุน วัสดุอุปกรณ์การกีฬาให้กับชุมชน และกลุ่มเยาวชน  
    4. ส่งเสริมสนับสนุน โครงการรวมพลังสร้างเสริมสุขภาพ โดยจัดให้มีกิจกรรม
แอโรบิคในทุกชุมชน โดยเทศบาลสนับสนุนครูผู้สอน หรือผู้น าในการออกก าลังกาย 
    5. ส่งเสริมสนับสนุน การจัดการแข็งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ ให้มากขึ้น  
   5.3 ด้านสาธารณสุข  
    1. จัดให้มีโครงการดูแล ห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุ เด็ก สตรี ให้ได้รับสวัสดิการ  
    2. จัดให้มีโครงการตรวจสุขภาพฟรีปีละครั้ง  
    3. จัดให้มีน้ าดื่มเพ่ือสุขภาพในราคาถูก  
    4. พัฒนาศูนย์บริการสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  
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    5. พัฒนาปรับปรุงรถกู้ชีพกู้ภัยให้มีความทันสมัย รวมทั้งเครื่องมือ เครื่องใช้ 
และอุปกรณ์ในการช่วยชีวิตให้มีประสิทธิภาพให้ได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้น 
    6. ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมของอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน   
(อสม.) อย่างต่อเนื่อง 
    7. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชนและสถานที่
ต่าง ๆ ในเขตเทศบาลให้เป็นเมืองน่าอยู่ตามโครงการท้องถิ่นงาม 3 ส. (สะอาด สวยงาม สุขภาพดี) 
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ยุทธศาสตร์

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 12 3,034,740.34      

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ
    2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 20,000.00           

    2.2 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1 19,997.00           

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคมและคุณภาพชวีิต
    3.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 2 42,000.00           

    3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3 64,560.00           

    3.3 แผนงานการศึกษา 6 2,084,992.00      

    3.4 แผนงานสาธารณสุข 5 124,257.50         

    3.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 5 121,602.00         

    3.6 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 3 127,154.00         

    3.7 แผนงานงบกลาง 3 4,863,000.00      

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
    4.1 แผนงานเคหะและชุมชน 1 38,613.00           

    4.2 แผนงานการเกษตร 2 11,550.00           

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี
     5.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 4 33,770.00           

รวมทั้งสิ้น 48 10,586,235.84

สรุปผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ครั้งที่ 2  (ระหว่างเดือนเมษายน - เดือนกันยายน 2562)

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

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ ด าเนินการ ด าเนินการ
1 โครงการปรับปรุงต่อเติม ค่าปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ บริเวณ 505,600 426,000 120 วนั หมู่ที่ 10 กองช่าง ด าเนินการก่อหนี้

อาคารอเนกประสงค์ หอเส้ือบา้นและพื้นที่โดยรอบอาคาร หมู่ที่ 10 17 สิงหาคม - 14 ธนัวาคม บา้นสัน เทศบาลต าบล ผูกพนั 
หมู่ที่ 10 พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกวา่ 22 ตารางเมตร 2562 เทศบาลต าบล เมืองงาย เบกิจ่ายในปี

เมืองงาย งบประมาณ 2563

2 โครงการก่อสร้าง ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 308,000      306,000        60 วนั หมู่ที่ 11 กองช่าง
ถนนคอนกรีตเสริม จากบา้นนายมนัส  มลเดช ถึง บริเวณที่นานายเจริญ 25 กรกฎาคม - 22 กันยายน บา้นหนองบวั เทศบาลต าบล
เหล็ก หมู่ที่ 11 เขื่อนเพชร ช่วงที่ 1 ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร หนา 2562 เทศบาลต าบล เมืองงาย

0.15 เมตร ยาว 66 เมตร เมืองงาย
ช่วงที่ 2 ขนาดกวา้ง 2.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ยาว 139.00 เมตร หรือพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกวา่
 542.00 เมตร พร้อมลูกไหล่ทางกวา้ง 
0.20 - 0.50 เมตร 

ครั้งที่ 2 (ระหว่างเดือนเมษายน - เดือนกันยายน 2562)

งบประมาณ งบด าเนินงาน

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

เทศบาลต าบลเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

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

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ ด าเนินการ ด าเนินการ
3 โครงการก่อสร้างราง ค่าก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ๒๒๑,๕๐๐  - หมู่ที่ 2 กองช่าง ยกเลิก

ระบายน้ าคอนกรีต แบบมีฝาปดิ จากทอ่ระบายน้ า คสล.เดิม บา้นเมืองงายใช้ เทศบาลต าบล
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 (บา้นนายนวล) ถึงบา้นนางวชัรี  ศรีกาฬสินธ์ เทศบาลต าบล เมืองงาย

ขนาดรางกวา้ง 1.00 เมตร ลึก 0.80 เมตร เมืองงาย
ความยาวรวม 60.00 เมตร

4 โครงการก่อสร้างราง ค่าก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัววี 500,000 499,500 90 วนั หมู่ที่ 9 กองช่าง ด าเนินการก่อหนี้
ระบายน้ าคอนกรีต สายหลังศาลาอเนกประสงค์ขนาด ปากรางกวา้ง 9 กรกฎาคม - 6 ตุลาคม 2562 บา้นม่วงง้ม เทศบาลต าบล ผูกพนั 
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 1.00 เมตร ก้นรางกวา้ง 0.60 เมตร ลึก 0.60 เทศบาลต าบล เมืองงาย เบกิจ่ายในปี

เมตร ความยาวรวม 425 เมตร เมืองงาย งบประมาณ 2563

5 โครงการก่อสร้างราง ค่าก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ๒๑๓,๐๐๐  - หมู่ที่ 11 กองช่าง ยกเลิก
ระบายน้ าคอนกรีต แบบมีฝาปดิ จากบา้นนางสุพตัรา โนจ๊ะ ถึงสวน บา้นหนองบวั เทศบาลต าบล

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 นายนิราช  ใจมูล ขนาดกวา้งภายใน 0.30 เมตร เทศบาลต าบล เมืองงาย

ลึก 0.50 เมตร ความยาวรวม 145.00 เมตร เมืองงาย

6 โครงการก่อสร้างราง ค่าก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ๔๗๙,๐๐๐  - หมู่ที่ 11 กองช่าง ยกเลิก

