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ค าน า 
 

  ตามท่ีเทศบาลต าบลเมืองงายประกาศใช้แผนพัฒนา ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) และ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานของเทศบาลต าบลเมืองงายในการแก้ไขปัญหา และสนองตอบต่อความต้องการในการด ารงชีวิตของ
ประชาชน ได้น านโยบายในการพัฒนาของคณะผู้บริหารที่มีเจตนาแนวแน่ที่จะพัฒนามาตรฐานในการด ารงชีวิต
ของประชาชน ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน สร้างจิตส านึกในการรักท้องถิ่น และพัฒนาในทุก ๆ ด้าน 
โดยมีแผนพัฒนา ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25 61 -2564) เป็นเครื่องมือในการก าหนดทิศทางการพัฒนาและแก้ไข
ปัญหาต่างๆ อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ประกอบกับ  ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไท ยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559  ข้อ 13 
ก าหนดให้รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง
ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
 

  เทศบาลต าบลเมืองงาย โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ได้ด าเนินการ
ติดตามและประเมินผล รอบเดือนเมษายน พ.ศ.2561 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 - เดือนมีนาคม 2561)
ประจ าปีงบประมาณ 2561  เพื่อน าเสนอต่อคณะผู้บริหารเพ่ือให้ผู้บริหาร น าเสนอ ให้สภาเทศบาลต าบล    
เมืองงาย และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และ ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนทราบโดยทั่วถึงกัน 
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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 61 
    3.3 การประเมินความพึงพอใจ  
 
 
 



 
 

 

 4. วิสัยทัศน์การพัฒนา (วิสัยทัศน์การพัฒนา (VViissiioonn) ) 
  เทศบาลต าบลเมืองงาย ได้ก าหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาไว้ดังนี้ “ชุมชนน่าอยู่ เชิดชูวัฒนธรรม 
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  -  - 7

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ
    2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 20,000 8

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคมและคุณภาพชวีิต
    3.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 2 20,500 9

    3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1 22,680 9

    3.3 แผนงานการศึกษา 7 1,750,904.24      10 - 11

    3.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 8,900 12

    3.5 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 2 76,950 13

    3.6 แผนงานงบกลาง 3 4,602,300 14

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
    4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1 20,000 15

    4.2 แผนงานสาธารณสุข 2 15,000 16

    4.3 แผนงานเคหะและชุมชน 2 21,663 17

5.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี
     5.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 4 64,790 18

     5.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 450 19
รวมทั้งสิ้น 27 6,624,137.24

รอบเดือนเมษายน พ.ศ.2561 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 - เดือนมีนาคม 2561)
สรุปการด าเนินการตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

จ านวนโครงการ ระบหุน้าจ านวนงบประมาณ
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1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐาน

โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานอยู่ระหวา่งหาผู้รับจ้าง
 

รอบเดือนเมษายน พ.ศ.2561 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 - เดือนมีนาคม 2561)
รายงานผลด าเนินการตามแผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลต าบลเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

รอบเดือนเมษายน พ.ศ.2561 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 - เดือนมีนาคม 2561) 



2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ
2.1 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่
ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ ตั้งไว้ เบกิจ่าย
1 โครงการส่งเสริมและพฒันาทกัษะ กิจกรรมอบรมเชิงปฏบติัการ การท าบายศรี 20,000 20,000 วนัที่ 12 มีนาคม 2561 ภายในพื้นที่ ส านักปลัด

วชิาชีพใหป้ระชาชนอยู่ดีมีสุข จากใบตอง และการท าดอกไม้จันทน์ เขตเทศบาล เทศบาลต าบล
ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

หมายเหตุงบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ



3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคมและคุณภาพชวีิต
  3.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ สถานที่ หน่วย
ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ ตั้งไว้ เบกิจ่าย ด าเนินการ ด าเนินการ
1 โครงการจัดงานวนัส าคัญรัฐพธิี/ จัดกิจกรรมรัฐพธิ ีเช่น การจัดงานเนื่องใน 75,000 20,500 เดือนตุลาคม 2560- ภายในพื้นที่ ส านักปลัด ด าเนินการตลอด

