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บทน า 

 ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความส าคัญและจ าเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่ง 
เนื่องจากการติดตามและประเมินผล เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมาว่ามีความสอดคล้องกับ
แผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง เทศบาลต าบลเมืองงายใน
ฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชนตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจองค์กรปกครอง        
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 จึงจ าเป็นที่จะต้องจัดท าแผนติดตามและประเมินผล เพ่ือให้วัดถึงประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลของการด าเนินงานในด้านต่าง ๆ เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบการท างานปีที่ผ่านมาได้ด้วย 

1. จุดประสงค์ของการติดตามและประเมินผลแผน 
    1.1 เพ่ือให้การติดตามและการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ต่อประชาชน
และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 
    1.2 เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ 
    1.3 เพ่ือให้รู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลเมืองงายและ จะได้
แก้ไขปัญหาตรงกับความต้องของประชาชน 

   1.4 เพ่ือพัฒนาระบบการก ากับดูแลและตรวจสอบการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ 
   1.5 เพ่ือให้ข้อชี้แนะแก่ผู้บริหารในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

     2. กรอบแนวคิดในการติดตามและประเมินผลแผน 
      การวางระบบการติดตามและประเมินผลจุดเริ่มต้นของระบบการติดตามเริ่มจากการได้รับ
ทรัพยากรไปเพ่ือด าเนินงานโดยจะมุ่งเน้นการติดตามการใช้ทรัพยากรเมื่อเทียบกับเวลา(input monitoring) 
และการติดตามความก้าวหน้าของผลการด าเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้  (performance 
monitoring) การวางระบบติดตามในที่นี้จึงเป็นการสร้างระบบเพ่ือที่จะน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขในเชิงการ
บริหารแผน เพ่ือให้งานด าเนินต่อไปจนจบตามเวลา และยังจะมีระบบประเมินผลมาประเมินว่าเมื่อผลที่เกิดขึ้น
ทั้งในส่วนของผลผลิต(output) และผลลัพธ์ (outcome) ว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายหรือเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ล่วงหน้าเพียงใด อย่างไรก็ดี ระบบติดตามและประเมินผลจะได้รับผลกระทบจากการ
จัดท าแผนปฏิบัติการนั่นคือ ถ้าได้แผนปฏิบัติการที่สอดคล้องและเอ้ือต่อการติดตามและประเมินผล  ก็จะท าให้
ระบบติดตามและประเมินผลท าหน้าที่ของระบบไปได้ หากแต่แผนไม่เอ้ือต่อการติดตาม เช่น ขาดความชัดเจน 
หรือมีการปรับกิจกรรมโดยไม่ได้ยึดแผนปฏิบัติการ ฯลฯ ก็อาจท าให้ระบบติดตามและประเมินผลโดยรวม
ดังกล่าวมีปัญหาได ้

3. วิธีการติดตามและประเมินผล 
    3.1 การประเมินประสิทธิผลตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
    3.2 การประเมินประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณปี 2564 
    3.3 การประเมินความพึงพอใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 4. วิสัยทัศน์การพัฒนา (วิสัยทัศน์การพัฒนา (VViissiioonn))  
   เทศบาลต าบลเมืองงาย ได้ก าหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาไว้ดังนี้ “ชุมชนน่าอยู่ เชิดชูวัฒนธรรม 
น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
 

      5. พันธกิจการพัฒนา5. พันธกิจการพัฒนา  
  เทศบาลต าบลเมืองงาย ก าหนดพันธกิจการพัฒนาไว้ดังนี้เทศบาลต าบลเมืองงาย ก าหนดพันธกิจการพัฒนาไว้ดังนี้    

1) พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน 

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

การพัฒนาชุมชน 
7) จัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติโดยยึดหลักแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน 
8) พัฒนาบุคลากร และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
เทศบาลต าบลเมืองงาย  ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้เป็น 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงพื้นฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  

  4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 

 7. นโยบายการพัฒนาของนายกเทศมนตรีต าบลเมืองงาย 
  1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตเทศบาลต าบลเมืองงายให้ทั่วถึงและมีคุณภาพ 
   2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสุขภาพในชุมชนทุกระดับ รวมทั้งผู้ พิการและ
ผู้ด้อยโอกาสให้ดียิ่งขึ้น  
   3. ด้านการสนับสนุนอาชีพและกิจกรรมของกลุ่มเกษตรกร กลุ่มเด็กและเยาวชน กลุ่ม
อาสาสมัครสาธารณสุข กลุ่มอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มสตรีแม่บ้านและพ่อบ้าน 
    4. ด้านการสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ธรรมชาติให้  
น่าอยู่ และปลอดภัยด้านสาธารณสุข 
  5. ด้านการสนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติดในครอบครัวระดับต าบลแบบบูรณาการ  
   6. ด้านการสนับสนุนส่งเสริมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และการบริการประชาชน 
   7. ด้านการสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาระดับปฐมวัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ  ได้
มาตรฐานตามอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายก าหนด 
 
 
 
 
    



8. ด้านการจัดท าบริการสาธารณะตามอ านาจหน้าที่เพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดเป็นรูปธรรม   
   9. ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถิ่นตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   10. ด้านการขยายเขตบริการด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่างๆ เช่น ถนน ไฟฟ้า 
น้ าประปา ฝายน้ าล้นคลองส่งน้ า อย่างทั่วถึง 
 

    



1. ครุภัณฑ์ส านักงาน

ล าดับ งบประมาณ งบด าเนินงาน สถานที่ หน่วย

ที่ (บาท) (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ

1 ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จัดซ้ือตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จ านวน 7 ตู้ 38,500 35,000 เดือนกมุภาพนัธ์ เทศบาล ส านักปลัดเทศบาล ซ้ือราคาเคร่ืองละ 

ราคาต้ังไวตู้้ละ 5,500 บาท และเดือนกรกฎาคม ต าบลเมืองงาย กองคลัง 5,000 บาท

โดยมีคุณลักษณะเฉพาะครุภณัฑ์ เทศบาลต าบล กองคลัง ก.พ.