ระบายน้ าคอนกรีต แบบมีฝาปดิ จากบา้นนายถวลิ แสนชัย ถึงบา้น บา้นหนองบวั เทศบาลต าบล

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 นายหยัน  แสงต๊ิบ ขนาดกวา้งภายใน 0.30 เมตร เทศบาลต าบล เมืองงาย

ลึก 0.50 เมตร ความยาวรวม 326.00 เมตร เมืองงาย

ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุงบประมาณ งบด าเนินงาน
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1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชมุชน
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ สถานที่ หน่วย

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ ด าเนินการ ด าเนินการ
7 โครงการปรับปรุงต่อเติม 1.ปรับปรุงพื้นพื้นที่รอบอาคาร จ านวนไม่น้อยกวา่ 714,400 640,000 120 วนั หมู่ที่ 11 กองช่าง ต้ังจ่ายเปน็รายการใหม่

อาคารอเนกประสงค์    450 ตารางเมตร 31 ตุลาคม 2562 - 27 บา้นหนองบวั เทศบาลต าบล โครงการกันเงินไว้
หมู่ที่ 11 2.ต่อเติมหลังคาอาคาร พื้นที่ 88 ตารางเมตร กุมภาพนัธ ์2563 เทศบาลต าบล เมืองงาย ด าเนินการในปี

3.ปรับปรุงผนังอาคารเดิม และระบบไฟฟา้ เมืองงาย งบประมาณ 2563
แสงสวา่ง และ อื่นๆ

8 โครงการก่อสร้างถนน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ๒๒๕,๐๐๐ ๒๒๓,๐๐๐ 60 วนั หมู่ที่ 2 กองช่าง ต้ังจ่ายเปน็รายการใหม่

คอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นเมืองงายใต้ หมวดที่ ๙ ขนาดผิวจราจรกวา้ง 20 กันยายน - 18 พฤศจิกายน บา้นเมืองงายใต้ เทศบาลต าบล ด าเนินการก่อหนี้

 ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕  เมตร ยาว ๙๒.๐๐ เมตร 2562 เทศบาลต าบล เมืองงาย ผูกพนั 

 หรือพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกวา่ ๓๖๘.๐๐ ตารางเมตร เมืองงาย เบกิจ่ายในปี
งบประมาณ 2563

9 โครงการก่อสร้างถนน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บา้นแม่ข้อน ๑๒๗,๐๐๐ ๑๒๕,๐๐๐ 60 วนั หมู่ที่ 4 กองช่าง ต้ังจ่ายเปน็รายการใหม่

คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบา้นแม่ข้อน - บา้นสหกรณ์ ซอย ๑ ขนาด 25 กันยายน - 23 พฤศจิกายน บา้นแม่ข้อน เทศบาลต าบล ด าเนินการก่อหนี้

หมู่ที่ ๔ ผิวจราจรกวา้ง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร  2562 เทศบาลต าบล เมืองงาย ผูกพนั จ านวน

ยาว ๕๑.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกวา่ เมืองงาย 125,000 บาท

๒๐๖.๐๐  ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางกวา้งข้างละ เบกิจ่ายในปี

๐.๒๐-๐.๕๐ เมตร ความยาวตลอดเส้นทาง งบประมาณ 2563

ทีก่่อสร้าง

งบประมาณ งบด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ
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1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชมุชน
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ สถานที่ หน่วย

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ ด าเนินการ ด าเนินการ
10 โครงการก่อสร้างถนน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 4 บา้นแม่ข้อน ๕๓๙,๐๐๐ ๓๗๖,๕๐๐ 60 วนั หมู่ที่ 4 กองช่าง ต้ังจ่ายเปน็รายการใหม่

คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กวา้ง ๔.๐๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร  23 ตุลาคม-21 ธนัวาคม 2562 บา้นแม่ข้อน เทศบาลต าบล โครงการกันเงินไว้

หมู่ที่ 4 บา้นแม่ข้อน ยาว ๒๑๙.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกวา่ เทศบาลต าบล เมืองงาย ด าเนินการในปี

ถนนเทศบาล ซอย 8  ๘๗๖.๐๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางกวา้ง เมืองงาย งบประมาณ 2563

 ข้างละ ๐.๒๐-๐.๕๐ เมตร ความยาวตลอดเส้นทาง

ที่ก่อสร้าง

11 โครงการปรับปรุงอาคาร โครงการปรับปรุงอาคารเพื่อใช้เปน็ศูนย์ฟื้นฟแูละ 268,000 ๒๖๗,๐๐๐ 120 วนั หมู่ที่ 3 กองช่าง ต้ังจ่ายเปน็รายการใหม่

เพื่อใช้เปน็ศูนย์ฟื้นฟแูละ พฒันาคุณภาพชีวติผู้สูงอายุและผู้พกิารต าบลเมืองงาย 20 กันยายน 2562 - 17 บา้นใหม่ เทศบาลต าบล ด าเนินการก่อหนี้

พฒันาคุณภาพชีวติ โดยปรับปรุงอาคารเก็บพสัดุเดิมพื้นที่ใช้สอย มกราคม 2563 เทศบาลต าบล เมืองงาย ผูกพนั 

ผู้สูงอายุและผู้พกิาร ประมาณ ๔๘.๐๐ ตารางเมตร เมืองงาย เบกิจ่ายในปี

ต าบลเมืองงาย งบประมาณ 2563

12 อุดหนุนการไฟฟา้ อุดหนุนการไฟฟา้ส่วนภมูิภาคสาขาอ าเภอเชียงดาว ๑๗๑,๗๔๐.๓๔ ๑๗๑,๗๔๐.๓๔ กองช่าง ต้ังจ่ายเปน็รายการใหม่

ส่วนภมูิภาคสาขาอ าเภอ โครงการขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟา้สาธารณะ เทศบาลต าบล ด าเนินการก่อหนี้

เชียงดาว บา้นเมืองงายใต้ หมู่ที่ 2 เมืองงาย

3,034,740.34รวม

งบประมาณ งบด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ
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 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ
2.1 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ
1 โครงการส่งเสริมและพฒันาทกัษะ กิจกรรมอบรมเชิงปฏบติัการฝึกอบรมอาชีพ 20,000 20,000 เดือนกันยายน 2562 ภายในพื้นที่ ส านักปลัด