ราชพธิี วนัเฉลิมพระชนมพรรษา ,วนัปยิะมหาราช, มีนาคม 2561 เขตเทศบาล กองการศึกษา ปงีบประมาณ

กิจกรรมงานวนัยุทธหตัถี ฯลฯ ต าบลเมืองงาย เทศบาลต าบล

เมืองงาย

2 โครงการปกปอ้งและเทดิทนู จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับปกปอ้งและ 10,000 0.00 เดือนตุลาคม 2560- ภายในพื้นที่ ส านักปลัด ด าเนินการตลอด

สถาบนัส าคัญของชาติ เทดิทนูสถาบนัส าคัญของชาติ เช่น มีนาคม 2561 เขตเทศบาล เทศบาลต าบล ปงีบประมาณ

จัดโต๊ะหมู่บชูาในวนัเฉลิมพระชนมพรรษา ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

ของพระบรมวงศานุวงศ์ ฯลฯ

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคมและคุณภาพชวีิต
  3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ สถานที่ หน่วย
ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ ตั้งไว้ เบกิจ่าย ด าเนินการ ด าเนินการ
1 โครงการปอ้งกันและลดอุบติัเหตุ 1.ต้ังจุดบริการประชาชนในช่วง 30,000 22,680  วนัที่ 29 ธ.ค. 2560 ภายในพื้นที่ ส านักปลัด

ทางถนน เทศกาลปใีหม่ โดยบรูณาการร่วมกับ ถึง 4 ม.ค. 2561 เขตเทศบาล เทศบาลต าบล

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

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

งบประมาณ
ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ

ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุงบประมาณ



3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคมและคุณภาพชวีิต
  3.3 แผนงานการศึกษา

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ สถานที่ หน่วย
ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ ตั้งไว้ เบกิจ่าย ด าเนินการ ด าเนินการ
1 โครงการอาหารกลางวนั จัดอาหารกลางวนัส าหรับนักเรียนของ 524,300 256,800 เดือนตุลาคม 2560- ศูนย์พฒันา กองการศึกษา ด าเนินการตลอด

ศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาล ศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเมืองงาย มีนาคม 2561 เด็กเล็กเทศบาล เทศบาลต าบล ปงีบประมาณ

ต าบลเมืองงาย จ านวน 107 คน ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

2 ค่าใช้จา่ยในการพฒันาผู้ดูแล ค่าใช้จา่ยในการพฒันาผู้ดูแลเด็กฯ 27,000 0.00 เดือนตุลาคม 2560- ศูนย์พฒันา กองการศึกษา ด าเนินการตลอด

เด็กฯ เทศบาลต าบลเมืองงาย เทศบาลต าบลเมืองงาย มีนาคม 2561 เด็กเล็กเทศบาล เทศบาลต าบล ปงีบประมาณ

ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

3 ค่าอาหารเสริม (นม) ค่าอาหารเสริม(นม) ส าหรับเด็กนักเรียน 1,097,983 503,076.24 เดือนตุลาคม 2560- ภายในพื้นที่ กองการศึกษา ด าเนินการตลอด

ศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเมืองงาย มีนาคม 2561 เขตเทศบาล เทศบาลต าบล ปงีบประมาณ

นักเรียนโรงเรียนชุมชนบา้นเมืองงายและ ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

โรงเรียนบา้นใหม่

4 อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบา้น อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบา้นเมืองงายและ 1,844,000 914,000 เดือนตุลาคม 2560- ภายในพื้นที่ กองการศึกษา ด าเนินการตลอด

เมืองงายและโรงเรียนบา้นใหม่ โรงเรียนบา้นใหม่ โครงการอาหารกลางวนั มีนาคม 2561 เขตเทศบาล เทศบาลต าบล ปงีบประมาณ

โครงการอาหารกลางวนั ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุงบประมาณ



  3.3 แผนงานการศึกษา

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ สถานที่ หน่วย
ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ ตั้งไว้ เบกิจ่าย ด าเนินการ ด าเนินการ
5 โครงการจัดงานวนัเด็กแหง่ชาติ จัดกิจกรรมส าหรับเด็กและเยาวชน 50,000 48,936 วนัที่ 13 มกราคม 2561 ภายในพื้นที่ กองการศึกษา