กองมาตรฐานงบประมาณ  เมืองงาย ส านักปลัดฯ ก.ค.

ส านักงบประมาณ 

**ส านักปลัดฯ 2 ตู้ กองคลัง 5 ตู้**

2 เคร่ืองปรับอากาศ แบบต้ังพื้น จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ แบบต้ังพื้น 102,400 102,292 เดือนมกราคม เทศบาล ส านักปลัดเทศบาล ราคาซ้ือเคร่ืองละ

หรือแบบแขวน หรือแบบแขวน จ านวน 2 เคร่ือง ราคาต้ังไว้ ต าบลเมืองงาย เทศบาลต าบล 51,146 บาท

เคร่ืองละ 51,200 บาท เปน็เคร่ืองปรับ เมืองงาย

อากาศขนาดไม่ต่ ากวา่ 40,000 บทียีู

ราคารวมค่าติดต้ัง โดยมีคุณลักษณะเฉพาะ  

ครุภณัฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 

ส านักงบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ

รายการจัดซ้ือครุภัณฑ์
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ระหว่างเดอืนตลุาคม 2563 -เดอืนกันยายน 2564) 

เทศบาลต าบลเมอืงงาย อ าเภอเชยีงดาว จังหวัดเชยีงใหม่

1.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

รายการ รายละเอียด



1. ครุภัณฑ์ส านักงาน

ล าดับ งบประมาณ งบด าเนินงาน สถานที่ หน่วย

ที่ (บาท) (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ

3 เคร่ืองปรับอากาศ แบบต้ังพื้น จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ แบบต้ังพื้น 40,200 39,000 เดือนมิถุนายน เทศบาล กองคลัง

หรือแบบแขวน หรือแบบแขวน จ านวน 1 เคร่ือง ราคาต้ังไว้ ต าบลเมืองงาย เทศบาลต าบล

เคร่ืองละ 40,200 บาท เปน็เคร่ืองปรับ เมืองงาย

อากาศขนาดไม่ต่ ากวา่ 30,000 บทียีู

ราคารวมค่าติดต้ัง โดยมีคุณลักษณะ

เฉพาะครุภณัฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 

ส านักงบประมาณ 

4 เคร่ืองปรับอากาศ แบบติดผนัง จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ  แบบแยกส่วน 22,600 22,000 เดือนกันยายน เทศบาล ส านักปลัดเทศบาล ต้ังจ่ายเปน็รายการใหม่

แบบติดผนัง ขนาดไม่ต่ ากวา่ 18,000 ต าบลเมืองงาย เทศบาลต าบล

บทียีู จ านวน 1 เคร่ือง ราคาก าหนดเปน็ เมืองงาย

ราคาที่รวมค่าติดต้ัง โดยมีคุณลักษณะ
เฉพาะครุภณัฑ์  กองมาตรฐานงบประมาณ

ส านักงบประมาณ 

5 ชุดโต๊ะท างานผู้บริหาร จัดซ้ือชุดโต๊ะท างานผู้บริหารระดับสูง 34,990 29,741 เดือนกันยายน เทศบาล ส านักปลัดเทศบาล ต้ังจ่ายเปน็รายการใหม่

ระดับสูง จ านวน 1 ชุด ชุดโต๊ะท างาน เซต 3 ชิ้น ต าบลเมืองงาย เทศบาลต าบล

โต๊ะท างาน  โต๊ะเก็บเอกสารด้านข้าง เมืองงาย

และโต๊ะเก็บ เอกสารใต้โต๊ะ เปน็ครุภณัฑ์
ที่ต้ังจ่ายนอกเหนือบญัชีราคามาตรฐาน

ครุภณัฑ์โดยจัดซ้ือตามราคาทอ้งตลาด 

1.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป (ตอ่)

ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุรายการ รายละเอียด



1. ครุภัณฑ์ส านักงาน

ล าดับ งบประมาณ งบด าเนินงาน สถานที่ หน่วย
ที่ (บาท) (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ

6 เก้าอีส้ านักงานส าหรับ จัดซ้ือเก้าอีส้ านักงานส าหรับผู้บริหาร 14,127 12,007 เดือนกันยายน เทศบาล ส านักปลัดเทศบาล ต้ังจ่ายเปน็รายการใหม่

ผู้บริหารระดับสูง ระดับสูง จ านวน 1 ตัว เปน็เก้าอี้ส านักงาน ต าบลเมืองงาย เทศบาลต าบล

แบบมีพนักพงิรองรับช่วงล าคอและศีรษะ เมืองงาย

สามารถหมุนเก้าอี้ได้รอบตัว สามารถ

ปรับระดับขึ้นลงได้ เปน็ครุภณัฑ์ที่ต้ังจ่าย
นอกเหนือบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ 

 โดยจัดซ้ือตามราคาทอ้งตลาด 

7 เก้าอี้ส านักงานส าหรับผู้บริหาร จัดซ้ือเก้าอี้ส านักงานส าหรับนักบริหาร 42,000 32,760 เดือนกันยายน เทศบาล ส านักปลัดเทศบาล ต้ังจ่ายเปน็รายการใหม่