วชิาชีพใหป้ระชาชนอยู่ดีมีสุข การผูก และร้ิวผ้าเพื่อใช้ส าหรับในงาน และ เขตเทศบาล เทศบาลต าบล
พธิกีารต่าง ๆ ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

20,000

   2.2 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่
ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ
1 โครงการจัดกิจกรรมอบรม 1.จัดกิจกรรมอบรมมัคคุเทศก์น้อย 20,000 19,997 เดือนสิงหาคม 2562 ในเขตพื้นที่ กองการศึกษา โครงการบรูณาการ

มัคคุเทศก์น้อย ตามรอยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เขตเทศบาล เทศบาลต าบล ร่วมกับโรงเรียน
ณ โรงเรียนชุมชนบา้นเมืองงาย และ ต าบลเมืองงาย เมืองงาย ชุมชนบา้นเมืองงาย
พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหา
ราชานุสรณ์ 

19,997

สถานที่
ด าเนินการ

รวม

รวม

หน่วย
ด าเนินการ

หมายเหตุ

ระยะเวลาด าเนินการ สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

หมายเหตุ

งบประมาณ งบด าเนินงาน

งบประมาณ งบด าเนินงาน

ระยะเวลาด าเนินการ
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3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคมและคุณภาพชวีิต
3.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

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

1 โครงการจัดงานวนัส าคัญรัฐพธิี/ จัดกิจกรรมรัฐพธิ ีเช่น จัดกิจกรรมวนั 42,000 42,000 เดือนเมษายน -กันยายน 2562 ในเขตพื้นที่ ส านักปลัด ด าเนินการตลอด

ราชพธิี เฉลิมพระชนมพรรษาวางพานพุ่ม เทศบาล กองการศึกษา ปงีบประมาณ 

ถวายเคร่ืองราชสักการะ จุดเทยีนชัย ต าบลเมืองงาย เทศบาลต าบล งบประมาณทั้งหมด

ถวายพระพร เมืองงาย 65,000 บาท

2 โครงการปกปอ้งและเทดิทนู  - ร่วมกิจกรรมตามโครงการจิตอาสา 10,000 0 เดือนเมษายน -กันยายน 2562 ในเขตพื้นที่ ส านักปลัด ด าเนินการตลอด

สถาบนัส าคัญของชาติ เราท าความดีด้วยหวัใจ เทศบาล เทศบาลต าบล ปงีบประมาณ 

 - ประชาสัมพนัธผ่์านเวบ็ไซต์และเสียง ต าบลเมืองงาย เมืองงาย ด าเนินการโดย

ตามสายของเทศบาล ไม่ใช้งบประมาณ

 - ขึ้นปา้ยไวนิลเนื่องในโอกาสเฉลิมพระ-

ชนมพรรษาของสถาบนัพระมหากษตัริย์

42,000

งบประมาณ

รวม

หมายเหตุระยะเวลาด าเนินการงบด าเนินงาน
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3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคมและคุณภาพชวีิต

3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ สถานที่ หน่วย

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ ด าเนินการ ด าเนินการ

1 โครงการปอ้งกันและลดอุบติัเหตุ ต้ังจุดบริการประชาชนในช่วง 17,000 17,000 เดือนเมษายน 2562 ในเขตพื้นที่ ส านักปลัด ด าเนินการตลอดทั้ง

ทางถนน เทศกาลสงกรานต์ เทศบาล เทศบาลต าบล ปงีบประมาณ

ต าบลเมืองงาย เมืองงาย งบประมาณ

ทั้งหมด
30,000 บาท

2 โครงการจัดฝึกอบรมทบทวน ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครปอ้งกันภยั 30,000 27,560 เดือนสิงหาคม 2562 ในเขตพื้นที่ ส านักปลัด

อาสาสมัครปอ้งกันภยัฝ่าย ฝ่ายพลเรือนตามหลักสูตรที่ศูนย์ อปพร. เทศบาล เทศบาลต าบล

พลเรือน กลางก าหนด ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

3 โครงการซ้อมแผนปอ้งกันและ กิจกรรมการฝึกซ้อมดับเพลิง ฝึกอบรม 20,000 20,000 เดือนพฤษภาคม 2562 ในเขตพื้นที่ ส านักปลัด

บรรเทาสาธารณภยั ประจ าปี ทบทวนความรู้ความเข้าใจและสามารถ เทศบาล เทศบาลต าบล

งบประมาณ 2562 ปฏบิติังานด้านการปอ้งกันและบรรเทา ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

สาธารณภยัได้อย่างมีประสิทธภิาพ

64,560รวม

ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุงบประมาณ งบด าเนินงาน
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3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคมและคุณภาพชวีิต
  3.3 แผนงานการศึกษา

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ สถานที่ หน่วย
ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ ด าเนินการ ด าเนินการ
1 โครงการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม 1.การส่งเสริมการอ่าน 10,000 6,046 เดือนเมษายน -กันยายน 2562 ศูนย์พฒันา กองการศึกษา ด าเนินการตลอด

การศึกษาและพฒันาการเรียนรู้ 2.กิจกรรมเด็กน้อยกตัญญู เด็กเล็กเทศบาล เทศบาลต าบล ปงีบประมาณ 

ส าหรับเด็กของศูนย์พฒันา 3.กิจกรรมเยี่ยมบา้น ต าบลเมืองงาย เมืองงาย งบประมาณ

เด็กเล็กเทศบาลต าบลเมืองงาย 4.กิจกรรมสานสัมพนัธป์ฐมวยั ทั้งหมด

5.กิจกรรมแข่งทกัษะวขิาการนักเรียน 10,000 บาท

2 โครงการส่งเสริมสุขภาพและ 1.ตรวจสุขภาพอนามัยและสุขภาพปาก 20,000 13,540 เดือนกรกฎาคม 2562 ในเขตพื้นที่ กองการศึกษา

อนามัยในเด็กปฐมวยั ส าหรับ และฟนัเด็ก เทศบาล เทศบาลต าบล

ศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบล 2.อบรมใหค้วามรู้ผู้ปกครองเกี่ยวกับการ ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