การจัดกิจกรรมทางวชิาการ กิจกรรมแสดง เขตเทศบาล เทศบาลต าบล

บนเวทขีองเด็กนักเรียนศูนย์พฒันาเด็กเล็กฯ ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

กิจกรรมส่งเสริมพฒันาการทางด้านศิลปะ

กิจกรรมส่งเสริมพฒันาการทางด้าน

ด้านการแสดงดนตรี กิจกรรม

ส่งเสริมพฒันาการทางด้านสติปญัญา

6 โครงการจัดกิจกรรมกีฬาและ 1.จัดแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์พฒันา 15,000 13,092 วนัที่ 7 กุมภาพนัธ ์2561 ภายในพื้นที่ กองการศึกษา
นันทนาการของศูนย์พฒันา เด็กเล็กเทศบาลต าบลเมืองงาย เขตเทศบาล เทศบาลต าบล
เด็กเล็กเทศบาลต าบลเมืองงาย 2.กลุ่มเปา้หมายเด็กนักเรียนของศูนย์ ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

พฒันาเด็กเล็กฯ และผู้ปกครอง 
จ านวน 107 คน

7 โครงการจัดงานนิทรรศการแสดง 1.จัดนิทรรศการการแสดงผลงานทาง 15,000 15,000 วนัที่ 29 มีนาคม 2561 ภายในพื้นที่ กองการศึกษา

ผลงานและพธิมีอบใบ วชิาการและจัดการเรียนการสอนของ เขตเทศบาล เทศบาลต าบล

ประกาศศนียบตัรแก่ผู้ส าเร็จการ ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

ศึกษาของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 2.จัดพธิมีอบใบประกาศศนียบตัรแก่

เทศบาลต าบลเมืองงาย ผู้ส าเร็จการศึกษาของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

เทศบาลต าบลเมืองงาย

3.เด็กนักเรียน ผู้ปกครอง ครูผู้ดูแลเด็ก/

ผู้ดูแลเด็ก ประชาชนทั่วไป รวม 107 คน

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ



3.4 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ สถานที่ หน่วย
ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ ตั้งไว้ เบกิจ่าย ด าเนินการ ด าเนินการ
1 โครงการส่งเสริมพฒันาศักยภาพ จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมพฒันา 120,000 8,900 เดือนตุลาคม 2560- ภายในพื้นที่ ส านักปลัด ด าเนินการตลอด

ผู้สูงอายุ ศักยภาพผู้สูงอายุ "โรงเรียนดอยนาง มีนาคม 2561 เขตเทศบาล เทศบาลต าบล ปงีบประมาณ

ชราบาล" เช่น การจัดเวทแีลกเปล่ียนเรียนรู้ ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

การอภปิรายสาระน่ารู้ การดูแล

รักษาสุขภาพ การคัดแยกขยะ 

กิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ ฯลฯ

ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุงบประมาณงบประมาณ



3.5 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ สถานที่ หน่วย
ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ ตั้งไว้ เบกิจ่าย ด าเนินการ ด าเนินการ
1 โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแข่งขันกีฬา ๕๐,๐๐๐ ๔๘,๗๕๐ วันที ่14  มีนาคม 2561 ภายในพื้นที่ ส านักปลัด

ผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุต าบลเมืองงาย เช่นจ่ายเปน็ค่าใช้ เขตเทศบาล เทศบาลต าบล

จ่ายในการแข่งขัน, ค่าตอบแทนกรรมการ ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

ตัดสิน, ค่าถ้วยรางวลั, ค่าเงินรางวลั ฯลฯ

2 โครงการจัดงานประเพณี จัดกิจกรรมส่งเสริม อนุรักษ ์รักษา 30,000 28,200 วนัที่  3 พฤศจิกายน 2560 ภายในพื้นที่ กองการศึกษา