จ านวน 5 ตัว ราคาตัวละ 8,400 บาท ต าบลเมืองงาย เทศบาลต าบล 4 ตัว ราคาตัวละ 

เปน็ครุภณัฑ์ที่ต้ังจ่ายนอกเหนือบญัชีราคา เมืองงาย 7,140 บาท

มาตรฐานครุภณัฑ์ โดยจัดซ้ือตามราคา ราคา 4,200 บาท

ทอ้งตลาด จ านวน 1 ตัว

8 เก้าอี้ส านักงาน จัดซ้ือเก้าอี้ส านักงาน จ านวน 1 ตัว 2,950 2,950 เดือนกันยายน เทศบาล ส านักปลัดเทศบาล ต้ังจ่ายเปน็รายการใหม่

เปน็ครุภณัฑ์ที่ต้ังจ่ายนอกเหนือบญัชี ต าบลเมืองงาย เทศบาลต าบล

ราคามาตรฐานครุภณัฑ์ เมืองงาย

โดยจัดซ้ือตามราคาทอ้งตลาด 

1.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป (ตอ่)

ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุรายการ รายละเอียด



1. ครุภัณฑ์ส านักงาน

ล าดับ งบประมาณ งบด าเนินงาน สถานที่ หน่วย

ที่ (บาท) (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ

9 โต๊ะเสริมข้าง จัดซ้ือโต๊ะเสริมข้าง จ านวน 1 ตัว 4,300 3,400 เดือนกันยายน เทศบาล ส านักปลัดเทศบาล ต้ังจ่ายเปน็รายการใหม่

โต๊ะเสริมข้างเหล็ก มีล้ินชัก เปน็ครุภณัฑ์ ต าบลเมืองงาย เทศบาลต าบล

ที่ต้ังจ่ายนอกเหนือบญัชีราคามาตรฐาน เมืองงาย

ครุภณัฑ์ โดยจัดซ้ือตามราคาทอ้งตลาด 

10 เก้าอี้ส านักงาน จัดซ้ือเก้าอี้ส านักงาน จ านวน 4 ตัว 10,000 10,000 เดือนกันยายน เทศบาล กองคลัง ต้ังจ่ายเปน็รายการใหม่

ราคาตัวละ 2,500 บาท เปน็ครุภณัฑ์ที่ ต าบลเมืองงาย เทศบาลต าบล

ต้ังจ่ายนอกเหนือบญัชีราคามาตรฐาน เมืองงาย

ครุภณัฑ์โดยจัดซ้ือตามราคาทอ้งตลาด 

11 โทรศัพทเ์คล่ือนที่ จัดซ้ือโทรศัพทเ์คล่ือนที่ จ านวน 1 เคร่ือง 6,990 6,490 เดือนสิงหาคม เทศบาล กองคลัง ต้ังจ่ายเปน็รายการใหม่

มีหน่วยความจ าไม่น้อยกวา่ Ram 6 GB ต าบลเมืองงาย เทศบาลต าบล

สามารถเก็บข้อมูลได้ไม่น้อยกวา่  128 GB เมืองงาย

 เปน็ครุภณัฑ์ที่ต้ังจ่าย นอกเหนือบญัชีราคา

มาตรฐานครุภณัฑ์โดยจัดซ้ือตามราคา

ทอ้งตลาด 

319,057 295,640

 

1.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป (ตอ่)

ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุรายการ รายละเอียด

รวม



1. ครุภัณฑ์ส านักงาน
1.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ล าดับ สถานที่ หน่วย

ที่ ด าเนินการ ด าเนินการ

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

ราคาตู้ละ 5,500 บาท โดยมีคุณลักษณะ ต าบลเมืองงาย เทศบาลต าบล

เฉพาะครุภณัฑ์กองมาตรฐานงบประมาณ  เมืองงาย

ส านักงบประมาณ 

1 เคร่ืองดูดฝุ่น จัดซ้ือเคร่ืองดูดฝุ่น ขนาดไม่น้อยกวา่  11,000 10,900 เดือนกันยายน เทศบาล ส านักปลัดเทศบาล ต้ังจ่ายเปน็รายการใหม่

15 ลิตร จ านวน 1 เคร่ือง สามารถดูดฝุ่น ต าบลเมืองงาย เทศบาลต าบล

และดูดน้ า ปน็ราคาพร้อมอุปกรณ์

 โดยมีคุณลักษณะเฉพาะครุภณัฑ์ 

กองมาตรฐานงบประมาณ ส านักงบประมาญ

3 โทรศัพทเ์คล่ือนที่ จัดซ้ือโทรศัพทเ์คล่ือนที่ จ านวน 1 เคร่ือง 6,990 6,490 เดือนสิงหาคม เทศบาล ส านักปลัดเทศบาล ต้ังจ่ายเปน็รายการใหม่

มีหน่วยความจ าไม่น้อยกวา่ Ram 6 GB ต าบลเมืองงาย เทศบาลต าบล

สามารถเก็บข้อมูลได้ไม่น้อยกวา่  128 GB เมืองงาย

 เปน็ครุภณัฑ์ที่ต้ังจ่าย นอกเหนือบญัชีราคา

มาตรฐานครุภณัฑ์โดยจัดซ้ือตามราคา

ทอ้งตลาด 

28,990 27,390

งบด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุรายการ รายละเอียด งบประมาณ

รวม



1. ครุภัณฑ์ส านักงาน
 1.2 แผนงานการศึกษา

ล าดับ งบประมาณ งบด าเนินงาน สถานที่ หน่วย
ที่ (บาท) (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ

1 จัดซ้ือตู้บานเล่ือนกระจก จัดซ้ือตู้เหล็กบานเล่ือนกระจกขนาด 8,400 7,800 เดือนกรกฎาคม เทศบาล กองการศึกษา

ไม่น้อยกวา่ 3 ฟตุ จ านวน 2 ตู้ ราคาต้ังไว้ ต าบลเมืองงาย เทศบาลต าบล

ตู้ละ 4,200 บาท ครุภณัฑ์นอกเหนือ เมืองงาย

บญัชีครุภณัฑ์ จัดซ้ือตามราคาทอ้งตลาด

2 พดัลมโคจร จัดซ้ือพดัลมโคจร ขนาด 18 นิ้ว จ านวน 3,700 3,700 เดือนกันยายน เทศบาล กองการศึกษา ต้ังจ่ายเปน็รายการใหม่

2 เคร่ือง ราคาต้ังไวเ้คร่ืองละ 1,850 บาท ต าบลเมืองงาย เทศบาลต าบล

 เปน็ครุภณัฑ์ที่ต้ังจ่ายนอกเหนือ เมืองงาย

บญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ โดยจัดซ้ือ

ตามราคาทอ้งตลาด 

3 พัดลมติดผนัง จัดซ้ือพดัลมติดผนัง ขนาด 18 นิ้ว จ านวน 16,200 16,200 เดือนกันยายน เทศบาล กองการศึกษา ต้ังจ่ายเปน็รายการใหม่

๙ เคร่ือง ราคาต้ังไวเ้คร่ืองละ 1,800 บาท ต าบลเมืองงาย เทศบาลต าบล

เปน็ครุภณัฑ์ที่ต้ังจ่ายนอกเหนือ เมืองงาย

บญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์โดยจัดซ้ือตาม

ราคาทอ้งตลาด 

4 โต๊ะท างาน จัดซ้ือโต๊ะท างาน จ านวน 1 ตัว 3,800 3,800 เดือนกันยายน เทศบาล กองการศึกษา ต้ังจ่ายเปน็รายการใหม่

มี 1 ตู้ เก็บเอกสารด้านขวา เปน็ครุภณัฑ์ ต าบลเมืองงาย เทศบาลต าบล

ที่ต้ังจ่ายนอกเหนือบญัชีราคามาตรฐาน เมืองงาย

ครุภณัฑ์โดยจัดซ้ือตามราคาทอ้งตลาด 

32100 31,500

ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุรายการ รายละเอียด

รวม



ล าดับ งบประมาณ งบด าเนินงาน สถานที่ หน่วย

ที่ (บาท) (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ
1 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับ 110,000 109,500 เดือนกันยายน เทศบาล ส านักปลัดเทศบาล ต้ังจ่ายเปน็รายการใหม่

งานประมวลผล แบบที่ 1 จ านวน 5 เคร่ือง ต าบลเมืองงาย เทศบาลต าบล ราคาเคร่ืองละ
ราคาต้ังไวเ้คร่ืองละ 22,000 บาท เมืองงาย 21,900 บาท
 โดยใช้เกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะ
 พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์ และระบบ

**ส านักปลัดฯ 2 เคร่ือง คอมพวิเตอร์ ของกระทรวงดิจิทลั
  กองคลัง 3 เคร่ือง เพื่อเศรษฐกิจ และสังคม 

2 เคร่ืองส ารองไฟฟา้ จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 800VA 22,500 22,000 เดือนกุมภาพนัธ์ เทศบาล ส านักปลัดเทศบาล ต้ังจ่ายเปน็รายการใหม่
จ านวน 9 เคร่ือง ราคาต้ังไวเ้คร่ืองละ เดือนกันยายน ต าบลเมืองงาย กองคลัง จ านวน 5 เคร่ือง
2,500 บาท โดยใช้เกณฑ์ราคากลาง เทศบาลต าบล ก.พ. จ านวน 4 
และคุณลักษณะ พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์ เมืองงาย เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ

**ส านักปลัดฯ 6 เคร่ือง และระบบคอมพวิเตอร์ ของกระทรวงดิจิทลั 2,500 บาท
  กองคลัง 3 เคร่ือง เพื่อเศรษฐกิจ และสังคม ก.ย. จ านวน 5

เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ
2,400 บาท

3 เคร่ืองคอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊ก จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊ 22,000 21,900 เดือนกันยายน เทศบาล ส านักปลัดเทศบาล ต้ังจ่ายเปน็รายการใหม่
ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 1 เคร่ือง ต าบลเมืองงาย เทศบาลต าบล

โดยใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ เมืองงาย
พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพวิเตอร์ ของกระทรวงดิจิทลัเพื่อ
เศรษฐกิจ และสังคม 

ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุรายการ รายละเอียด

2.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป
2. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์



ล าดับ งบประมาณ งบด าเนินงาน สถานที่ หน่วย
ที่ (บาท) (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ
4 เคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึกพร้อม จัดซ้ือเคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึกพร้อมติดต้ัง 4,300 4,200 เดือนกันยายน เทศบาล กองคลัง

ติดต้ังหมึกพมิพ์ หมึกพมิพ ์(Ink Tank Printer) จ านวน 1 ต าบลเมืองงาย เทศบาลต าบล

เคร่ือง  โดยใช้เกณฑ์ราคากลาง และ เมืองงาย

และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์

และระบบคอมพวิเตอร์ ของกระทรวงดิจิทลั

เพื่อเศรษฐกิจ และสังคม

158,800 157,600

หมายเหตุระยะเวลาด าเนินการ

2.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป (ตอ่)
2. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

รายการ รายละเอียด

รวม



2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ งบด าเนินงาน สถานที่ หน่วย
ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ
1 เคร่ืองส ารองไฟฟา้ จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 2 kVA 12,000 11,850 เดือนมกราคม เทศบาล ส านักปลัดเทศบาล

จ านวน 1 เคร่ือง  โดยใช้เกณฑ์ราคากลาง ต าบลเมืองงาย เทศบาลต าบล
และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์ เมืองงาย
และระบบคอมพวิเตอร์ ของกระทรวงดิจิทลั
เพื่อเศรษฐกิจ และสังคม

2 เคร่ืองพมิพ ์แบบฉีดหมึก จัดซ้ือเคร่ืองพมิพ ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ัง 4,300 4,200 เดือนกันยายน เทศบาล ส านักปลัดเทศบาล ต้ังจ่ายเปน็รายการใหม่
พร้อมติดต้ังถังหมึกพมิพ ์ ถังหมึกพมิพ ์(Ink Tank Printer) ต าบลเมืองงาย เทศบาลต าบล
(Ink Tank Printer) จ านวน 1 เคร่ือง โดยใช้เกณฑ์ราคากลาง เมืองงาย

และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์

และระบบคอมพวิเตอร์ ของกระทรวงดิจิทลั

เพื่อเศรษฐกิจ และสังคม

16,300 16,050

ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ

รวม

2. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์



ล าดับ งบประมาณ งบด าเนินงาน สถานที่ หน่วย
ที่ (บาท) (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ
1 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับ 22,000 21,900 เดือนกันยายน เทศบาล กองการศึกษา ต้ังจ่ายเปน็รายการใหม่

งานประมวลผล แบบที่ 1 จ านวน 1 เคร่ือง ต าบลเมืองงาย เทศบาลต าบล
โดยใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ เมืองงาย
พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์ และระบบ
คอมพวิเตอร์ ของกระทรวงดิจิทลั
เพื่อเศรษฐกิจ และสังคม

2 เคร่ืองส ารองไฟฟา้ จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 800VA 2,500 2,400 เดือนกันยายน เทศบาล กองการศึกษา ต้ังจ่ายเปน็รายการใหม่
จ านวน 1 เคร่ือง โดยใช้เกณฑ์ราคากลาง ต าบลเมืองงาย เทศบาลต าบล
และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์ เมืองงาย
และระบบคอมพวิเตอร์ ของกระทรวงดิจิทลั
เพื่อเศรษฐกิจ และสังคม

3 เคร่ืองพมิพ ์แบบฉีดหมึก จัดซ้ือเคร่ืองพมิพ ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ัง 4,300 4,200 เดือนตุลาคม เทศบาล ส านักปลัด ต้ังจ่ายเปน็รายการใหม่
พร้อมติดต้ังถังหมึกพมิพ ์ ถังหมึกพมิพ ์(Ink Tank Printer) ต าบลเมืองงาย เทศบาลต าบล รายการกันเงิน
(Ink Tank Printer) จ านวน 1 เคร่ือง โดยใช้เกณฑ์ราคากลาง เมืองงาย ไวเ้บกิเหล่ือมปี

และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์

และระบบคอมพวิเตอร์ ของกระทรวงดิจิทลั

เพื่อเศรษฐกิจ และสังคม

28,800 28,500

หมายเหตุระยะเวลาด าเนินการ

2. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
2.3 แผนงานการศึกษา

รายการ รายละเอียด

รวม



ล าดับ งบประมาณ งบด าเนินงาน สถานที่ หน่วย
ที่ (บาท) (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ
1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊ 22,000 21,900 เดือนกรกฎาคม เทศบาล กองสาธารณสุขฯ

ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 1 เคร่ือง ต าบลเมืองงาย เทศบาลต าบล

โดยใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ เมืองงาย
พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพวิเตอร์ ของกระทรวงดิจิทลัเพื่อ
เศรษฐกิจ และสังคม 

2 เคร่ืองส ารองไฟฟา้ จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 800VA 2,500 2,400 เดือนกันยายน เทศบาล กองสาธารณสุขฯ ต้ังจ่ายเปน็รายการใหม่
จ านวน 1 เคร่ือง โดยใช้เกณฑ์ราคากลาง ต าบลเมืองงาย เทศบาลต าบล
และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์ เมืองงาย
และระบบคอมพวิเตอร์ ของกระทรวงดิจิทลั
เพื่อเศรษฐกิจ และสังคม

3  เคร่ืองพมิพ ์Multifunction จัดซ้ือเคร่ืองพมิพ ์Multifunction เลเซอร์ 10,000 9,950 เดือนกันยายน เทศบาล กองสาธารณสุขฯ ต้ังจ่ายเปน็รายการใหม่
เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า หรือ LED ขาวด า จ านวน 1 เคร่ือง ต าบลเมืองงาย เทศบาลต าบล

 โดยใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ เมืองงาย
พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพวิเตอร์ ของกระทรวงดิจิทลั
เพื่อเศรษฐกิจ และสังคม ณ วนัที่ 12 
พฤษภาคม 2563

ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุรายการ รายละเอียด

2.4 แผนงานสาธารณสุข
2. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์



ล าดับ งบประมาณ งบด าเนินงาน สถานที่ หน่วย
ที่ (บาท) (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ
4 เคร่ืองพมิพ ์แบบฉีดหมึก จัดซ้ือเคร่ืองพมิพ ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ัง 4,300 4,200 เดือนตุลาคม เทศบาล ส านักปลัดเทศบาล ต้ังจ่ายเปน็รายการใหม่

พร้อมติดต้ังถังหมึกพมิพ ์ ถังหมึกพมิพ ์(Ink Tank Printer) ต าบลเมืองงาย เทศบาลต าบล รายการกันเงิน
(Ink Tank Printer) จ านวน 1 เคร่ือง โดยใช้เกณฑ์ราคากลาง เมืองงาย ไวเ้บกิเหล่ือมปี

และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์

และระบบคอมพวิเตอร์ ของกระทรวงดิจิทลั

เพื่อเศรษฐกิจ และสังคม

38,800 38,450

รายการ

2. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
2.4 แผนงานสาธารณสุข (ตอ่)

รายละเอียด ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ

รวม



3. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
 3.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป
ล าดับ งบประมาณ งบด าเนินงาน สถานที่ หน่วย

ที่ (บาท) (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ
1 เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 42,500 42,000 เดือนกรกฏาคม เทศบาล ส านักปลัดเทศบาล

จ านวน 1 เคร่ือง ระดับ XGA  ต าบลเมืองงาย เทศบาลต าบล

ขนาด 4,000 ANSI Lumens เมืองงาย

โดยมีคุณลักษณะเฉพาะครุภณัฑ์

กองมาตรฐานงบประมาณ 

ส านักงบประมาณ 

2 จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟา้ จัดซ้ือจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟา้ 45,500  -  - เทศบาล ส านักปลัด รายการยกเลิก

จ านวน 1 จอ ขนาดทะแยงมุม 200 นิ้ว ต าบลเมืองงาย เทศบาลต าบล

โดยมีคุณลักษณะเฉพาะครุภณัฑ์ เมืองงาย

กองมาตรฐานงบประมาณ 

ส านักงบประมาณ 

88,000 42,000

หมายเหตุระยะเวลาด าเนินการรายการ รายละเอียด

รวม



4. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
 4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ล าดับ งบประมาณ งบด าเนินงาน สถานที่ หน่วย

ที่ (บาท) (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ
1 ตู้เย็น ขนาดไม่น้อยกวา่  5  จัดซ้ือตู้เย็น ขนาดไม่น้อยกวา่ 5 คิวบกิฟตุ 6,400 6,300 เดือนกันยายน เทศบาล ส านักปลัดเทศบาล ต้ังจ่ายเปน็รายการใหม่

คิวบกิฟตุ จ านวน 1 เคร่ือง  โดยมีคุณลักษณะเฉพาะ ต าบลเมืองงาย เทศบาลต าบล

ครุภณัฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ เมืองงาย

ส านักงบประมาณ 

2  เคร่ืองตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จัดซ้ือ เคร่ืองตัดหญ้า แบบข้อแข็ง 19,000 19,000 เดือนกันยายน เทศบาล ส านักปลัดเทศบาล ต้ังจ่ายเปน็รายการใหม่

จ านวน 2 เคร่ือง ราคาต้ังไวเ้คร่ืองละ ต าบลเมืองงาย เทศบาลต าบล
9,500 บาท เปน็เคร่ืองตัดหญ้าแบบ เมืองงาย
สะพาย โดยมีคุณลักษณะเฉพาะครุภณัฑ์

ส านักมาตรฐานงบประมาณ

ณ เดือนธนัวาคม 2563

3 เคร่ืองตัดหญ้า จัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้า แบบล้อจักรยาน 12,000 11,880 เดือนตุลาคม เทศบาล ส านักปลัดเทศบาล ต้ังจ่ายเปน็รายการใหม่

แบบล้อจักรยาน จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 12,000 บาท ต าบลเมืองงาย เทศบาลต าบล รายการกันเงินเบกิ
เปน็เคร่ืองตัดหญ้าแบบเข็น เมืองงาย เหล่ือมปี
โดยมีคุณลักษณะเฉพาะครุภณัฑ์

ส านักมาตรฐานงบประมาณ

ณ เดือนธนัวาคม 2563

37,400 37,180

ระยะเวลาด าเนินการรายละเอียด

รวม

หมายเหตุรายการ



4. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ล าดับ งบประมาณ งบด าเนินงาน สถานที่ หน่วย
ที่ (บาท) (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ
1 เคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จ านวน  19,000 19,000 เดือนกันยายน เทศบาล กองสาธารณสุขฯ ต้ังจ่ายเปน็รายการใหม่

2 เคร่ือง ราคาต้ังไวเ้คร่ืองละ 9,500 บาท ต าบลเมืองงาย เทศบาลต าบล จ านวน 1 เคร่ือง

เปน็เคร่ืองตัดหญ้าแบบสะพาย โดยมี เมืองงาย

คุณลักษณะเฉพาะครุภณัฑ์ กองมาตรฐาน

งบประมาณ ส านักงบประมาณ 

19,000 19,000

ล าดับ งบประมาณ งบด าเนินงาน สถานที่ หน่วย
ที่ (บาท) (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ
1 ถังขยะโครงเหล็กพร้อมปา้ย จัดซ้ือถังขยะโครงเหล็กพร้อมปา้ย 480,000  -  - เทศบาล กองสาธารณสุขฯ รายการยกเลิก

ประชาสัมพนัธ์ ประชาสัมพนัธ ์ จ านวน 80 ตัว ราคาตัว ต าบลเมืองงาย เทศบาลต าบล

ละ 6,000 บาท  กวา้ง 80 ซม. x ยาว เมืองงาย

 150 ซม .x สูง 80 ชม.พร้อมบานประตู

ปดิ-เปดิ ด้านบนพร้อมติดปา้ยประชาสัมพนัธ ์

เปน็ครุภณัฑ์ที่ต้ังจ่ายนอกเหนือบญัชีราคา

มาตรฐานครุภณัฑ์

480,000  -

รายการ

  4.2 แผนงานสาธารณสุข 

หมายเหตุ

ระยะเวลาด าเนินการ

    4.3 แผนงานงานเคหะและชุมชน

ระยะเวลาด าเนินการ

รวม

หมายเหตุ

รายละเอียด

รายการ รายละเอียด

รวม



5. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
 5.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ล าดับ งบประมาณ งบด าเนินงาน สถานที่ หน่วย

ที่ (บาท) (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ
1 เคร่ืองกระตุกหวัใจไฟฟา้ จัดซ้ือเคร่ืองกระตุกหวัใจไฟฟา้ จ านวน  120,000 119,790 เดือนกันยายน เทศบาล ส านักปลัด ต้ังจ่ายเปน็รายการใหม่

1 เคร่ือง เปน็กระตุกหวัใจไฟฟา้ ต าบลเมืองงาย เทศบาลต าบล

ชนิดอัตโนมัติ เปน็ครุภณัฑ์ที่ต้ังจ่าย เมืองงาย

นอกเหนือบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์

 จัดซ้ือตามราคาทอ้งตลาด

120,000 119,790

5. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
 5.2 แผนงานการศึกษา
ล าดับ งบประมาณ งบด าเนินงาน สถานที่ หน่วย

ที่ (บาท) (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ
1 เคร่ืองวดัอุณหภมูิอินฟาเรด จัดซ้ือเคร่ืองวดัอุณหภมูิอินฟาเรด 3,500 2,100 เดือนกันยายน เทศบาล กองการศึกษา ต้ังจ่ายเปน็รายการใหม่

แบบมีขาต้ัง แบบมีขาต้ัง  จ านวน 1 เคร่ือง เปน็ครุภณัฑ์ ต าบลเมืองงาย เทศบาลต าบล

ที่ต้ังจ่าย นอกเหนือบญัชีราคา เมืองงาย

มาตรฐานครุภณัฑ์ โดยจัดซ้ือตามราคา

ทอ้งตลาด 

3,500 2,100

ระยะเวลาด าเนินการ

ระยะเวลาด าเนินการ

รวม

หมายเหตุ

หมายเหตุรายการ รายละเอียด

รวม

รายการ รายละเอียด



5. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
  5.3 แผนงานการสาธารณสุข
ล าดับ งบประมาณ งบด าเนินงาน สถานที่ หน่วย

ที่ (บาท) (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ
1 เคร่ืองวดัอุณหภมูิอินฟาเรด จัดซ้ือเคร่ืองวดัอุณหภมูิอินฟาเรด 3,500 2,100 เดือนกันยายน เทศบาล กองสาธารณสุขฯ ต้ังจ่ายเปน็รายการใหม่

แบบมีขาต้ัง แบบมีขาต้ัง  จ านวน 1 เคร่ือง เปน็ครุภณัฑ์ ต าบลเมืองงาย เทศบาลต าบล

ที่ต้ังจ่าย นอกเหนือบญัชีราคา เมืองงาย

มาตรฐานครุภณัฑ์ โดยจัดซ้ือตามราคา

ทอ้งตลาด 

3,500 2,100

6. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
  6.1 แผนงานสาธารณสุข
ล าดับ งบประมาณ งบด าเนินงาน สถานที่ หน่วย

ที่ (บาท) (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ
1 เคร่ืองขยายเสียงเคล่ือนที่ จัดซ้ือเคร่ืองขยายเสียงเคล่ือนที่แบบลากจูง 9,000 8,900 เดือนกันยายน เทศบาล กองสาธารณสุขฯ ต้ังจ่ายเปน็รายการใหม่

เแบบลากจูง จ านวน 1 เคร่ือง เปน็ครุภณัฑ์ที่ต้ังจ่าย ต าบลเมืองงาย เทศบาลต าบล

นอกเหนือบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ เมืองงาย

 โดยจัดซ้ือตามราคาทอ้งตลาด 

9,000 8,900

หมายเหตุ

รายการ รายละเอียด

รวม

ระยะเวลาด าเนินการ

รวม

ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ

รายการ รายละเอียด



7. ครุภัณฑ์โรงงาน
   7.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ล าดับ งบประมาณ งบด าเนินงาน สถานที่ หน่วย

ที่ (บาท) (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ
1 เคร่ืองฉีดน้ าแรงดันสูง จัดซ้ือเคร่ืองฉีดน้ าแรงดันสูง จ านวน 1 5,000 4,900 เดือนกันยายน เทศบาล ส านักปลัดเทศบาล ต้ังจ่ายเปน็รายการใหม่

เคร่ือง เปน็ครุภณัฑ์ที่ต้ังจ่าย นอกเหนือ ต าบลเมืองงาย เทศบาลต าบล

บญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ โดยจัดซ้ือ เมืองงาย

ตามราคาทอ้งตลาด 

5,000 4,900

7. ครุภัณฑ์โรงงาน
 7.2 แผนงานเคหะและชมุชน
ล าดับ งบประมาณ งบด าเนินงาน สถานที่ หน่วย

ที่ (บาท) (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ
1 เคร่ืองเจาะคอนกรีต จัดซ้ือเคร่ืองเจาะคอนกรีต 50,000 49,850 เดือนกันยายน เทศบาล กองช่าง ต้ังจ่ายเปน็รายการใหม่

 (Concrete Coring) (Concrete Coring) แบบเคร่ืองยนต์เบนซิน ต าบลเมืองงาย เทศบาลต าบล

5.5 แรงม้า จ านวน 1 เคร่ือง เมืองงาย

เปน็ครุภณัฑ์ที่ต้ังจ่ายนอกเหนือบญัชีราคา
 มาตรฐานครุภณัฑ์โดยจัดซ้ือตามราคา

ทอ้งตลาด

ระยะเวลาด าเนินการ

หมายเหตุ

หมายเหตุ

ระยะเวลาด าเนินการ

รวม

รายการ รายละเอียด

รายการ รายละเอียด



7. ครุภัณฑ์โรงงาน
 7.2 แผนงานเคหะและชมุชน (ตอ่)
ล าดับ งบประมาณ งบด าเนินงาน สถานที่ หน่วย

ที่ (บาท) (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ
2 เคร่ืองเจาะสกัดคอนกรีต จัดซ้ือเคร่ืองเจาะสกัดคอนกรีต  20,000 19,850 เดือนกันยายน เทศบาล กองช่าง ต้ังจ่ายเปน็รายการใหม่

ขนาดไม่น้อยกวา่ 1,500 วตัต์ ต าบลเมืองงาย เทศบาลต าบล

จ านวน 1 เคร่ือง เปน็ครุภณัฑ์ที่ต้ังจ่าย เมืองงาย

นอกเหนือบญัชีราคามาตรฐาน
 โดยจัดซ้ือตามราคาทอ้งตลาดครุภณัฑ์

3 เคร่ืองตัดคอนกรีต  จัดซ้ือเคร่ืองตัดคอนกรีต  38,000 37,850 เดือนกันยายน เทศบาล กองช่าง ต้ังจ่ายเปน็รายการใหม่
แบบเคร่ืองยนต์เบนซิน 13 แรงม้า ต าบลเมืองงาย เทศบาลต าบล
จ านวน 1 เคร่ือง เปน็ครุภณัฑ์ที่ต้ังจ่าย เมืองงาย
นอกเหนือบญัชีราคามาตรฐาน
 โดยจัดซ้ือตามราคาทอ้งตลาดครุภณัฑ์

108,000 107,550

8. ครุภัณฑ์การเกษตร
   8 .1 แผนงานสาธาณสุข

ล าดับ งบประมาณ งบด าเนินงาน สถานที่ หน่วย
ที่ (บาท) (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ
1 เคร่ืองพน่ละอองฝอย ULV จัดซ้ือเคร่ืองพน่ละอองฝอย  ULV 80,000 80,000 เดือนสิงหาคม เทศบาล กองสาธารณสุขฯ

จ านวน 1 เคร่ือง แบบสะพายหลัง ต าบลเมืองงาย เทศบาลต าบล

เปน็ครุภณัฑ์ที่ต้ังจ่ายนอกเหนือบญัชีราคา เมืองงาย

มาตรฐานครุภณัฑ์ จัดซ้ือตามราคาทอ้งตลาด

80,000 80,000

ระยะเวลาด าเนินการ

ระยะเวลาด าเนินการ

หมายเหตุ

หมายเหตุรายการ รายละเอียด

รวม

รวม

รายการ รายละเอียด



ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 

1. โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ ส่วนใหญ่เป็นโครงการฝึกอบรม โครงการประชุม โครงการเดินรณรงค์       
ที่ต้องรวมตัวกันของกลุ่มเป้าหมายเป็นจ านวนมาก ซึ่งเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค เนื่องจาก
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และตามมาตรการ         
การควบคุมโรค ท าให้ไม่สามารถด าเนินการโครงการ กิจกรรม ตามแผนการด าเนินงานได้  บาง
โครงการต้องปรับเปลี่ยนวิธีด าเนินการเพื่อความปลอดภัยของประชาชนในเขตพ้ืนที่ 

2. การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์บางรายการ ไม่สามารถจัดซื้อได้เนื่องจากราคาขายจริงสูงกว่าราคาตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ พ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวง
ดิจิทัล เพ่ือเศรษฐกิจ และสังคม จึงต้องมีการโอนงบประมาณ เพ่ือให้สามารถจัดซื้อได้ 
 

ข้อเสนอแนะ 

หน่วยงานควรให้ความส าคัญในการพัฒนาองค์กร พัฒนาปรับปรุงระบบการให้บริการประชาชน และ
พัฒนาบุคลากรให้ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงเพื่อด าเนินการตามบทบาทภารกิจขององค์กรส่วนท้องถิ่นที่
เป็นประโยชน์กับประชาชนมากที่สุดในการใช้ชีวิตตามวิถีใหม่ (New Normal) โดยการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลต่าง ๆ  เพ่ือประโยชน์ในการติดต่อราชการของประชาชนมากขึ้น ปรับปรุงอาคารสถานที่ให้
ได้มาตรฐานความสะอาดถูกสุขอนามัย ลดความเสี่ยงการติดเชื้อ ปรับปรุงขั้นตอนการท างานที่         
ไม่ยุ่งยาก สะดวก รวดเร็ว เช่น การน าเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการบริการประชาชน พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และลดขั้นตอนการด าเนินงานในการบริการ
ประชาชน เช่น การยื่นค าร้องแบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ประชาชนไม่ต้องเดินทางมาที่
ส านักงานเพื่ออ านวยความสะดวกให้กับประชาชน และลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  รวมถึงให้บุคลากรในสังกัดได้ป้องกันตนเองเพ่ือให้มีความ
ปลอดภัยต่อการเสี่ยงที่จะติดเชื้อโรค เพราะเป็นหน่วยงานที่ต้องออกให้บริการและช่วยเหลือประชาชน
เป็นประจ าและต่อเนื่อง  
 

 

 