เมืองงาย ดูแลอนามัยและสุขภาพปากและฟนัเด็ก

3 ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา - จัดอาหารกลางวนัส าหรับนักเรียนของ 449,960 294,720 เดือนเมษายน -กันยายน 2562 ศูนย์พฒันา กองการศึกษา ด าเนินการตลอด
ของศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาล ศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเมืองงาย เด็กเล็กเทศบาล เทศบาลต าบล ปงีบประมาณ 

ต าบลเมืองงาย  - ค่าจัดการเรียนการสอนรายหวั ต าบลเมืองงาย เมืองงาย งบประมาณ

 - ค่าจดักจิกรรมพฒันาคุณภาพผู้เรียน ทั้งหมด

 - ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน  865,760 บาท

 - ค่าอุปกรณ์การเรียน

 - ค่าหนังสือเรียน

หมายเหตุระยะเวลาด าเนินการงบประมาณ งบด าเนินงาน
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3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคมและคุณภาพชวีิต
  3.3 แผนงานการศึกษา (ตอ่)

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ สถานที่ หน่วย
ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ ด าเนินการ ด าเนินการ
4 ค่าอาหารเสริม (นม) ค่าอาหารเสริม(นม) ส าหรับเด็กนักเรียน 714,559.92 627,085.80 เดือนเมษายน -กันยายน 2562 ในเขตพื้นที่ กองการศึกษา ด าเนินการตลอด

ศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเมืองงาย เทศบาล เทศบาลต าบล ปงีบประมาณ 
นักเรียนโรงเรียนชุมชนบา้นเมืองงายและ ต าบลเมืองงาย เมืองงาย งบประมาณ
โรงเรียนบา้นใหม่ 1,325,646

บาท 

5 อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบา้น อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบา้นเมืองงายและ 1,172,000 1,109,000 เดือนเมษายน -กันยายน 2562 ในเขตพื้นที่ กองการศึกษา ด าเนินการตลอด
เมืองงายและโรงเรียนบา้นใหม่ โรงเรียนบา้นใหม่ โครงการอาหารกลางวนั เทศบาล เทศบาลต าบล ปงีบประมาณ 
โครงการอาหารกลางวนั ต าบลเมืองงาย เมืองงาย งบประมาณ

ทั้งหมด
2,160,000
บาท

6 โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษา จ้างนักเรียน/นักศึกษา ในเขตเทศบาล 50,000 34,600 เดือนเมษายน-พฤษภาคม 2562 ในเขตพื้นที่ กองการศึกษา

ท างานช่วงปดิภาคฤดูร้อน ท างานช่วงปดิภาคเรียนฤดูร้อน เทศบาล เทศบาลต าบล

ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

2,084,992

หมายเหตุระยะเวลาด าเนินการงบด าเนินงาน

รวม

งบประมาณ
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3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคมและคุณภาพชวีิต

3.4 แผนงานสาธารณสุข

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ สถานที่ หน่วย

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ ด าเนินการ ด าเนินการ

1 โครงการปอ้งกันและควบคุม 1.จัดท าปา้ยประชาสัมพนัธ ์ 40,000 34,000 เดือนมีนาคม -กันยายน 2562 ในเขตพื้นที่ กองสาธารณสุข

โรคพษิสุนัขบา้ 2.กิจกรรมรณรงค์ การเผยแพร่ความรู้ ฯลฯ เทศบาล เทศบาลต าบล

3.ออกหน่วยบริการฉีดวคัซีนเพื่อปอ้งกัน ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

และควบคุมโรคพษิสุนัขบา้

2 โครงการปอ้งกันและควบคุม 1.จัดกิจกรรมรณรงค์ท าลายแหล่งเพาะพนัธุ์ 50,000 24,358.50 เดือนพฤษภาคม -กันยายน 2562 ในเขตพื้นที่ กองสาธารณสุข

โรคไข้เลือดออก ยุงลาย เช่น ท าปา้ยประชาสัมพนัธ์ เทศบาล เทศบาลต าบล

ประชาสัมพนัธผ่์านเสียงตามสาย ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

เดินรณรงค์

2.พน่หมอกควนัเพื่อควบคุมและปอ้งกัน

การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก

3 โครงการอาหารปลอดภยั 1.ส ารวจข้อมูลผู้ประกอบการร้านค้า 20,000 15,899 เดือนมีนาคม -กันยายน 2562 ในเขตพื้นที่ กองสาธารณสุข

ตลาดสดน่าซ้ือ ร้านอาหาร และแผงลอย เทศบาล เทศบาลต าบล

2.อบรมใหค้วามรู้ผู้ประกอบการร้านค้า ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

ร้านอาหาร และแผงลอย 

ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุงบด าเนินงานงบประมาณ
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3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคมและคุณภาพชวีิต

3.4 แผนงานสาธารณสุข (ตอ่)

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ สถานที่ หน่วย

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ ด าเนินการ ด าเนินการ
4 โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ า 1.ส ารวจแหล่งน้ าในชุมชน และแหล่งน้ า 20,000 10,000 เดือนสิงหาคม-กันยายน 2562 ในเขตพื้นที่ กองสาธารณสุข

อุปโภค บริโภคในเขตเทศบาล สาธารณะ เทศบาล เทศบาลต าบล

2.จัดเก็บตัวอย่างน้ า ส่งตรวจที่ศูนย์ ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

วทิยาศาสตร์การแพทย์เชียงใหม่

5 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น 140,000 40,000 เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2562 ในเขตพื้นที่ กองสาธารณสุข อุดหนุนคณะกรรมการ

ตามโครงการพระราชด าริ ตามโครงการพระราชด าริ เทศบาล เทศบาลต าบล หมู่บา้น หมู่ 2,

ด้านสาธารณสุข ด้านสาธารณสุข จ านวน 7 หมู่บา้น ต าบลเมืองงาย เมืองงาย หมู่ 9

หมู่บา้นละ 20,000 บาท 
 

124,257.50

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคมและคุณภาพชวีิต

ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุงบประมาณ งบด าเนินงาน

รวม
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3.5 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ สถานที่ หน่วย

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ ด าเนินการ ด าเนินการ

1 โครงการ TO BE NUMBER ONE ฝึกอบรมใหค้วามรู้ ร่วมกับโรงเรียน 5,000 5,000 เดือนกันยายน 2562 ในเขตพื้นที่ ส านักปลัด