วนัลอยกระทง และคงไวซ่ึ้งแบบของขนบธรรมเนียน เขตเทศบาล เทศบาลต าบล

ประเพณีอันดีงามของทอ้งถิ่น เช่น ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

การประกวดซุ้มประตูปา่

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ



3.6 แผนงานงบกลาง

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ สถานที่ หน่วย
ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ ตั้งไว้ เบกิจ่าย ด าเนินการ ด าเนินการ
1 เบีย้ยงัชีพผู้สูงอายุ 1.ออกหน่วยบริการจ่ายเงินสงเคราะห์ ๗,๘๕๒,๘๐๐ ๓,๘๒๖,๒๐๐ เดือนตุลาคม 2560- ผู้สูงอายุภาย ส านักปลัด

เบีย้ยงัชีพผู้สูงอายเุดือนละหนึ่งคร้ัง มีนาคม 2561 ในพื้นที่ เทศบาลต าบล

ไม่เกนิวันที ่5 ของเดือน เขตเทศบาล เมืองงาย

2.โอนเงินสงเคราะห์เขา้บัญชีกรณีที่ ต าบลเมืองงาย

ผู้สูงอายทุีม่ีความประสงค์ให้โอนเขา้
บัญชี

2 เบีย้ยงัชีพคนพกิาร 1.ออกหน่วยบริการจา่ยเงินสงเคราะห์ ๑,๗๒๘,๐๐๐ ๗๓๓,๖๐๐ เดือนตุลาคม 2560- ผู้พกิารภาย ส านักปลัด

เบีย้ยงัชีพคนพกิารเดือนละหนึ่งคร้ัง มีนาคม 2561 ในพื้นที่ เทศบาลต าบล

ไม่เกนิวันที ่5 ของเดือน เขตเทศบาล เมืองงาย

2.โอนเงินสงเคราะห์เขา้บัญชีกรณีที่ ต าบลเมืองงาย

ผู้พกิารทีม่ีความประสงค์ให้โอนเขา้บัญชี

3 เบี้ยยังชีพผู้ปว่ยโรคเอดส์ 1.ออกหน่วยบริการจ่ายเงินสงเคราะหเ์บี้ย 108,000 42,500 เดือนตุลาคม 2560- ผู้ปว่ยโรคเอดส์ ส านักปลัด

ยังชีพผู้ปว่ยโรคเอดส์เดือนละหนึ่งคร้ัง มีนาคม 2561 เขตเทศบาล เทศบาลต าบล

ไม่เกินวนัที่ 5 ของเดือน ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

2.โอนเงินสงเคราะห์เขา้บัญชีกรณีที่
ผู้ป่วยโรคเอดส์ทีม่ีความประสงค์
ให้โอนเขา้บัญชี

หมายเหตุงบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ



4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ สถานที่ หน่วย
ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ ตั้งไว้ เบกิจ่าย ด าเนินการ ด าเนินการ
1 โครงการปอ้งกันและควบคุมไฟปา่ 1.จัดกิจกรรมอบรมใหค้วามรู้และ 20,000 20,000 เดือนกุมภาพนัธ ์2561 ภายในพื้นที่ ส านักปลัด จัดกิจกรรมพร้อมกับ

การท าแนวกันไฟ เพื่อปอ้งกันและ เขตเทศบาล เทศบาลต าบล กองสาธารณสุขและ

ควบคุมไฟปา่โดยบรูณาการร่วมกับ ต าบลเมืองงาย เมืองงาย ส่ิงแวดล้อม

ไฟปา่ผาแดง, อ าเภอเชียงดาว, ตชด.335,

นพค.32 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

2.ประชาสัมพนัธผ่์านเสียงตามสาย

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ



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

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ ตั้งไว้ เบกิจ่าย ด าเนินการ ด าเนินการ
1 โครงการปอ้งกันและแก้ไขปญัหา รณรงค์ใหค้วามรู้ร่วมกับงานปอ้งกัน ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ เดือนกุมภาพนัธ ์2561 ภายในพื้นที่ กองสาธารณสุข จดักจิกรรมพร้อม

มลพษิทางอากาศ และบรรเทาสาธารณภยั และจัดท าปา้ย เขตเทศบาล เทศบาลต าบล ส านักปลัด

ประชาสัมพนัธใ์หค้วามรู้เร่ืองไฟปา่ ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

และขอความร่วมมืองดเผาใหท้กุชุมชน

2 โครงการปั่นตามรอยพอ่สานต่อ 1.กิจกรรมท าความสะอาด 10,000 10,000 วนัที่ 6 ธนัวาคม 2560 ภายในพื้นที่ กองสาธารณสุข รายการเพิ่มโดยการ

ความดี สู่วถิีพอเพยีง 2.ส่งเสริมการออกก าลังกายโดยการ เขตเทศบาล เทศบาลต าบล โอนงบประมาณ

   ปั่นจักรยาน ต าบลเมืองงาย เมืองงาย รายจ่ายประจ าปี

3.รณรงค์ใหใ้ช้จักรยานในการใช้ชีวติ

   ประจ าวนัใหม้ากขึ้นเพื่อลดมลพษิ

งบประมาณ
ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ



4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
4.3 แผนงานเคหะและชมุชน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ สถานที่ หน่วย
ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ ตั้งไว้ เบกิจ่าย ด าเนินการ ด าเนินการ
1 ค่าจ้างเหมาบริการปรับเกล่ียฝัง จ้างเหมาปรับเกล่ียฝังกลบขยะมูลฝอย 100,000 14,400 เดือนมีนาคม 2561 ภายในพื้นที่ กองสาธารณสุข ด าเนินการตลอด

กลบขยะ ของเทศบาลฯบริเวณบอ่ทิ้งขยะมูลฝอย เขตเทศบาล เทศบาลต าบล ปงีบประมาณ

โดยบรูณาการร่วมกับเทศบาลต าบลปู่ก่ า ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

2 โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 1.ขอสนับสนุนวชิาการจากหน่วยงาน 70,000 7,263 เดือนตุลาคม 2560- ภายในพื้นที่ กองสาธารณสุข ด าเนินการตลอด
ในชุมชน "เมืองงายสะอาด" ภาครัฐและเอกชน มีนาคม 2561 เขตเทศบาล เทศบาลต าบล ปงีบประมาณ

2.กิจกรรมส่งเสริมการคัดแยกขยะ ต าบลเมืองงาย เมืองงาย รายการโอนงบประมาณ
3.จัดท าแผ่นพบัและส่ือประชาสัมพนัธ์ เพิ่ม จ านวน 20,000 
4.จัดท าน้ าหมักจุลินทรีย์ บาท
5.ประชาสัมพนัธผ่์านเสียงตามสาย
6.กิจกรรมรณรงค์การลดการใช้โฟมและ
   พลาสติก

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ       หมายเหตุ



5.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี
5.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ สถานที่ หน่วย
ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ ตั้งไว้ เบกิจ่าย ด าเนินการ ด าเนินการ
1 โครงการจดักจิกรรมวันท้องถิ่นไทย 1.กจิกรรมถวายเคร่ืองสักการะ ,กล่าว ๕,๐๐๐ ๐.๐๐ 18 มีนาคม 2561 ภายในพื้นที่ ส านักปลัด ด าเนินการโดย

ค าถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จ เขตเทศบาล เทศบาลต าบล ไม่ใช้งบประมาณ

พระจลุจอมเกล้าเจา้อยู่หัว รัชกาลที ่5 ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

2.กจิกรรมการพฒันา โดยการท า
ความสะอาดในเขตพืน้ทีเ่ทศบาลต าบล
เมืองงาย

2 ค่าจ้างเหมาเอกชนออกแบบและ ค่าจ้างเหมาเอกชนออกแบบและ 70,000 58,500 พ.ย. 2560 - มี.ค. 2561 ภายในพื้นที่ ส านักปลัด

จัดพมิพร์ายงานผลการปฏบิติั จัดพมิพร์ายงานผลการปฏบิติั เขตเทศบาล เทศบาลต าบล

รายงานประจ าปี รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

3 โครงการติดตามและประเมินผล 1.ประชุมคณะกรรมการติดตามและ 5,000 0.00 เดือนตุลาคม 2560 ภายในพื้นที่ ส านักปลัด ด าเนินการโดย