 บา้นใหม่ เทศบาล เทศบาลต าบล

ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

2 โครงการปอ้งกันแก้ไขและปญัหา กิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพนัธ์ 10,000 4,602 เดือนมิถุนายน 2562 ในเขตพื้นที่ ส านักปลัด

ยาเสพติด ต่อต้านยาเสพติดร่ามกับอ าเภอเชียงดาว เทศบาล เทศบาลต าบล

ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

3 โครงการอุ้ยสอนหลาน สืบสาน จัดกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนบา้นใหม่ 10,000 10,000 เดือนสิงหาคม 2562 ในเขตพื้นที่ ส านักปลัด

ศิลปวฒันธรรมและภมูิปญัญา การจัดฝึกอบรมเชิงปฏบิติัการ เทศบาล เทศบาลต าบล

พื้นบา้น  การท าขนมเทยีน และขนมข้าวต้มมัด ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

4 โครงการส่งเสริมพฒันาศักยภาพ จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมพฒันา 102,000 102,000 เดือนเมษายน -กันยายน 2562 ภายในเขตพื้นที่ ส านักปลัด ด าเนินการตลอด

ผู้สูงอายุ ศักยภาพผู้สูงอายุ "โรงเรียนดอยนาง เทศบาล เทศบาลต าบล ปงีบประมาณ 

ชราบาล" เช่น การจัดเวทแีลกเปล่ียนเรียนรู้ ต าบลเมืองงาย เมืองงาย ทั้งหมด

การอภปิรายสาระน่ารู้ การดูแล 165,000 บาท

รักษาสุขภาพ กิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ 

ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุงบประมาณ งบด าเนินงาน
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3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคมและคุณภาพชวีิต

3.6 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน (ตอ่)

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ สถานที่ หน่วย

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ ด าเนินการ ด าเนินการ
5 การด าเนินการศูนย์ปรองดอง การประชุมประชาคมเพื่อแก้ไขปญัหา 10,000 0 เดือนเมษายน -กันยายน 2562 ภายในเขตพื้นที่ ส านักปลัด ด าเนินการตลอด

สมานฉันทร์ะดับทอ้งถิ่น ความเดือดร้อนใหแ้ก่ประชาชนโดยมีหน่วย เทศบาล เทศบาลต าบล ปงีบประมาณ 

งานส่วนราชการเข้าร่วมประชุมเพื่อ ต าบลเมืองงาย เมืองงาย ด าเนินการโดย

รับทราบปญัหาและคสามต้องการ เช่น ไม่ใช้งบประมาณ

การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม

121,602รวม

ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุงบประมาณ งบด าเนินงาน
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3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคมและคุณภาพชวีิต
3.7 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ สถานที่ หน่วย

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ ด าเนินการ ด าเนินการ

1 โครงการจัดงานประเพณี จัดงานประเพณีสงกรานต์และสรงน้ า 100,000 93,164 เดือนเมษายน 2562 ในเขตพื้นที่ กองการศึกษา

สงกรานต์และสรงน้ าพระสถูปฯ พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหา เทศบาล เทศบาลต าบล

ราชานุสรณ์ จัดขบวนแหเ่คร่ืองสักการะบชูา ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

ของประชาชน และหน่วยงานต่างๆ  

จัดการแสดงดนตรีพื้นเมือง 

การแสดงพื้นบา้น 

2 โครงการส่งเสริมกิจกรรมวนั 1.ประชาสัมพนัธก์ิจกรรมวนัส าคัญทาง 25,000 24,322 เดือนเมษายน -กันยายน 2562 ในเขตพื้นที่ กองการศึกษา ด าเนินการตลอด

ส าคัญทางพระพทุธศาสนาและ พระพทุธศาสนา เช่น วนัมาฆบชูา เทศบาล เทศบาลต าบล ปงีบประมาณ

กิจกรรมส่งเสริมด้านวฒันธรรม วนัเข้าพรรษา วนัวสิาขะบชูา ต าบลเมืองงาย เมืองงาย เบกิจ่าย

ประเพณีอื่น ๆ 2.จัดงานประเพณีหล่อเทยีนพรรษาและ เดือนกรกฎาคม

ถวายเทยีนพรรษา

3.ส่งเสริม สนับสนุนการจัดงานประเพณี

สลากภตัร

4.การท าบญุตักบาตรเนื่องในวนัขึ้นปใีหม่

ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุงบประมาณ งบด าเนินงาน
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3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคมและคุณภาพชวีิต
3.6 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (ตอ่)
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ สถานที่ หน่วย

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ ด าเนินการ ด าเนินการ
3 โครงการส่งเสริมคุณธรรม 1.จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 10,000 9,668 เดือนสิงหาคม 2562 ในเขตพื้นที่ กองการศึกษา

จริยธรรมเพื่อพฒันาคุณภาพชีวติ 2.จัดกิจกรรมฟงัเทศน์ ฟงัธรรมใน เทศบาล เทศบาลต าบล

สถานศึกษา ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

127,154รวม

ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุงบประมาณ งบด าเนินงาน
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3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคมและคุณภาพชวีิต
3.7 แผนงานงบกลาง

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ สถานที่ หน่วย
ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ ด าเนินการ ด าเนินการ
1 เบีย้ยงัชีพผู้สูงอายุ 1.ออกหน่วยบริการจ่ายเงินสงเคราะห์ ๔,๐๙๓,๔๐๐ ๔,๐๘๕,๐๐๐ เดือนเมษายน -กันยายน 2562 ผู้สูงอายุ ส านักปลัด ด าเนินการตลอด

เบีย้ยงัชีพผู้สูงอายเุดือนละหนึ่งคร้ัง ในเขตพื้นที่ เทศบาลต าบล ปงีบประมาณ

ไม่เกนิวันที ่5 ของเดือน เขตเทศบาล เมืองงาย งบประมาณทั้งหมด

2.โอนเงินสงเคราะห์เขา้บัญชีกรณีที่ ต าบลเมืองงาย 8,392,200 บาท

ผู้สูงอายทุีม่ีความประสงค์ให้โอนเขา้
บัญชี

2 เบีย้ยงัชีพคนพกิาร 1.ออกหน่วยบริการจา่ยเงินสงเคราะห์ ๗๔๗,๐๐๐ ๗๓๖,๐๐๐ เดือนเมษายน -กันยายน 2562 ผู้พกิาร ส านักปลัด ด าเนินการตลอด