ตามแผนพฒันา ประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลฯ เขตเทศบาล เทศบาลต าบล ไม่ใช้งบประมาณ

2.ประชุมคณะกรรมการพฒันาเทศบาลฯ ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

4 โครงการเสียภาษร่ีวมกัน 1.จัดกิจกรรมออกหน่วยบริการรับช าระภาษี 15,000 6,290  -บริการรับช าระภาษทีี่ส านักงาน ภายในพื้นที่ กองคลัง

สร้างสรรค์ชุมชน สู่สังคมที่ยั่งยืน เคล่ือนที่ทกุชุมชน 1 ต.ค.2560-30 ก.ย.2561 เขตเทศบาล เทศบาลต าบล

2.บริการรับช าระภาษชี่วงพกัเที่ยง  - ออกหน่วยบริการช่วงเดือน ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

มกราคม 2561

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ



5.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี
5.2 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ สถานที่ หน่วย
ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ ตั้งไว้ เบกิจ่าย ด าเนินการ ด าเนินการ
1 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมการประชาคมเพื่อส่งเสริม สนับสนุน 5,000 450 เดือนกุมภาพนัธ ์2561 ภายในพื้นที่ ส านักปลัด

เพื่อด าเนินการจัดท าแผนพฒันา กระบวนการ เพื่อจัดท าแผนพฒันาส่ีปี เขตเทศบาล เทศบาลต าบล

ของเทศบาล (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

(ฉบบัที่ 2) ของเทศบาลต าบลเมืองงาย

หมายเหตุงบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ



ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3 36,600 21

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ แผนงานบริหารงานทัว่ไป 4 68,500 22-23

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ แผนงานการศึกษา 2 24,600 23

ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว แผนงานบริหารงานทัว่ไป 1 15,900 24
10 145,600

สรุปรายการจัดซ้ือครุภัณฑ์งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561
รอบเดอืนเมษายน พ.ศ.2561 (ระหว่างเดอืนตลุาคม 2560 -เดอืนมนีาคม 2561)

เทศบาลต าบลเมอืงงาย อ าเภอเชยีงดาว จังหวัดเชยีงใหม่

รวม

แผนงาน จ านวนรายการ ระบหุน้าประเภทครุภณัฑ์ จ านวนงบประมาณ



ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ สถานที่ หน่วย
ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ ตั้งไว้ เบกิจ่าย ด าเนินการ ด าเนินการ
1 จัดซ้ือเคร่ืองวดัความดัน จัดซ้ือเคร่ืองวดัความดันโลหติ จ านวน 5,000 3,800 เดือนพฤศจิกายน 2561 เทศบาล ส านักปลัด

1 เคร่ือง เปน็เคร่ืองวดัโลหติแบบดิจิตอล ต าบลเมืองงาย เทศบาลต าบล
คุณสมบติัตามมาตรฐานผลิตภณัฑ์ เมืองงาย
อุตสาหกรรม

2 จัดซ้ือเปลสนามอลูมิเนียม จัดซ้ือเปลสนามอลูมิเนียมแบบพบัคร่ึงได้ ๔,๘๐๐ ๔,๘๐๐ เดือนพฤศจิกายน 2561 เทศบาล ส านักปลัด
แบบพบัคร่ึงได้ คุณสมบติัตามมาตรฐานผลิตภณัฑ์ ต าบลเมืองงาย เทศบาลต าบล

อุตสาหกรรม เมืองงาย

3 จัดซ้ือรถเข็นผู้ปว่ยส าหรับ จัดซ้ือรถเข็นผู้ปว่ยส าหรับรถกู้ชีพกู้ภยั 28,000 28,000 เดือนพฤศจิกายน 2561 เทศบาล ส านักปลัด
รถกู้ชีพกู้ภยั คุณสมบติัตามมาตรฐานผลิตภณัฑ์ ต าบลเมืองงาย เทศบาลต าบล