เบีย้ยงัชีพคนพกิารเดือนละหนึ่งคร้ัง ในเขตพื้นที่ เทศบาลต าบล ปงีบประมาณ

ไม่เกนิวันที ่5 ของเดือน เทศบาล เมืองงาย งบประมาณทั้งหมด

2.โอนเงินสงเคราะห์เขา้บัญชีกรณีที่ ต าบลเมืองงาย 1,574,400 บาท

ผู้พกิารทีม่ีความประสงค์ให้โอนเขา้บัญชี

3 เบี้ยยังชีพผู้ปว่ยโรคเอดส์ 1.ออกหน่วยบริการจ่ายเงินสงเคราะหเ์บี้ย 43,000 42,000 เดือนเมษายน -กันยายน 2562 ผู้ปว่ยโรคเอดส์ ส านักปลัด ด าเนินการตลอด

ยังชีพผู้ปว่ยโรคเอดส์เดือนละหนึ่งคร้ัง ในเขตพื้นที่ เทศบาลต าบล ปงีบประมาณ

ไม่เกินวนัที่ 5 ของเดือน เทศบาล เมืองงาย งบประมาณทั้งหมด

2.โอนเงินสงเคราะห์เขา้บัญชีกรณีที่ ต าบลเมืองงาย 90,000 บาท

ผู้ป่วยโรคเอดส์ทีม่ีความประสงค์
ให้โอนเขา้บัญชี

4,863,000รวม

งบประมาณ งบด าเนินงาน หมายเหตุระยะเวลาด าเนินการ
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4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาตแิละดา้นสิ่งแวดล้อม
4.2 แผนงานการเกษตร
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ สถานที่ หน่วย
ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ ด าเนินการ ด าเนินการ
1 โครงการ "รักน้้า รักปา่ รักษาแผ่นดิน" จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 10,000 6,050 เดือนพฤษภาคม-เดือนกรกฎาคม ในเขตพื้นที่ กองสาธารณสุข

ปงีบประมาณ 2562 สมเด็จพระเจ้าอยู่หวัมหาวชิรา- 2562 เทศบาล เทศบาลต้าบล

ลงกรณบดินทรเทพยวรางกูล ต้าบลเมืองงาย เมืองงาย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั สมเด็จ

พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

2 โครงการเทศบาลต้าบลเมืองงาย กิจกรรมพฒันาคลอง ร่วมกับส้านักงาน 5,500 5,500 เดือนเมษายน - เดือนกันยายน ในเขตพื้นที่ กองสาธารณสุข ต้ังจ่ายเปน็รายการใหม่

คืนคลองสวยสุขใจเที่ยวทอ้งถิ่น ประพฤติจังหวดัเชียงใหม่ และบา้นแม่ข้อน 2562 เทศบาล เทศบาลต้าบล

ต้าบลเมืองงาย เมืองงาย

11,550

 

ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุงบประมาณ งบด าเนินงาน

รวม
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4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาตแิละดา้นสิ่งแวดล้อม
4.1 แผนงานเคหะและชมุชน
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ สถานที่ หน่วย
ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ ด าเนินการ ด าเนินการ
1 โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 1.ขอสนับสนุนวชิาการจากหน่วยงาน 100,000 38,613 เดือนตุลาคม 2561 - เดือน ภายในพื้นที่ กองสาธารณสุข ด้าเนินการตลอด

ชุมชน "เมืองงายสะอาด"   ภาครัฐและเอกชน  กันยายน 2562 เขตเทศบาล เทศบาลต้าบล ปงีบประมาณ

2.ฝึกอบรมการคัดแยกขยะใหก้ับชุมชน ต้าบลเมืองงาย เมืองงาย งบประมาณ

3.จัดท้าแผ่นพบัและส่ือประชาสัมพนัธ์

4.จัดท้าน้้าหมักจุลินทรีย์

5.กิจกรรมประกวดหมู่บา้น/ชุมชน

   ปลอดขยะ

6.กิจกรรมรณรงค์ลดการใวโ้ฟม

7.ประชาสัมพนัธผ่์านเสียงตามสาย

38,613รวม

ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุงบประมาณ งบด าเนินงาน
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5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี
5.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ สถานที่ หน่วย
ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ ด าเนินการ ด าเนินการ
1 โครงการฝึกอบรมการจัดการ ฝึกอบรมเพิ่มประสิทธภิาพการปฏบิติังาน 15,000 0 เดือนเมษายน  2562 ในเขตพื้นที่ ส านักปลัด ด าเนินการโดย

ความรู้ในการพฒันาองค์กร (KM) โดยการจัดเวทถี่ายทอดความรู้ เทศบาล เทศบาลต าบล ไม่ใช้งบประมาณ
เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการ แลกเปล่ียนประสบการณ์ และขั้นตอน ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

ปฏบิติังาน การปฏบิติังานตามกระบวนงานต่างๆ

2 โครงการจ้างการประเมินและ จ่ายเปน็ค่าจ้างการประเมินและ 30,000 28,770 เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2562 ในเขตพื้นที่ ส านักปลัด ประเมินฯโดย

ส ารวจความพงึพอใจผู้รับบริการ ความพงึพอใจผู้รับบริการของ เทศบาล เทศบาลต าบล มหาวทิยาลัย 

ของเทศบาลต าบลเมืองงาย เทศบาลฯ ต าบลเมืองงาย เมืองงาย เชียงใหม่

3 โครงการเทศบาลสัญจรฯ จัดหน่วยบริการเคล่ือนที่โดยบรูณาการ 30,000 5,000 เดือนเมษายน-กันยายน 2562 ในเขตพื้นที่ ส านักปลัด ด าเนินการตลอด

ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและ เทศบาล เทศบาลต าบล ปงีบประมาณ

เอกชน คืนความสุขใหก้ับประชาชน ต าบลเมืองงาย เมืองงาย งบประมาณ

4 โครงการติดตามและประเมินผล 1.ประชุมคณะกรรมการติดตามและ 5,000 0 เดือนเมษายน 2562 ในเขตพื้นที่ ส านักปลัด ด าเนินการโดย

ตามแผนพฒันา ประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลฯ เทศบาล เทศบาลต าบล ไม่ใช้งบประมาณ

2.ประชุมคณะกรรมการพฒันาเทศบาลฯ ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

33,770

ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุงบประมาณ งบด าเนินงาน

รวม
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ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน แผนงานบริหารงานทัว่ไป 5 53,490
ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน แผนงานการศึกษา 1 6,000
ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน แผนงานเคหะและชุมชน 1 8,400
ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร แผนงานเคหะและชุมชน 1 17,000
ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว แผนงานบริหารงานทัว่ไป 1 4,990
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ แผนงานบริหารงานทัว่ไป 3 15,390

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ แผนงานการศึกษา 3 10,690

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ แผนงานสาธารณสุข 1 4,200

12 120,160

 

รวม

สรุปรายการจัดซ้ือครุภัณฑ์งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ครั้งที ่2 (ระหว่างเดอืนเมษายน - เดอืนกันยายน 2562)
เทศบาลต าบลเมอืงงาย อ าเภอเชยีงดาว จังหวัดเชยีงใหม่

ประเภทครุภัณฑ์ แผนงาน จ านวนรายการ จ านวนงบประมาณ
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1. ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน
       1.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ สถานที่ หน่วย
ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ ด าเนินการ ด าเนินการ
1 จัดซ้ือตู้บานเล่ือนกระจก จัดซ้ือตู้เหล็กบานเล่ือนกระจกขนาด 4 ฟตุ 4,500 4,500 เดือนกันยายน 2562 เทศบาล ส านักปลัด

 จ านวน 1 หลัง ต าบลเมืองงาย เทศบาลต าบล

(1) บานเล่ือนกระจกสามารถเล่ือนไปมาได้ เมืองงาย

(2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ 2 ชิ้น

(3) คุณสมบติัตามมาตรฐานผลิตภณัฑ์

อุตสาหกรรม

2 จัดซ้ือตู้บานเหล็ก 2 บาน จัดซ้ือตู้บานเหล็ก 2 บาน จ านวน 5 หลัง 27,500 ๒๓,๖๐๐ เดือนกันยายน 2562 เทศบาล ส านักปลัด

 (1) มีมือจับชนิดบดิ ต าบลเมืองงาย กองคลัง

 (2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น เทศบาลต าบล

(3) คุณสมบติัตามมาตรฐานผลิตภณัฑ์ เมืองงาย

อุตสาหกรรม

(ส านักปลัด 2 หลัง ,กองคลัง 3 หลัง)

งบประมาณ งบด าเนินงาน

จ านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ครั้งที่ 2 (ระหว่างเดือนเมษายน - เดือนกันยายน 2562)
เทศบาลต าบลเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ
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1. ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน
       1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ สถานที่ หน่วย
ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ ด าเนินการ ด าเนินการ
3 จัดซ้ือโต๊ะหมู่บชูา จัดซ้ือโต๊ะหมู่บชูา จ านวน 1 ชุด 8,500 8,500 เดือนกรกฏาคม 2562 เทศบาล ส านักปลัด ต้ังจ่ายเปน็รายการใหม่

ท าด้วยไม้สัก มีโต๊ะหมู่บชูา 9 ตัว ต าบลเมืองงาย เทศบาลต าบล โดยการโอนงบประมาณ

ความกวา้งตัวละ 9 นิ้ว มีฐานรองโต๊ะหมู่ เมืองงาย

โดยมีคุณลักษณะเฉพาะครุภณัฑ์

ส านักมาตรฐานงบประมาณ ณ 

เดือนธนัวาคม 2561 

4 จัดซ้ือเก้าอี้ส านักงาน จัดซ้ือเก้าอี้ ส านักงาน จ านวน 6 ตัว 11,940 11,940 เดือนกันยายน 2562 เทศบาล ส านักปลัด ต้ังจ่ายเปน็รายการใหม่

แบบมีพนักพงิ สามารถปรับระดับขึ้นลงได้ ต าบลเมืองงาย เทศบาลต าบล โดยการโอนงบประมาณ

ครุภณัฑ์ที่ต้ังจ่ายนอกเหนือบญัชีราคา เมืองงาย

มาตรฐานครุภณัฑ์ โดยจัดซ้ือตามราคา 

ทอ้งตลาด

5 จัดซ้ือพดัลมติดผนัง แบบรีโมท จัดซ้ือพดัลมติดผนัง แบบรีโมท ขนาดใบพดั 4,950 4,950 เดือนกันยายน 2562 เทศบาล ส านักปลัด ต้ังจ่ายเปน็รายการใหม่

ไม่น้อยกวา่ 18 นิ้ว จ านวน 1 เคร่ือง ต าบลเมืองงาย เทศบาลต าบล โดยการโอนงบประมาณ

ครุภณัฑ์ที่ต้ังจ่ายนอกเหนือบญัชีราคา เมืองงาย

มาตรฐานครุภณัฑ์ โดยจัดซ้ือตามราคา 

ทอ้งตลาด

53,490

งบประมาณ งบด าเนินงาน

รวม

ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ
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1. ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน
     1.2 แผนงานการศึกษา
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ สถานที่ หน่วย

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ ด าเนินการ ด าเนินการ
1 จัดซ้ือโต๊ะท างาน จัดซ้ือโต๊ะท างาน จ านวน 2 ตัว 7,000 6,000 เดือนกันยายน 2562 เทศบาล ส านักปลัด ต้ังจ่ายเปน็รายการใหม่

ขนาดกวา้ง 60 ซม. x ยาว 120 ซม. x ต าบลเมืองงาย เทศบาลต าบล โดยการโอนงบประมาณ

 สูง 75 ซม. มี 1 ตู้ เก็บเอกสารด้านขวา เมืองงาย

โดยมีคุณลักษณะเฉพาะครุภณัฑ์

ส านักมาตรฐานงบประมาณ ณ 

เดือนธนัวาคม 2561 

6,000
1. ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน
       1.3  แผนงานเคหะและชมุชน
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ สถานที่ หน่วย

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ ด าเนินการ ด าเนินการ
1 จัดซ้ือตู้บานเหล็ก 2 บาน จัดซ้ือตู้บานเหล็ก 2 บาน จ านวน 2 หลัง 11,000 8,400 เดือนกรกฏาคม 2562 เทศบาล กองช่าง

 (1) มีมือจับชนิดบดิ ต าบลเมืองงาย เทศบาลต าบล

 (2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น เมืองงาย

(3) คุณสมบติัตามมาตรฐานผลิตภณัฑ์

อุตสาหกรรม

8,400

งบประมาณ

งบด าเนินงาน

รวม

รวม

หมายเหตุงบประมาณ

ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ

ระยะเวลาด าเนินการ

งบด าเนินงาน



30

2.ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร
2.1 แผนงานเคหะและชมุชน
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ สถานที่ หน่วย

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ ด าเนินการ ด าเนินการ
1 จัดซ้ือปั๊มน้ าบาดาล  จัดซ้ือปั๊มน้ าบาดาล (Submersible pump) 17,000 17,000 เดือนกรกฏาคม 2562 เทศบาล กองช่าง ต้ังจ่ายเปน็รายการใหม่

จ านวน 1 เคร่ือง ขนาด 1 Hp. ใช้กับไฟฟา้ ต าบลเมืองงาย เทศบาลต าบล โดยการโอนงบประมาณ

 220 V. เพื่อทดแทนตัวเดิมที่ช ารุด เมืองงาย

ส าหรับสูบน้ าบาดาลใช้ในระบบประปา 

บาดาลของส านักงานเทศบาล เปน็ครุภณัฑ์

ที่ต้ังจ่ายนอกบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ 

โดยจัดซ้ือตามราคาทอ้งตลาด

17,000
3.ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
3.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ สถานที่ หน่วย

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ ด าเนินการ ด าเนินการ
1 จัดซ้ือเคร่ืองท าน้ าเย็น จัดซ้ือเคร่ืองท าน้ าเย็น แบบถังคว่ า ขนาด 5,000 4,990 เดือนกันยายน 2562 เทศบาล ส านักปลัด ต้ังจ่ายเปน็รายการใหม่

 1 ก๊อก จ านวน 1 เคร่ือง ตัวเคร่ืองผลิตจาก ต าบลเมืองงาย เทศบาลต าบล โดยการโอนงบประมาณ

สแตนเลส จ่ายนอกเหนือบญัชีราคา เมืองงาย

มาตรฐานครุภณัฑ์ิ โดยจัดซ้ือตามราคา

ทอ้งตลาด

4,990รวม

งบประมาณ งบด าเนินงาน

งบด าเนินงาน

รวม

ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุงบประมาณ

ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ
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       4.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ สถานที่ หน่วย

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ ด าเนินการ ด าเนินการ
1 จัดซ้ือเคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึก ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพมิพ ์Multifunction 8,000 7,900 เดือนสิงหาคม 2562 เทศบาล ส านักปลัด ต้ังจ่ายเปน็รายการใหม่

แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพมิพ์ ต าบลเมืองงาย เทศบาลต าบล โดยการโอนงบประมาณ

โดยใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ เมืองงาย

พื้นฐานคอมพวิเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร

2 จัดซ้ืออุปกรณ์อ่านบตัรแบบ ค่าจัดซ้ือเคร่ืองอ่านบตัรอเนกประสงค์ 3,500 3,500 เดือนกันยายน 2562 เทศบาล ส านักปลัด ต้ังจ่ายเปน็รายการใหม่

อเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จ านวน 5 เคร่ือง ต าบลเมืองงาย เทศบาลต าบล โดยการโอนงบประมาณ

โดยใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ เมืองงาย

พื้นฐานคอมพวิเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร

3 ค่าจัดซ้ือจอแสดงภาพ ค่าจัดซ้ือจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกวา่ 4,000 3,990 เดือนกันยายน 2562 เทศบาล กองคลัง ต้ังจ่ายเปน็รายการใหม่

ไม่น้อยกวา่ 21.5 นิ้ว จ านวน 1 เคร่ือง ต าบลเมืองงาย เทศบาลต าบล โดยการโอนงบประมาณ

โดยใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ เมืองงาย

พื้นฐานคอมพวิเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร

15,390

งบประมาณ

4. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ระยะเวลาด าเนินการ

รวม

หมายเหตุงบด าเนินงาน
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4.2 แผนงานการศึกษา
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ สถานที่ หน่วย

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ ด าเนินการ ด าเนินการ
1 จัดซ้ือเคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์ ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์ หรือชนิด 2,600 2,500 เดือนกันยายน 2562 เทศบาล กองการศึกษา ต้ังจ่ายเปน็รายการใหม่

LED ขาวด า (18 หน้า/นาท)ี ต าบลเมืองงาย เทศบาลต าบล โดยการโอนงบประมาณ

โดยใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ เมืองงาย

พื้นฐานคอมพวิเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร

2 จัดซ้ือเคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึก เคร่ืองพมิพแ์บบหมึกฉีดพร้อมติดต้ังถังหมึก 4,300 4,200 เดือนกันยายน 2562 เทศบาล กองการศึกษา ต้ังจ่ายเปน็รายการใหม่

พมิพ ์(Ink Tank Printer) ต าบลเมืองงาย เทศบาลต าบล โดยการโอนงบประมาณ

โดยใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ เมืองงาย

พื้นฐานคอมพวิเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร

3 ค่าจัดซ้ือจอแสดงภาพ ค่าจัดซ้ือจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกวา่ 4,000 3,990 เดือนกันยายน 2562 เทศบาล กองคลัง ต้ังจ่ายเปน็รายการใหม่

ไม่น้อยกวา่ 21.5 นิ้ว จ านวน 1 เคร่ือง ต าบลเมืองงาย เทศบาลต าบล โดยการโอนงบประมาณ

โดยใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ เมืองงาย

พื้นฐานคอมพวิเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร

10,690
4. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

รวม

ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ

4. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

งบประมาณ งบด าเนินงาน
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       4.3 แผนงานสาธารณสุข
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ สถานที่ หน่วย

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ ด าเนินการ ด าเนินการ
1 จัดซ้ือเคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึก เคร่ืองพมิพแ์บบหมึกฉีดพร้อมติดต้ังถังหมึก 4,300 4,200 เดือนกันยายน 2562 เทศบาล กองการศึกษา ต้ังจ่ายเปน็รายการใหม่

พมิพ ์(Ink Tank Printer) ต าบลเมืองงาย เทศบาลต าบล โดยการโอนงบประมาณ

โดยใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ เมืองงาย

พื้นฐานคอมพวิเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร

4,200

 

รวม

ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุงบประมาณ งบด าเนินงาน