อุตสาหกรรม เมืองงาย

หมายเหตุงบประมาณ

บัญชรีายการจัดซ้ือครุภัณฑ์งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561
รอบเดอืนเมษายน พ.ศ.2561 (ระหว่างเดอืนตลุาคม 2560 - เดอืนมนีาคม 2561)

ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ระยะเวลาด าเนินการ



ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ สถานที่ หน่วย
ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ ตั้งไว้ เบกิจ่าย ด าเนินการ ด าเนินการ
1 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์โน๊ตบุ๊ก ส าหรับ 16,000 16,000 เดือนมีนาคม 2561 เทศบาล ส านักปลัด

งานส านักงาน จ านวน 1 เคร่ือง ต าบลเมืองงาย เทศบาลต าบล
โดยใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ เมืองงาย
พื้นฐานคอมพวิเตอร์ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

2 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับ 44,000 42,900 เดือนกุมภาพนัธ ์- มีนาคม เทศบาล ส านักปลัด

งานประมวลผล แบบที่ 1 จ านวน 2 เคร่ือง 2561 ต าบลเมืองงาย กองคลัง

โดยใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ เทศบาลต าบล

พื้นฐานคอมพวิเตอร์ของกระทรวง เมืองงาย

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

3 จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟา้ ค่าจัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 800VA 5,600 5,400 เดือนกุมภาพนัธ ์- มีนาคม เทศบาล ส านักปลัด
จ านวน 2 เคร่ือง โดยใช้เกณฑ์ราคากลาง 2561 ต าบลเมืองงาย กองคลัง
และคุณลักษณะพื้นฐานคอมพวิเตอร์ เทศบาลต าบล
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ เมืองงาย
และการส่ือสาร

ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุงบประมาณ



ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
แผนงานบริหารงานทัว่ไป
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ สถานที่ หน่วย

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ ตั้งไว้ เบกิจ่าย ด าเนินการ ด าเนินการ
4 จัดซ้ือเคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึก ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึกพร้อม 4,300 4,200 เดือนมีนาคม 2561 เทศบาล ส านักปลัด

ติดต้ังถังหมึกพมิพ์ ต าบลเมืองงาย เทศบาลต าบล
โดยใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ เมืองงาย
พื้นฐานคอมพวิเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร

แผนงานการศึกษา
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ สถานที่ หน่วย

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ ตั้งไว้ เบกิจ่าย ด าเนินการ ด าเนินการ
1 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับ 22,000 21,900 เดือนมีนาคม 2561 เทศบาล กองการศึกษา

งานประมวลผล แบบที่ 1 จ านวน 1 เคร่ือง ต าบลเมืองงาย เทศบาลต าบล

โดยใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ เมืองงาย

พื้นฐานคอมพวิเตอร์ของกระทรวง

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

2 จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟา้ ค่าจัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 800VA 2,800 2,700 เดือนมีนาคม 2561 เทศบาล กองการศึกษา
จ านวน 1 เคร่ือง โดยใช้เกณฑ์ราคากลาง ต าบลเมืองงาย เทศบาลต าบล
และคุณลักษณะพื้นฐานคอมพวิเตอร์ เมืองงาย
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร

หมายเหตุ

งบประมาณ
ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ

งบประมาณ
ระยะเวลาด าเนินการ



ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
แผนงานบริหารงานทัว่ไป
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ สถานที่ หน่วย

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ ตั้งไว้ เบกิจ่าย ด าเนินการ ด าเนินการ
1 เคร่ืองต้มน้ าร้อนไฟฟา้ จัดซ้ือเคร่ืองต้มน้ าร้อนไฟฟา้ ขนาดความจุ 15,900 15,900 เดือนมีนาคม 2561 เทศบาล ส านักปลัด รายการเพิ่ม โดยการ

ไม่น้อยกวา่ 30 ลิตร จ านวน 2 เคร่ือง ต าบลเมืองงาย เทศบาลต าบล โอนเงินงบประมาณ

ราคาเคร่ืองละ 7,950 บาท เปน็ครุภณัฑ์ เมืองงาย รายจ่ายประจ าปี

ที่ต้ังจ่ายนอกบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ 

 

งบประมาณ
ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ


