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ค าน า 
 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          
พ.ศ. 2548 หมวด 5 ว่าด้วยการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติ ข้อ 26 การจัดท าแผนด าเนินงานให้ด าเนินการโดย        
มีข้ันตอนการด าเนินการ ดังนี้ ให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่
ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการ
ด าเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบโดย  ทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน และข้อ 27 แผนการด าเนินงานให้จัดท าเสร็จภายใน
เดือนธันวาคมของปีงบประมาณนั้นหรือภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ตั้งงบประมาณด าเนินการหรือได้รับแจ้ง
แผนงาน/โครงการ จากหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องการด าเนินการ
ในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงาน
เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
 

 ซึ่งจะเห็นได้ว่าเจตนารมณ์ของระเบียบข้อดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท า
รายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมการพัฒนาโดยคร่าว ๆ ที่จะด าเนินการในพ้ืนที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งนั้น ประจ าปีงบประมาณนั้นให้ประชาชนในพื้นท่ีได้รับทราบและติดตามการด าเนินงาน อีก
ทั้งยังจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือควบคุมการด าเนินงานขององค์กรให้เป็นไป
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยให้ด าเนินการจัดท าให้แล้วเสร็จภายในต้นปีงบประมาณนั้น ๆ  
 

 เทศบาลต าบลเมืองงาย จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 255 9 เพื่อ
แจ้งให้ทราบว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เทศบาลต าบลเมืองงายจะด าเนินโครงการอะไรบ้าง จ านวนกี่โครงการ 
เป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาใดบ้าง ใช้งบประมาณเท่าไร จะด าเนินการในพื้นที่ชุมชนใด และ  ในห้วงระยะเวลา
ใด เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดได้น าไปเป็น แนวทางการด าเนินการตามโครงการตาม  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 255 9 และที่ส าคัญเพ่ือให้พ่ีน้องประชาชนในเทศบาลต าบลเมืองงายได้น าไปเป็นแนว
ทางการติดตาม ตรวจสอบ สนับสนุนการด าเนินงานของเทศบาลต าบลเมืองงายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 255 9 
ต่อไป 
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ส่วนที่  1 

บทน า 
 

    แผนการด าเนินงานมีจุดมุ่งหมาย เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา และกิจกรรมที่
ด าเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น ซึ่งจะท าให้แนวทางการ
ด าเนินงานในปีงบประมาณนั้น ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสาน
และบูรณาการการท างานต่าง ๆ มีการจ าแนกรายละเอียดซึ่งจะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวก
มากขึ้น โดยแผนการด าเนินงานมีลักษณะดังนี้ 
   1. เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเป็นแผนด าเนินการที่ระบุการปฏิบัติ  
   2. เป็นแผนที่แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียด กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจนและแสดง
ถึงการด าเนินงานจริงในปีงบประมาณนั้น 
   3. เป็นแผนที่จัดท าหลังจากท่ีได้มีการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีแล้ว  
   4. เป็นแผนที่รวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 

วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
   แผนการด าเนินงานเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือควบคุมการ
ด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงานและ
ประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยสามารถแยกได้ดังนี้ 
   1. เพ่ือให้ทราบโครงการ/กิจกรรมที่จะด าเนินการในพื้นท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ปีงบประมาณนั้น ๆ 
   2. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารงาน ประสานงาน และติดตามประเมินผลการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น ๆ 
   3. เพ่ือมุ่งเน้นการพัฒนา ปรับปรุง และขยายระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ให้เพียงพอและท่ัวถึง        
กับความต้องการของประชาชน 
   4. เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ฟ้ืนฟูประเพณี กิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
   5. เพ่ือพัฒนาการจัดระเบียบชุมชนสังคมด้านรักษาความสงบเรียบร้อย ส่งเสริม เผยแพร่การ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้แก่ราษฎรในท้องถิ่น 
   6. เพ่ือพัฒนา ส่งเสริมการศึกษา การกีฬา กิจกรรม นันทนาการให้กับเยาวชนและประชาชนให้มี
ความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
   7. เพ่ือส่งเสริมการบริการ ป้องกันรักษาสุขภาพอนามัยให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
ปราศจากโรคติดต่อ 
   8. เพ่ืออนุรักษ์สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีภูมิปัญญาของท้องถิ่นให้คงอยู่
ต่อไป 
     9. เพ่ือพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่น ส่งเสริมการประกอบอาชีพและ
เพ่ิมรายได้ของประชาชนให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
    
 



 
 

10. เพ่ือพัฒนาภูมิทัศน์ ปรับปรุงทัศนียภาพ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
ท้องถิ่นให้สะอาด สวยงามน่าอยู่น่าอาศัย 
   11. เพ่ือส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเทศบาลกับประชาชนให้เข้ามามี   ส่วนร่วมใน
การพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
   12. เพ่ือพัฒนายกระดับขีดความสามารถ เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงานท้องถิ่นใน
การตอบสนองความต้องการของประชาชน 
 

ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ. 2548 หมวด 5 ข้อ 26 การจัดท าแผนการด าเนินงานให้ด าเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนด าเนินการ
ดังนี้ 

 ขั้นตอนที่ 1  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมที่จะมีการ
ด าเนินการจริงในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่ง
นั้นเอง และโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานอื่นจะเข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่โดยข้อมูลดังกล่าวอาจตรวจสอบได้จาก
หน่วยงานในพื้นท่ี และตรวจสอบจากแผนปฏิบัติการการพัฒนาจังหวัด/อ าเภอ หรือก่ิงอ าเภอแบบบูรณาการ 

 ขั้นตอนที่ 2  การจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดท าร่างแผนการด าเนินงานโดยพิจารณาจัด
หมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่นก าหนดไว้ใน แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีเค้าโครงแผนการด าเนินงาน 2 ส่วน คือ 
 ส่วนที่  1  บทน า  
 ส่วนที่  2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม  
  

 ขั้นตอนที่ 3  การประกาศแผนการด าเนินงาน  
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น น าร่างแผนการด าเนินงานเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศเป็น
แผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  2 



 
 
ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
   แผนการด าเนินงานแสดงถึงรายละเอียด แผนงาน /โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริง
ของปีงบประมาณ จึงเป็นประโยชน์และมีความส าคัญต่อองค์กรในภาพรวม เพราะแผนการด าเนินงานเกิดจากการ
วิเคราะห์ถึงสภาพปัญหาที่มีอยู่จริง และแนวทางแก้ไขปัญหา ด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อองค์กร ซึ่งสามารถกล่าวได้ว่าแผนการด าเนินงานมีประโยชน์ต่อองค์กรดังนี้ 

1. เป็นเครื่องมือช่วยให้การบริหารจัดการพัฒนาเทศบาลได้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายอย่าง
มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
   2. สามารถน าแผนงาน /โครงการไปปฏิบัติได้จริง เป็นรูปธรรม และสอดคล้องกับแผนพัฒนาใน
ระดับต่าง ๆ ของเทศบาล 
   3. เกิดความประหยัดด้านบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และงบประมาณ เพราะได้วางแนวทางปฏิบัติไว้
แล้ว 
   4. สามารถจัดล าดับความส าคัญของแผนงาน /โครงการ ในการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้ตรงตามความต้องการและครอบครองทุกพ้ืนที่ 
   5. สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเทศบาลกับประชาชนในการมีส่วนร่วมคิด ร่วมสร้าง  ร่วม
ตัดสินใจ ปรับปรุง และแก้ไขพัฒนาท้องถิ่น 
   6. การแบ่งงานความรับผิดชอบมีความชัดเจน เกิดความคล่องตัว ลดความซ้ าซ้อนขั้นตอนในการ
ท างาน 
   7. เกิดการประสานบูรณาการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน 
   8. เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    3 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2 
บัญชีโครงการ / กิจกรรม 

 
 
 
 
 



ยทุธศาสตร/์แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการ คิดเปน็ร้อยละของ จ านวนงบประมาณ คิดเปน็ร้อยละของ หน่วยด าเนินการ
ทีด่ าเนินการ โครงการทัง้หมด งบประมาณทัง้หมด

1.  ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพืน้ฐาน
     1.1  แนวทางการพฒันา สร้างและพฒันาถนนและสะพาน 1 1.04 136,000 1.20 กองช่าง
     1.2  แนวทางการพฒันา สร้างและพฒันาระบบน้้า 3 3.13 2,070,000 18.31 กองช่าง
     1.3  แนวทางการพฒันา สร้างและพฒันาระบบไฟฟา้สาธารณะ  -  -  -  -  -
     1.4  แนวทางการพฒันา สร้างอาคารสถานทีส่าธารณประโยชน์และ 2 2.08 2,190,000 19.37 กองช่าง
            พฒันาการใช้ทีดิ่น

รวม 6 6.25 4,396,000 38.88
2.  ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านเศรษฐกจิ
    2.1  แนวทางการพฒันาความรู้ด้านการเกษตรให้มีคุณภาพมาตรฐาน 3 3.13 45,000                0.40 ส้านักปลัดเทศบาล
    2.2  แนวทางการพฒันาส่งเสริมอาชีพเพือ่สร้างรายได้ 1 1.04 20,000                0.18 ส้านักปลัดเทศบาล
    2.3  แนวทางการพฒันาแหล่งกระจายสินค้าของชุมชน 2 2.08 55,000                0.49 ส้านักปลัดเทศบาล
    2.4   แนวทางการพฒันาสร้างรายได้จากแหล่งท่องเทีย่ว 1 1.04 15,000                0.13 กองการศึกษา

รวม 7 7.29 135,000             1.19
 

บัญชสีรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลต าบลเมอืงงาย  อ าเภอเชยีงดาว  จังหวัดเชยีงใหม่



ยทุธศาสตร/์แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการ คิดเปน็ร้อยละของ จ านวนงบประมาณ คิดเปน็ร้อยละของ หน่วยด าเนินการ
ทีด่ าเนินการ โครงการทัง้หมด งบประมาณทัง้หมด

3.  ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านสังคม
     3.1  แนวทางการพฒันา ส่งเสริมการศึกษาทุกระดับ 13 13.54 3,683,901           32.58 กองการศึกษา
     3.2  แนวทางการพฒันา ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและ 12 12.50 640,000              5.66 กองการศึกษา
            วันส้าคัญ
    3.3  แนวทางการพฒันา ส่งเสริมให้เกดิความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิ์น 8 8.33 400,000              3.54 ส้านักปลัดเทศบาล
           และแกไ้ขปัญหายาเสพติด
    3.4  แนวทางการพฒันา ส่งเสริมการรักษาสุขภาพอนามัยของประชาชน 10 10.42 500,500              4.43 กองสาธารณสุขฯ
    3.5  แนวทางการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาด้านความมั่นคงและการมี 5 5.21 100,000              0.88 ส้านักปลัดเทศบาล
            ส่วนร่วมในการพฒันา

รวม 48 50.00 5,324,401          47.10
4.  ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
     4.1  แนวทางการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน 3 3.13 60,000                0.53 กองสาธารณสุขฯ
     4.2  แนวทางการบริหารจดัการปัญหามลพษิอยา่งมีประสิทธิภาพ 3 3.13 110,000              0.97 กองสาธารณสุขฯ
     4.3  แนวทางการพฒันาประชาชน เยาวชนชุมชนให้เกดิการเรียนรู้  -   -  -  -  -
            และมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น

รวม 6 6.25 170,000             1.50



ยทุธศาสตร/์แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการ คิดเปน็ร้อยละของ จ านวนงบประมาณ คิดเปน็ร้อยละของ หน่วยด าเนินการ
ทีด่ าเนินการ โครงการทัง้หมด งบประมาณทัง้หมด

5.  ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านการเมืองและการบริหาร
     5.1  แนวทางการให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ 9 9.38 603,000 5.33 ส้านักปลัดเทศบาล
     5.2  แนวทางการเสริมสร้างให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพฒันาท้องถิ่น 6 6.25 385,000 3.41 ส้านักปลัดเทศบาล
     5.3  แนวทางการปรับปรุงพฒันาเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้และสถานทีป่ฏิบัติงาน 14 14.58 292,200 2.58 ส้านักปลัดเทศบาล
     5.4  แนวทางการพฒันาและเสริมสร้างความรู้ ความสามารถบุคลากร  -  -  -  -  -
            ในองค์กรและส่ือสารการเรียนการสอนเทคโนโลยทีางการศึกษา

รวม 29 30.21 1,280,200 11.32
รวมทัง้สิ้น 96 100.00 11,305,601 100.00

 



1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แนวทางการพัฒนาสร้างและพัฒนาถนนและสะพาน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย

ที่ กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 136,000 หมู่ที่ 4 กองช่าง

ถนนคอนกรีต บา้นแม่ข้อน ซอย 75 จากถนนคอนกรีตเดิม บา้นแม่ข้อน เทศบาลต าบล

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 (บา้นนายจ ารัส พรมแดน)ไปทางทศิตะวนัตก เทศบาลต าบล เมืองงาย

ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร เมืองงาย

ยาว 56.00 เมตรพร้อมไหล่ทางดินลูกรัง

ตามสภาพพื้นที่  ตามแบบรูปและรายการละเอียด

ที่เทศบาลต าบลเมืองงายก าหนด

ขออนุมัติ

จัดซ้ือจัดจ้าง

ท าสัญญา

ด าเนินการ

เบกิจ่าย

พ.ศ. 2559

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

เทศบาลต าบลเมอืงงาย  อ าเภอเชยีงดาว  จังหวัดเชยีงใหม่
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558



1.2  แนวทางการพัฒนาสร้างและพัฒนาระบบน้ า

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย

ที่ กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการก่อสร้างพนัง ก่อสร้างพนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กริมถนนสาย 796,000 หมู่ที่ 3 กองช่าง

กันดินริมถนนสาย บา้นใหม่ หมู่ที่ 3 จากทางแยกแผ่นดินหมายเลข บา้นใหม่ เทศบาลต าบล

บา้นใหม่ หมู่ที่ 3 1178 (แม่ข้อน - นาหวาย) ถึงโรงเรียนบา้นใหม่ เทศบาลต าบล เมืองงาย

ขนาดสูง 0.95-1.65 เมตร แบง่เปน็ช่วง ๆ เมืองงาย

ความยาวรวม 302.00 ตารางเมตร  ตามแบบรูป

และรายการละเอียดที่เทศบาลต าบลเมืองงายก าหนด

ขออนุมัติ

จัดซ้ือจัดจ้าง

ท าสัญญา

ด าเนินการ

เบกิจ่าย

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559



ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย

ที่ กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2 โครงการก่อสร้าง ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 664,000 หมู่ที่ 4 กองช่าง

รางระบายน้ าคอนกรีต บา้นแม่ข้อน หมู่ที่ 4 ริมถนนเทศบาล ซอย 69 บา้นแม่ข้อน เทศบาลต าบล

เสริมเหล็กในชุมชน และ 67 ต่อจากรางระบายน้ าเดิม ขนาดกวา้ง เทศบาลต าบล เมืองงาย

บา้นแม่ข้อน หมู่ที่ 4  0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร เมืองงาย

ความยาวรวม  417.50 เมตร รายละเอียด

ตามแบบรูปและรายการละเอียดที่เทศบาล

ต าบลเมืองงายก าหนด

ขออนุมัติ

จัดซ้ือจัดจ้าง

ท าสัญญา

ด าเนินการ

เบกิจ่าย

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559



ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย

ที่ กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
3 โครงการก่อสร้าง 1.ก่อสร้าง รางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 610,000 หมู่ที่ 10 กองช่าง

รางระบายน้ าคอนกรีต ขนาดกวา้งภายใน 0.30 เมตร ลึก 0.30,0.40 บา้นสัน เทศบาลต าบล
เสริมเหล็ก ถนน  และ 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร ความยาว เทศบาลต าบล เมืองงาย
คอนกรีตเสริมเหล็ก รวม 125.50 เมตร จากระบบประปาหมู่บา้น เมืองงาย
และราวกันตกในชุมชน ถึงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บา้นสัน หมู่ที่ 10 สายบา้นเมืองงงายใต้ - บา้นสัน

2.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวา้ง
4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 28.00 เมตร
ต่อจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประปาหมู่บา้น
3.ก่อสร้างราวกันตกขนาดสูง 1.20 เมตร
ความยาวรวม 460.20 เมตร 
ริมถนนบา้นเมืองงายใต้-บา้นสัน หมู่ที่ 10 
รายละเอียดตามแบบรูปและรายการละเอียด
ที่เทศบาลต าบลเมืองงายก าหนด
ขออนุมัติ
จัดซ้ือจัดจ้าง
ท าสัญญา
ด าเนินการ
เบกิจ่าย

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559



1.4 แนวทางการพัฒนาสร้างอาคาร สถานที่สาธารณประโยชน์ และพัฒนาการใช้ที่ดิน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คอนกรีตเสริมเหล็ก 2,000,000 หมู่ที่ 2 กองช่าง

อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 บา้นเมืองงายใต้ ขนาดกวา้ง 17.58 เมตร บา้นเมืองงายใต้ เทศบาลต าบล
หมูที่ 2 ยาว 21.60 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกวา่ เทศบาลต าบล เมืองงาย

379.72 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูปและ เมืองงาย
รายการละเอียดที่เทศบาลต าบลเมืองงายก าหนด
ขออนุมัติ
จัดซ้ือจัดจ้าง
ท าสัญญา
ด าเนินการ
เบกิจ่าย

2 โครงการก่อสร้าง ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก อเนกประสงค์ ๑๙๐,๐๐๐ หมู่ที่ 10 กองช่าง

ลานคอนกรีต บริเวณที่สาธารณประโยชน์ (ปา่ช้าบา้นสัน) บา้นสัน เทศบาลต าบล

อเนกประสงค์ หมู่ที่ 10 บา้นสัน ขนาดกวา้ง 10.00 เมตร เทศบาลต าบล เมืองงาย

หมู่ที่ 10 หนา 0.15 เมตร ยาว 30.00 เมตร  เมืองงาย

รายละเอียดตามแบบรูปและ

รายการละเอียดที่เทศบาลต าบลเมืองงายก าหนด
ขออนุมัติ
จัดซ้ือจัดจ้าง
ท าสัญญา
ด าเนินการ
เบกิจ่าย

พ.ศ. 2559พ.ศ. 2558



2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ
     2.1  แนวทางการพัฒนาความรู้ดา้นการเกษตรให้มคุีณภาพมาตรฐาน
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย

ที่ กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 การด าเนินการหรือสนับสนุนโครงการ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการหรือสนับสนุน 20,000 ภายในพื้นที่ ส านักปลัด

อันเนื่องมาจากพระราชด าริ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ของ เขตเทศบาล เทศบาลต าบล
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัภมูิพลอดุยเดช เมืองงาย เมืองงาย
และพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ เช่น การส่งเสริม
สนับสนุนการด าเนินงาน ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพยีง
เสนอโครงการ
อนุมัติ
ด าเนินการ
ติดตามและประเมินผล
สรุปผล

2 โครงการขยายพนัธุส์มุนไพรและ ค่าใช้จ่ายโครงการขยายพนัธุส์มุนไพรและ 20,000 ภายในพื้นที่ กองสาธารณสุขฯ
ผักพื้นบา้น ผักพื้นบา้น เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารวา่ง เขตเทศบาล เทศบาลต าบล

และเคร่ืองด่ืม ค่าตอบแทนวทิยากร เปน็ต้น เมืองงาย เมืองงาย
เสนอโครงการ
อนุมัติ
ด าเนินการ
ติดตามและประเมินผล
สรุปผล  

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559



ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
3 โครงการพฒันาภารกิจถ่ายโอน ค่าใช้จ่ายตามโครงการพฒันาภารกิจ 5,000 ภายในพื้นที่ ส านักปลัด

กรณีศูนย์บริการและถ่ายทอด ถ่ายโอนกรณีศูนย์บริการและถ่ายทอด เขตเทศบาล เทศบาลต าบล
เทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล เทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

เสนอโครงการ
อนุมัติ
ด าเนินการ
ติดตามและประเมินผล
สรุปผล

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559



     2.2  แนวทางการพัฒนาสร้างอาชพีเพ่ือสร้างรายได้
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย

ที่ กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการส่งเสริมและพฒันาทกัษะ ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพฒันา 20,000 ภายในพื้นที่ ส านักปลัด

วชิาชีพใหป้ระชาชนอยู่ดีมีสุข ทกัษะวชิาชีพใหก้ับประชาชนอยู่ดีมีสุข เขตเทศบาล เทศบาลต าบล
เช่น กิจกรรมการอบรมเชิงปฏบิติัการ ต าบลเมืองงาย เมืองงาย
การพฒันาอาชีพฝีมือแรงงาน การ
สนับสนุนวสัดุอุปกรณ์การผลิต ฯลฯ 
เสนอโครงการ
อนุมัติ
ด าเนินการ
ติดตามและประเมินผล
สรุปผล

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559



  2.3 แนวทางการพัฒนา พัฒนาแหล่งกระจายสินค้าของชมุชน 
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย

ที่ กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงาน ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมงานงาน 50,000 ภายในพื้นที่ ส านักปลัด

เทศกาลมะม่วง เทศกาลมะม่วง และของดีต าบลเมืองงาย เขตเทศบาล เทศบาลต าบล

อ าเภอเชียงดาว จังหวดัเชียงใหม่ ประจ าปี ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

2559 หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่เปน็การส่งเสริม

สนับสนุนตวามเข้มแข็งของชุมชน การ

ประกอบอาชีพของชุมชน ฯลฯ

เสนอโครงการ

อนุมัติ

ด าเนินการ

ติดตามและประเมินผล

สรุปผล
2 อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอ อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอเชียงดาว 5,000 ภายในพื้นที่ ส านักปลัด

เชียงดาว โครงการออกร้านแสดง โครงการออกร้านแสดงสินค้าหตัถกรรมและ ในงานฤดูหนาว เทศบาลต าบล
สินค้าหตัถกรรมและผลิตภณัฑ์ ผลิตภณัฑ์พื้นบา้น หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภณัฑ์ และงาน OTOP เมืองงาย
พื้นบา้น หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภณัฑ์ ในงานฤดูหนาว และงาน OTOP ของดีเมือง ของดีเมือง
ในงานฤดูหนาว และงาน OTOP เชียงใหม่ ประจ าป ี2559 เชียงใหม่

ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจ าป ี เสนอโครงการ ประจ าป ี

2559 อนุมัติ 2559

ด าเนินการ

ติดตามและประเมินผล

สรุปผล

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559



       2.4 แนวทางการพัฒนา สร้างรายไดจ้ากแหล่งท่องเทีย่ว
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย

ที่ กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการจัดกิจกรรมอบรม ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมอบรม 15,000 ภายในพื้นที่ กองการศึกษา

มัคคุเทศก์น้อย มัคคุเทศก์น้อย ตามรอยสมเด็จพระนเรศวร เขตเทศบาล เทศบาลต าบล

มหาราช ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

เสนอโครงการ

อนุมัติ

ด าเนินการ

ติดตามและประเมินผล

สรุปผล

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559



3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคม
  3.1  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการศึกษาทุกระดบั
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย

ที่ กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม การจัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษา 10,000 ภายในพื้นที่ กองการศึกษา

การศึกษาและพฒันาการเรียนรู้ และพฒันาการเรียนรู้ส าหรับเด็ก เขตเทศบาล เทศบาลต าบล

ส าหรับเด็กของศูนย์พฒันา ของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก เทศบาลต าบล ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

เด็กเล็กเทศบาลต าบลเมืองงาย เมืองงาย 

เสนอโครงการ

อนุมัติ

ด าเนินการ

ติดตามและประเมินผล

สรุปผล

2 โครงการส่งเสริมสุขภาพและ ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสุขภาพและ 15,000 ภายในพื้นที่ กองการศึกษา

ทนัตอนามัย ทนัตอนามัย เช่น จัดกิจกรรมอบรมใหค้วามรู้ เขตเทศบาล เทศบาลต าบล

ผู้ปกครอง,กิจกรรมตรวจสุขภาพช่องปาก

ใหเ้ด็กนักเรียนในศูนย์พฒันาเด็กเล็กฯ

เสนอโครงการ

อนุมัติ

ด าเนินการ

ติดตามและประเมินผล

สรุปผล

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559



ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
3 โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษา จ่ายเปน็ค่าจ้างนักเรียน/นักศึกษา 100,000 ส านักงาน กองการศึกษา

ท างานช่วงปดิภาคฤดูร้อน ท างานช่วงปดิภาคเรียนหรือวนัหยุดราชการ เทศบาลต าบล เทศบาลต าบล

ใหม้ีรายได้และใช้เวลาวา่งใหเ้ปน็ประโยชน์ เมืองงาย เมืองงาย

เพื่อปอ้งกันและแก้ไขปญัหาสังคมและ

ความยากจนเชิงบรูณาการ

เสนอโครงการ

อนุมัติ

ด าเนินการ

ติดตามและประเมินผล

สรุปผล

4 โครงการอาหารกลางวนั ค่าใช้จ่ายโครงการอาหารกลางวนัให้ 565,600 ศูนย์พฒันา กองการศึกษา

ศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาล กับเด็กนักเรียนศูนย์พฒันาเด็กเล็ก เด็กเล็กเทศบาล เทศบาลต าบล

ต าบลเมืองงาย เทศบาลต าบลเมืองงาย ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

ขออนุมัติ

จัดซ้ือจัดจ้าง

ท าสัญญา

ด าเนินการ

เบกิจ่าย

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559



ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
5 ค่าใช้จา่ยในการพฒันาผู้ดูแลเด็กฯ ค่าใช้จา่ยในการพฒันาผู้ดูแลเด็กฯ 21,000 ศูนย์พฒันา กองการศึกษา

เทศบาลต าบลเมืองงาย เทศบาลต าบลเมืองงาย เด็กเล็กเทศบาล เทศบาลต าบล

ขออนุมัติ ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

ด าเนินการ

6 ค่าอาหารเสริม (นม) ค่าจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ใหก้ับเด็ก 1,057,301 ภายในพื้นที่ กองการศึกษา

นักเรียนศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลฯ เขตเทศบาล เทศบาลต าบล

และโรงเรียนในเขตเทศบาล ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

จ านวน 2 แหง่

ขออนุมัติ

จัดซ้ือจัดจ้าง

ท าสัญญา

ด าเนินการ

เบกิจ่าย

7 อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบา้น อุดหนุนค่าอาหารกลางวนัโรงเรียนชุมชน 1,772,000 ภายในพื้นที่ กองการศึกษา

เมืองงายและโรงเรียนบา้นใหม่ บา้นเมืองงายและโรงเรียนบา้นใหม่ เขตเทศบาล เทศบาลต าบล

โครงการอาหารกลางวนั ขออนุมัติ ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

จัดซ้ือจัดจ้าง

ท าสัญญา

ด าเนินการ

เบกิจ่าย

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559



ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
8 โครงการจัดงานวนัเด็กแหง่ชาติ จ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวนัเด็ก 40,000 ภายในพื้นที่ กองการศึกษา

แหง่ชาติ ประจ าป ี2559 เช่น จัดกิจกรรม เขตเทศบาล เทศบาลต าบล

ทางวชิาการ, กิจกรรมการแสดงบนเวที ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

,ค่าของขวญั,ของรางวลัส าหรับเด็ก ฯลฯ

เสนอโครงการ

อนุมัติ

ด าเนินการ

ติดตามและประเมินผล

สรุปผล

9 โครงการจัดกิจกรรมกีฬาและ ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมกีฬาและ 15,000 ภายในพื้นที่ กองการศึกษา

นันทนาการของศูนย์พฒันา นันทนาการ ของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ฯ เขตเทศบาล เทศบาลต าบล

เด็กเล็กเทศบาลต าบลเมืองงาย เช่น โครงการกีฬาสุขสันต์เชื่อมสัมพนัธ์ ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

ปฐมวยั ฯลฯ

เสนอโครงการ

อนุมัติ

ด าเนินการ

ติดตามและประเมินผล

สรุปผล

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2559พ.ศ. 2558



ที่ กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
10 โครงการจัดงานนิทรรศการแสดง ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานนิทรรศการแสดง 12,000 ภายในพื้นที่ กองการศึกษา

ผลงานและพธิมีอบใบ ผลงานและพธิมีอบใบประกาศศนียบตัร เขตเทศบาล เทศบาลต าบล

ประกาศศนียบตัรแก่ผู้ส าเร็จการ แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

ศึกษาของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก เทศบาลต าบลเมืองงาย 

เทศบาลต าบลเมืองงาย เสนอโครงการ

อนุมัติ

ด าเนินการ

ติดตามและประเมินผล

สรุปผล

11 อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบา้น โดยการปลูกฝังคุณธรรมความดีใหแ้ก่ 26,000 ภายในพื้นที่ กองการศึกษา

เมืองงายและโรงเรียนบา้นใหม่ เด็กและเยาวชน ที่จะมีการครองตนใน เขตเทศบาล เทศบาลต าบล

โครงการจัดกิจกรรมอบรม โลกยุคปจัจุบนัได้อย่างมีความสุข ฯลฯ ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

คุณธรรมและจริยธรรม เสนอโครงการ

อนุมัติ

ด าเนินการ

ติดตามและประเมินผล

สรุปผล

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ. 2559พ.ศ. 2558



ที่ กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
12 อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบา้น โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษา 25,000 ภายในพื้นที่ กองการศึกษา

เมืองงายและโรงเรียนบา้นใหม่ และพฒันาการเรียนรู้และพฒันาทกัษะ เขตเทศบาล เทศบาลต าบล

โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริม ด้านวชิาการรวมถึงการพฒันา ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

การศึกษาและพฒันาการเรียนรู้ คุณภาพการศึกษาใหแ้ก่นักเรียน 

และพฒันาทกัษะด้านวชิาการ เสนอโครงการ

อนุมัติ

ด าเนินการ

ติดตามและประเมินผล

สรุปผล

13 อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบา้น การส่งเสริมใหเ้ด็กและเยาวชนร่วมกัน 25,000 ภายในพื้นที่ กองการศึกษา

เมืองงายและโรงเรียนบา้นใหม่ ท ากิจกรรม การละเล่น ที่ส่งเสริมให้ เขตเทศบาล เทศบาลต าบล

โครงการจัดกิจกรรม เด็กมีพฒันาการที่ดีตามวยั ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

งานวนัเด็กแหง่ชาติ เสนอโครงการ

อนุมัติ

ด าเนินการ

ติดตามและประเมินผล

สรุปผล

  3.2  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และวันส าคัญ



ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย

ที่ กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการจัดงานประเพณี ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณี 150,000 ภายในพื้นที่ กองการศึกษา

สงกรานต์และสรงน้ าพระสถูปฯ วนัสงกรานต์และสรงน้ าพระสถูปฯ เขตเทศบาล เทศบาลต าบล

เช่น การจัดขบวนของหมู่บา้น/ชุมชน, ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

การจ าหน่ายสินค้ากาดมั่วครัวแลง, 

การแสดงดนตรีพื้นเมือง ฯลฯ

เสนอโครงการ

อนุมัติ

ด าเนินการ

ติดตามและประเมินผล

สรุปผล

2 โครงการส่งเสริมประเพณีและ ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมประเพณีและ 70,000 ภายในพื้นที่ ส านักปลัด

วฒันธรรม "การจัดการประกวด วัฒนธรรม"การจัดการประกวดกิจกรรม เขตเทศบาล เทศบาลต าบล

กิจกรรมผู้สูงอายุ และประเพณี ผู้สูงอายุ และประเพณีรดน้ าด าหัวขอพร ต าบลเมืองงาย เมืองงาย  

รดน้ าด าหวัขอพรผู้สูงอายุ" ผู้สูงอาย"ุ ประจ าปี พ.ศ.2559 เพือ่
รณรงค์ใหค้นในชุมชนเหน็คุณค่าของผู้สูงอายุ

เสนอโครงการ

อนุมัติ

ด าเนินการ

ติดตามและประเมินผล

สรุปผล

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2559พ.ศ. 2558



ที่ กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
3 โครงการจัดงานประเพณี ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณี 200,000 ภายในพื้นที่ กองการศึกษา

วนัลอยกระทง ลอยกระทง เช่น การประกวดกระทงลอยน้ า เขตเทศบาล เทศบาลต าบล

การประกวดกระทงใหญ่ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

ที่จ าเปน็ ฯลฯ

เสนอโครงการ

อนุมัติ

ด าเนินการ

ติดตามและประเมินผล

สรุปผล

4 โครงการส่งเสริมกิจกรรมวนั ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรม 20,000 ภายในพื้นที่ กองการศึกษา

ส าคัญทางพระพทุธศาสนาและ วนัส าคัญทางพระพทุธศาสนา เช่น เขตเทศบาล เทศบาลต าบล

กิจกรรมส่งเสริมด้านวฒันธรรม วนัมาฆบชูา,วนัเข้าพรรษา และกิจกรรม ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

ประเพณีอื่น ๆ ส่งเสริมวฒันธรรมประเพณีอื่น ๆ เช่น

งานประเพณีสลากภตัร ฯลฯ

เสนอโครงการ

อนุมัติ

ด าเนินการ

ติดตามและประเมินผล

สรุปผล

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559



ที่ กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 โครงการจัดงานวนัส าคัญรัฐพธิี/ ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม 75,000 ภายในพื้นที่ ส านักปลัด

ราชพธิี ในวนัส าคัญรัฐพธิี/ราชพธิต่ีาง ๆตามที่ เขตเทศบาล กองการศึกษา

ระบไุวใ้นกิจกรรม เช่น วนัเฉลิม- ต าบลเมืองงาย เทศบาลต าบล

พระชนมพรรษา, วนัปยิมหาราช ฯลฯ เมืองงาย

เสนอโครงการ

อนุมัติ

ด าเนินการ

ติดตามและประเมินผล

สรุปผล

6 โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริม ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริม 20,000 ภายในพื้นที่ กองการศึกษา

สืบสานและอนุรักษว์ฒันธรรม สืบสาน อนุรักษว์ฒันธรรมประเพณี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            เขตเทศบาล เทศบาลต าบล

ประเพณีทอ้งถิ่น ทอ้งถิ่น เช่น ประเพณีสรงน้ าพระธาตุ ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

ปู่ก่ า,ประเพณีแหพ่ระและสรงน้ าอ าเภอฯ

เสนอโครงการ

อนุมัติ

ด าเนินการ

ติดตามและประเมินผล

สรุปผล

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559



ที่ กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
7 โครงการอุ้ยสอนหลาน สืบสาน ค่าใช้จ่ายโครงการอุ้ยสอนหลาน สืบสาน 10,000 ภายในพื้นที่ ส านักปลัด

ศิลปวฒันธรรมและภมูิปญัญา ศิลปวฒันธรรมและภมูิปญัญาพื้นบา้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            เขตเทศบาล เทศบาลต าบล

พื้นบา้น เช่น การจัดฝึกอบรมเชิงปฏบิติัการ ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

การท าเคร่ืองสักการะล้านนา,การท าตุง

                                                                        ล้านนา ฯลฯ

เสนอโครงการ

อนุมัติ

ด าเนินการ

ติดตามและประเมินผล

สรุปผล

9 อุดหนุนวดัในเขตเทศบาล อุดหนุนวดัในเขตเทศบาลตามโครงการ 70,000 ภายในพื้นที่ กองการศึกษา

ส่งเสริมวฒันธรรมสรงน้ าพระ เขตเทศบาล เทศบาลต าบล

เสนอโครงการ ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

อนุมัติ

ด าเนินการ

ติดตามและประเมินผล

สรุปผล

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559



ที่ กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
10 อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอ จ่ายเปน็เงินอุดหนุนที่ปกครองอ าเภอ 5,000 อ าเภอเชียงดาว กองการศึกษา

เชียงดาว จัดงานประเพณี เชียงดาวในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ เทศบาลต าบล

สงกรานต์ ประจ าป ีพ.ศ.2559 ประจ าป ีพ.ศ.2559 เมืองงาย

 เสนอโครงการ

อนุมัติ

ด าเนินการ

ติดตามและประเมินผล

สรุปผล

11 อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอ จ่ายเปน็เงินอุดหนุนในการจัดงานรัฐพธิี 5,000 อ าเภอเชียงดาว ส านักปลัด

เชียงดาว โครงการงานรัฐพธิเีพื่อ เพื่อถวายความจงรักภกัดีต่อชาติ เทศบาลต าบล

ถวายความจงรักภกัดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย์ เมืองงาย

ศาสนา พระมหากษตัริย์ ประจ าปงีบประมาณ 2559

ประจ าปงีบประมาณ 2559 เสนอโครงการ

อนุมัติ

ด าเนินการ

ติดตามและประเมินผล

สรุปผล

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559



ที่ กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
12 อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอ จ่ายเปน็เงินอุดหนุนการจัดงานมหกรรม 5,000 อ าเภอเชียงดาว กองการศึกษา

เชียงดาว โครงการจัดงาน ไม้ดอกไม้ประดับ คร้ังที่ 40 ประจ าปี เทศบาลต าบล

มหกรรมไม้ดอก-ไม้ประดับ 2559 เมืองงาย

คร้ังที่ 40 ประจ าป ี2559 เสนอโครงการ

อนุมัติ

ด าเนินการ

ติดตามและประเมินผล

สรุปผล

13 อุดหนุนที่ท าการปกครองจังหวดั จ่ายเปน็เงินอุดหนุนการจัดงานมหกรรม 10,000 จังหวดัเชียงใหม่ กองการศึกษา

เชียงใหม่ โครงการจัดงาน ไม้ดอกไม้ประดับ คร้ังที่ 40 ประจ าปี เทศบาลต าบล

มหกรรมไม้ดอก-ไม้ประดับ 2559 เปน็การเชิดชู และคงไวซ่ึ้งขนบ เมืองงาย

คร้ังที่ 40 ประจ าป ี2559 ธรรมเนียมประเพณีอันดีงามและความ

งดงามตระการตาของไม้ดอกไม้

ประดับนานาพนัธุข์องจังหวดัเชียงใหม่

เสนอโครงการ

อนุมัติ

ด าเนินการ

ติดตามและประเมินผล

สรุปผล

 3.3  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สิน และแก้ไขปัญหายาเสพตดิ



ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการปอ้งกันแก้ไขและปญัหา ค่าใช้จ่ายในการปอ้งกันและแก้ไขปญัหา 15,000 ภายในพื้นที่ ส านักปลัด

ยาเสพติดของศูนย์ปฏบิติัการ ยาเสพติดของศูนย์ปฏบิติัการปอ้งกันและ เขตเทศบาล เทศบาลต าบล

ปอ้งกันและปราบปรามยาเสพติด ปราบปรามยาเสพติด เทศบาลต าบล ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

เทศบาลต าบลเมืองงาย เมืองงาย

เสนอโครงการ

อนุมัติ

ด าเนินการ

ติดตามและประเมินผล

สรุปผล

2 โครงการปอ้งกันและลดอุบติัเหตุ ค่าใช้จ่ายในการรปอ้งกันและลดอุบติัเหตุ 30,000 ภายในพื้นที่ ส านักปลัด

ทางถนน ทางถนนในช่วงเทศกาลส าคัญ เช่น เขตเทศบาล เทศบาลต าบล

เทศกาลปใีหม่ เทศกาลสงกรานต์ ฯลฯ ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

เสนอโครงการ

อนุมัติ

ด าเนินการ

ติดตามและประเมินผล

สรุปผล

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559



ที่ กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
3 โครงการจัดฝึกอบรมทบทวน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทบทวนอาสา 30,000 ภายในพื้นที่ ส านักปลัด

อาสาสมัครปอ้งกันภยัฝ่าย สมัครปอ้งกันภยัฝ่ายพลเรือนตามหลัก เขตเทศบาล เทศบาลต าบล

พลเรือน สูตรที่ศูนย์ อปพร.กลางก าหนด ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

เสนอโครงการ

อนุมัติ

ด าเนินการ

ติดตามและประเมินผล

สรุปผล

4 โครงการ TO BE NUMBER ONE ค่าใช้จ่ายโครงการ TO BE NUMBER ONE 5,000 ภายในพื้นที่ ส านักปลัด

เพื่อใหเด็ก เยาวชน ประชาชน นักเรียน เขตเทศบาล เทศบาลต าบล

นักศึกษา มีส่วนร่วมในการปอ้งกันและ ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

แก้ไขปญัหายาเสพติด ฯลฯ

เสนอโครงการ

อนุมัติ

ด าเนินการ

ติดตามและประเมินผล

สรุปผล

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559



ที่ กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
5 โครงการช่วยเหลือผู้ประสบ ค่าใช้จ่ายโครงการช่วยเหลือผู้ประสบ 300,000 ภายในพื้นที่ ส านักปลัด

สาธารณภัย สาธารณภยัต่าง ๆ เช่น โครงการช่วยเหลือ เขตเทศบาล เทศบาลต าบล

ผู้ประสบภยัหนาว ภยัแล้ง ฯลฯ ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

เสนอโครงการ

อนุมัติ

ด าเนินการ

ติดตามและประเมินผล

สรุปผล

6 จัดกิจกรรมเพื่อพฒันาเด็กและ ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อพฒันา 10,000 ภายในพื้นที่ ส านักปลัด

เยาวชน เด็กและเยาวชน เช่นการจัดกิจกรรมวนั เขตเทศบาล เทศบาลต าบล

เยาวชนแหง่ชาติ ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

เสนอโครงการ

อนุมัติ

ด าเนินการ

ติดตามและประเมินผล

สรุปผล



ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
7 โครงการ Safety Zone ค่าใช้จ่ายโครงการ Safety Zone โดย 5,000 ภายในพื้นที่ ส านักปลัด

บรูณาการร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เขตเทศบาล เทศบาลต าบล

เพื่อใหเ้กิดความปลอดภยั ด้านความสะอาด ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

ด้านส่งเสริมการทอ่งเที่ยว

เสนอโครงการ

อนุมัติ

ด าเนินการ

ติดตามและประเมินผล

สรุปผล

8 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการ ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการด าเนินงาน 5,000 ภายในพื้นที่ ส านักปลัด

ด าเนินงานหรือบริหารจัดการระบบ หรือบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน เขตเทศบาล เทศบาลต าบล

การแพทยฉ์กุเฉนิ เสนอโครงการ ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

อนุมัติ

ด าเนินการ

ติดตามและประเมินผล

สรุปผล

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559



 3.4  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการรักษาสุขภาพอนามยัของประชาชน
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย

ที่ กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 เบี้ยยังชีพผู้ปว่ยโรคเอดส์ จ่ายเปน็ค่าสงเคราะหเ์บี้ยยังชีพผู้ปว่ย 108,000 ภายในพื้นที่ ส านักปลัด

เอดส์ที่แพทย์รับรองและวนิิจฉัยแล้ว เขตเทศบาล เทศบาลต าบล

คนละ 500 บาท/เดือน ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

เสนอโครงการ

อนุมัติ

ด าเนินการ

ติดตามและประเมินผล

สรุปผล

2 โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแข่งขันกีฬา 50,000 ภายในพื้นที่ ส านักปลัด

ผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุต าบลเมืองงาย เช่นจ่ายเปน็ค่าใช้ เขตเทศบาล เทศบาลต าบล

จ่ายในการแข่งขัน, ค่าตอบแทนกรรมการ ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

ตัดสิน, ค่าถ้วยรางวลั, ค่าเงินรางวลั ฯลฯ

เสนอโครงการ

อนุมัติ

ด าเนินการ

ติดตามและประเมินผล

สรุปผล

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559



ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
3 โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬา 50,000 ภายในพื้นที่ กองการศึกษา

ประชาชนสัมพนัธ์ เยาวชนประชาชนสัมพนัธ ์โดยจ่ายเปน็ เขตเทศบาล เทศบาลต าบล

ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน, ต าบลเมอืงงาย เมืองงาย

ค่าถ้วยรางวลั, เงินรางวลั ฯลฯ

เสนอโครงการ

อนุมัติ

ด าเนินการ

ติดตามและประเมินผล

สรุปผล

4 โครงการปอ้งกันและควบคุม ค่าใช้จ่ายโครงการปอ้งกันและควบคุม 30,000 ภายในพื้นที่ กองสาธารณสุข

โรคพษิสุนัขบา้ โรคพษิสุนัขบา้ เช่น กิจกรรมรณรงค์ เขตเทศบาล เทศบาลต าบล

การเผยแพร่ความรู้ รวมทั้งเฝ้าระวงัโรค ฯลฯ ต าบลเมอืงงาย เมอืงงาย

เสนอโครงการ

อนุมัติ

ด าเนินการ

ติดตามและประเมินผล

สรุปผล

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559



ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
5 โครงการปอ้งกันและควบคุม ค่าใช้จ่ายโครงการปอ้งกันและควบคุม 70,000 ภายในพื้นที่ กองสาธารณสุข

โรคไข้เลือดออก โรคไข้เลือดออก เช่น การจัดกิจกรรม เขตเทศบาล เทศบาลต าบล

รณรงค์ท าลายแหล่งเพาะพนัธุย์ุงลาย ต าบลเมอืงงาย เมอืงงาย

การควบคุมและปอ้งกันการแพร่ระบาด

ของโรคการพน่สารเคมี ฯลฯ

เสนอโครงการ

อนุมัติ

ด าเนินการ

ติดตามและประเมินผล

สรุปผล

6 อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุข จ่ายเปน็เงินอุดหนุน อสม.ในเขต 52,500 ภายในพื้นที่ กองสาธารณสุข

ประจ าหมู่บา้น(อสม.) ในเขต เทศบาลในการพฒันางานด้าน เขตเทศบาล เทศบาลต าบล

เทศบาล สาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาลโดย ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

จัดสรรเปน็ค่าด าเนินงานของ อสม.ใน 

เขตชุมชน/หมู่บา้นๆ ละ 15,000 บาท 

เสนอโครงการ

อนุมัติ

ด าเนินการ

ติดตามและประเมินผล

สรุปผล

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559



ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
7 อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุข จ่ายเปน็เงินอุดหนุน อสม. ต าบลเมืองงาย 20,000 ภายในพื้นที่ กองสาธารณสุข

ประจ าหมู่บา้น (อสม.) ต าบล โครงการมหกรรมสร้างสุขภาพวนั เขตเทศบาล เทศบาลต าบล

เมืองงาย อาสาสมัครสาธารณสุขแหง่ชาติ ป ี2558 ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

เสนอโครงการ

อนุมัติ

ด าเนินการ

ติดตามและประเมินผล

สรุปผล

8 โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ า ค่าใช้จ่ายโครงการตรวจสอบคุณภาพน้ า 10,000 ภายในพื้นที่ กองสาธารณสุข

อุปโภค บริโภคในเขตเทศบาล อุปโภค บริโภคในเขตเทศบาล เขตเทศบาล เทศบาลต าบล

เสนอโครงการ ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

อนุมัติ

ด าเนินการ

ติดตามและประเมินผล

สรุปผล

พ.ศ. 2559พ.ศ. 2558



ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
9 โครงการรณรงค์ท้องถิ่นร่วมใจ ค่าใช้จา่ยโครงการรณรงค์ท้องถิ่นร่วมใจ 10,000 ภายในพื้นที่ กองสาธารณสุข

ต้านภัยเอดส์ ต้านภัยเอดส์ เพือ่จดักจิกรรมและรณรงค์ เขตเทศบาล เทศบาลต าบล

ในวันเอดส์โรค ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

เสนอโครงการ

อนุมัติ

ด าเนินการ

ติดตามและประเมินผล

สรุปผล

10 ค่าใช้จ่ายเงินสมทบหลักประกัน ค่าใช้จ่ายเงินสมทบหลักประกันสุขภาพ 100,000 ภายในพื้นที่ กองสาธารณสุข

สุขภาพ โดยคิดในอัตรา 50 %ของค่าบริการ เขตเทศบาล เทศบาลต าบล

สาธารณสุขที่ได้รับจากกองทนุหลัก ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

ประกันสุขภาพแหง่ชาติ

เสนอโครงการ

อนุมัติ

ด าเนินการ

ติดตามและประเมินผล

สรุปผล

พ.ศ. 2559พ.ศ. 2558



3.5  แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาดา้นความมั่นคงและการมสี่วนร่วมในการพัฒนา
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย

ที่ กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการปกปอ้งและเทดิทนู จ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายจัดท าโครงการปกปอ้ง 5,000 ภายในพื้นที่ ส านักปลัด

สถาบนัส าคัญของชาติ และเทดิทนูสถาบนัส าคัญของชาติ เขตเทศบาล เทศบาลต าบล

ซ่ึงเปน็สถาบนัของชาติอันเปน็ศูนย์ ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

รวมแหง่ความเปน็ชาติและความสามัคคี

ของคนในชาติ

เสนอโครงการ

อนุมัติ

ด าเนินการ

ติดตามและประเมินผล

สรุปผล

2 โครงการนวตักรรมเยี่ยมบา้น ค่าใช้จ่ายโครงการนวตักรรมเยี่ยมบา้น 10,000 ภายในพื้นที่ ส านักปลัด

ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร และผู้ปว่ยเอดส์ ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร และผู่ปว่ยเอดส์ เขตเทศบาล เทศบาลต าบล

โดยบรูณาการร่วมกับ รพ.สต.เมืองงาย ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

เสนอโครงการ

อนุมัติ

ด าเนินการ

ติดตามและประเมินผล

สรุปผล

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559



ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
3 โครงการพฒันาสตรีและ ค่าใช้จ่ายตามโครงการพฒันาสตรี 5,000 ภายในพื้นที่ ส านักปลัด

ครอบครัว และครอบครัว เช่น การเสริมสร้าง เขตเทศบาล เทศบาลต าบล

ครอบครัวอบอุ่น เข้มแข็ง การปอ้งกัน ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

และแก้ไขปญัหาความรุนแรงต่อเด็ก

สตรี และบคุคลในครอบครัว

เสนอโครงการ

อนุมัติ

ด าเนินการ

ติดตามและประเมินผล

สรุปผล

4 ค่าใช้จ่ายในการส ารวจและ ค่าใช้จ่ายในการส ารวจและ จัดเก็บ 30,000 ภายในพื้นที่ ส านักปลัด

จัดเก็บ ข้อมูลพื้นฐานขององค์กร ข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครอง เขตเทศบาล เทศบาลต าบล

ปกครองส่วนทอ้งถิ่น ส่วนทอ้งถิ่น เพื่อใหไ้ด้ข้อมูลพื้นฐานที่ ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

ถูกต้องสมบรูณ์และเปน็มาตรฐาน

เสนอโครงการ

อนุมัติ

ด าเนินการ

ติดตามและประเมินผล

สรุปผล

พ.ศ. 2559พ.ศ. 2558



ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
5 โครงการส่งเสริมพฒันาศักยภาพ ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริม 50,000 ภายในพื้นที่ ส านักปลัด

ผู้สูงอายุ พฒันาศักยภาพผู้สูงอายุ "โรงเรียนดอยนาง เขตเทศบาล เทศบาลต าบล
ชราบาล" เช่น การจัดเวทแีลกเปล่ียนเรียนรู้ ต าบลเมืองงาย เมืองงาย
การอภปิรายสาระน่ารู้ การดูแล
รักษาสุขภาพ กิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ 
เสนอโครงการ
อนุมัติ
ด าเนินการ
ติดตามและประเมินผล
สรุปผล

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559



4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
     4.1  แนวทางการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาตใินชมุชน
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการปอ้งกันและลดภาวะโลกร้อน ค่าใช้จ่ายโครงการปอ้งกันและลดภาวะ 5,000 ภายในพื้นที่ กองสาธารณสุข

โลกร้อน โดยการจัดกิจกรรมรณรงค์และ เขตเทศบาล เทศบาลต าบล

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการลดการใช้ ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

พลังงานต่าง ๆ ใหแ้ก่ประชาชนใน

เขตเทศบาลฯ

เสนอโครงการ

อนุมัติ

ด าเนินการ

ติดตามและประเมินผล

สรุปผล

2 โครงการปอ้งกันและควบคุมไฟปา่ ค่าใช้จ่ายตามโครงการปอ้งกันและ 50,000 ภายในพื้นที่ ส านักปลัด

ควบคุมไฟปา่โดยบรูณาการร่วมกับ เขตเทศบาล เทศบาลต าบล

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

เสนอโครงการ

อนุมัติ

ด าเนินการ

ติดตามและประเมินผล

สรุปผล

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559



ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
3 โครงการทอ้งถิ่นงาม 3 ส ค่าใช้จ่ายโครงการทอ้งถิ่นงาม 3 ส 5,000 ภายในพื้นที่ กองสาธารณสุข

(สะอาด สวยงาม สุขภาพดี) เพื่อบริหาร เขตเทศบาล เทศบาลต าบล

จัดการในชุมชน สถานที่ราชการ สถานที่ ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

ทอ่งเที่ยว เพื่อปรับปรุงใหน้่าอยู่ สะอาด

สวยงาม และมีสุขภาพจิตที่ดี

เสนอโครงการ

อนุมัติ

ด าเนินการ

ติดตามและประเมินผล

สรุปผล

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559



     4.2  แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอย่างมปีระสิทธิภาพ
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการทอ้งถิ่นไทย รวมใจภกัด์ิ ค่าใช้จ่ายตามโครงการทอ้งถิ่นไทย 5,000 ภายในพื้นที่ กองสาธารณสุข

รักษพ์ื้นที่สีเขียว รวมใจภกัด์ิ รักษพ์ื้นที่สีเขียว เพื่อ เขตเทศบาล เทศบาลต าบล

เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

พระเจ้าอยู่หว้ฯ และสมเด็จพระนาง

เจ้าพระบรมราชินีนาถฯ 
เสนอโครงการ
อนุมัติ
ด าเนินการ
ติดตามและประเมินผล
สรุปผล

2 ค่าจ้างเหมาบริการปรับเกล่ียฝัง จ่ายเปน็ค่าจ้างเหมาปรับเกล่ียฝังกลบ 100,000 ภายในพื้นที่ กองสาธารณสุข

กลบขยะ ขยะมูลฝอยของเทศบาลฯ เขตเทศบาล เทศบาลต าบล

ขออนุมัติ ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

จัดซ้ือจัดจ้าง

ท าสัญญา

ด าเนินการ

เบกิจ่าย

พ.ศ. 2559พ.ศ. 2558



ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
3 โครงการปอ้งกันและแก้ไขปญัหา จ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายโครงการปอ้งกัน 5,000 ภายในพื้นที่ กองสาธารณสุข

มลพษิทางอากาศ และแก้ไขปญัหา มลพษิอากาศ เพื่อให้ เขตเทศบาล เทศบาลต าบล

ชุมชนปลอดมลพษิทางอากาศ ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

มีอากาศที่ดี

เสนอโครงการ

อนุมัติ

ด าเนินการ

ติดตามและประเมินผล

สรุปผล

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559



5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหาร
     5.1  แนวทางการให้บริการประชาชนให้มปีระสิทธิภาพ
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย

ที่ กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2 ค่าจ้างเหมาเอกชนออกแบบและ ค่าจ้างเหมาเอกชนออกแบบและ 70,000 ภายในพื้นที่ ส านักปลัด

จัดพมิพร์ายงานผลการปฏบิติั จัดพมิพร์ายงานผลการปฏบิติั เขตเทศบาล เทศบาลต าบล

รายงานประจ าปี รายงานประจ าปี ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

เสนอโครงการ

อนุมัติ

ด าเนินการ

ติดตามและประเมินผล

สรุปผล

3 โครงการฝึกอบรมเพือ่พฒันาและ ค่าใช้จา่ยโครงการฝึกอบรมเพือ่พฒันา 300,000 ภายในพื้นที่ ส านักปลัด

เพิม่ประสิทธิภาพบุคลากร และเพิม่ประสิทธิภาพบุคลากร ส าหรับ เขตเทศบาล เทศบาลต าบล

ผู้บริหาร ฯ ,สมาชิกสภาเทศบาล, ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

พนักงานเทศบาล,ลุกจา้งประจ าและ และศึกษา

พนักงานจา้ง โดยมุ่งเน้นด้านคุณธรรม ดูงานพืน้ที่
และจริยธรรมเพือ่เป็นหลักในการ ต้นแบบ
ปฏิบัติงาน 
เสนอโครงการ

อนุมัติ

ด าเนินการ

ติดตามและประเมินผล

สรุปผล

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559



ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
4 โครงการจ้างการประเมินและ จ่ายเปน็ค่าจ้างการประเมินและ 35,000 ภายในพื้นที่ ส านักปลัด

ส ารวจความพงึพอใจผู้รับบริการ ความพงึพอใจผู้รับบริการของ เขตเทศบาล เทศบาลต าบล

ของเทศบาลต าบลเมืองงาย เทศบาลฯ ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

เสนอโครงการ

อนุมัติ

ด าเนินการ

ติดตามและประเมินผล

สรุปผล

4 การด าเนินการศูนย์ปรองดอง ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการขับเคล่ือน 20,000 ภายในพื้นที่ ส านักปลัด

สมานฉันทร์ะดับทอ้งถิ่น ศูนย์ปรองดองสมานฉันทร์ะดับทอ้งถิ่น เขตเทศบาล เทศบาลต าบล

เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการสร้างความ ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

ปรองดองสมานนันทข์องคนในชาติ ฯลฯ

เสนอโครงการ

อนุมัติ

ด าเนินการ

ติดตามและประเมินผล

สรุปผล

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559



ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
5 โครงการเสียภาษร่ีวมกัน ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ 15,000 ภายในพื้นที่ กองคลัง

สร้างสรรค์ชุมชน สู่สังคมที่ยั่งยืน เช่นการจัดท าส่ือประชาสัมพนัธ์ เขตเทศบาล เทศบาลต าบล

การมอบใบประกาศนียบตัร ฯลฯ ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

เสนอโครงการ

อนุมัติ

ด าเนินการ

ติดตามและประเมินผล

สรุปผล

6 โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงข้อมูลแผน 20,000 ภายในพื้นที่ กองคลัง

ภาษแีละทะเบยีนทรัพย์สิน ที่ภาษแีละทะเบยีนทรัพย์สิน เพื่อ เขตเทศบาล เทศบาลต าบล

น าไปใช้ในการเพิ่มประสิทธภิาพ ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

ในการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล

เสนอโครงการ

อนุมัติ

ด าเนินการ

ติดตามและประเมินผล

สรุปผล

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559



ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
7 โครงการจัดการจราจรโดย จ่ายเปน็ค่าวสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ 30,000 ภายในพื้นที่ กองช่าง

พจิารณาจ่ายจากเงินค่าปรับ เคร่ืองใช้ในกิจการจราจร เขตเทศบาล เทศบาลต าบล

ตามกฎหมายจราจรทางบก เสนอโครงการ ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

อนุมัติ

ด าเนินการ

ติดตามและประเมินผล

สรุปผล

8 อุดหนุนเทศบาลต าบลเชียงดาว ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดต้ังสถานที่ 43,000 ภายในพื้นที่ ส านักปลัด

โครงการจัดต้ังสถานที่กลางส าหรับเปน็ กลางส าหรับเปน็ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร อ าเภอ เทศบาลต าบล

ศูนย์รวมข้อมูลการจัดซ้ือหรือจัดจ้าง การจัดซ้ือหรือจัดจ้างของหน่วย เชียงดาว เมืองงาย

ของหน่วยการบริหารราชการส่วน การบริหารราชการส่วนทอ้งถิ่น อ าเภอ

ทอ้งถิ่น ฯ เชียงดาว ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559

เสนอโครงการ

อนุมัติ

ด าเนินการ

ติดตามและประเมินผล

สรุปผล

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559



ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
9 ค่าใช้จ่ายในการพฒันาและเพิ่ม ค่าใช้จ่ายในการพฒันาและเพิ่ม 70,000 จังหวดั ส านักปลัด

ประสิทธภิาพแกนน าชุมชน ประสิทธภิาพแกนน าชุมชน เช่น เชียงใหม่ เทศบาลต าบล

การอบรม ,สัมมนา ,ทศันศึกษาดูงาน เมืองงาย

ของแกนน าชุมชน,ผู้น าชุมชน ฯลฯ

เสนอโครงการ

อนุมัติ

ด าเนินการ

ติดตามและประเมินผล

สรุปผล

พ.ศ. 2559พ.ศ. 2558



     5.2  แนวทางการพัฒนาการเสริมสร้างให้ชมุชนมสี่วนร่วมในการพัฒนาท้องถ่ิน
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย

ที่ กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน กระบวน 30,000 ภายในพื้นที่ ส านักปลัด

การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ การ เพื่อจัดท าแผนยุทธศาสตร์ เขตเทศบาล เทศบาลต าบล

แผนพฒันาสามปแีละแผนชุมชน และแผนพฒันาสามป ีและแผนชุมชน ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

เสนอโครงการ

อนุมัติ

ด าเนินการ

ติดตามและประเมินผล

สรุปผล

2 โครงการติดตามและประเมินผล ค่าใช้จ่ายโครงการติดตามและประเมิน 5,000 ภายในพื้นที่ ส านักปลัด

ตามแผนพฒันาสามปี ผลตามแผนพฒันาสามป ีเพื่อพฒันา เขตเทศบาล เทศบาลต าบล

ระบบการก ากับดูแลและตรวจสอบ ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

การบริหารงานใหม้ีประสิทธภิาพ

เสนอโครงการ

อนุมัติ

ด าเนินการ

ติดตามและประเมินผล

สรุปผล

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559



ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
3 ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังของ ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกต้ัง 300,000 ภายในพื้นที่ ส านักปลัด

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น สมาชิกสภาหรือผู้บริหารทอ้งถิ่น ตาม เขตเทศบาล เทศบาลต าบล

ที่คณะกรรมการเลือกต้ังก าหนด ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

เสนอโครงการ

อนุมัติ

ด าเนินการ

ติดตามและประเมินผล

สรุปผล

4 โครงการกิจกรรมวนัทอ้งถิ่นไทย ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม 5,000 ภายในพื้นที่ ส านักปลัด

วนัทอ้งถิ่นไทย เช่น การจัดกิจกรรม เขตเทศบาล เทศบาลต าบล

ท าบญุตักบาตร ,การคัดเลือกและ ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

มอบรางวลั ฯลฯ

เสนอโครงการ

อนุมัติ

ด าเนินการ

ติดตามและประเมินผล

สรุปผล

พ.ศ. 2559พ.ศ. 2558



ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
5 โครงการสมทบกองทนุสวสัดิการ เพื่อจ่ายเปน็เงินสมทบกองทนุ 40,000 ภายในพื้นที่ ส านักปลัด

ชุมชน สวสัดิการชุมชน เขตเทศบาล เทศบาลต าบล

เสนอโครงการ ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

อนุมัติ

ด าเนินการ

ติดตามและประเมินผล

สรุปผล

6 โครงการเทศบาลสัญจรฯ ค่าใช้จ่ายโครงการเทศบาลสัญจร 5,000 ภายในพื้นที่ ส านักปลัด

บ าบดัทกุข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มใหก้ับ เขตเทศบาล เทศบาลต าบล

ประชาชนประจ าป ี2559 โดยเทศบาล ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

จัดหน่วยบริการเคล่ือนที่โดยบรูณาการ

ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและ

เอกชน คืนความสุขใหก้ับประชาชน

เสนอโครงการ

อนุมัติ

ด าเนินการ

ติดตามและประเมินผล

สรุปผล

พ.ศ. 2559พ.ศ. 2558



     5.3  แนวทางการปรับปรุงพัฒนาเครื่องมอื เครื่องใช ้และสถานทีป่ฏิบัตงิาน
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย

ที่ กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 จัดซ้ือเคร่ืองดูดฝุ่น ค่าจัดซ้ือเคร่ืองดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร 15,000 เทศบาล ส านักปลัด

จ านวน 1 เคร่ือง สามารถดูดฝุ่น หรือ ต าบลเมืองงาย เทศบาลต าบล  

สามารถดูดฝุ่นและน้ า คุณลักษณะเฉพาะ เมืองงาย

ครุภณัฑ์ ส านักมาตรฐานงบประมาณ

ส านักงบประมาณ ณ เดือน มีนาคม 2558

เสนอโครงการ

อนุมัติ

จัดซ้ือ

ตรวจรับ

คุมครุภณัฑ์
2 จัดซ้ือโต๊ะพบัโฟเมก้า ขาชุปโครเมี่ยม ค่าจัดซ้ือโต๊ะพบัโฟเมก้า ขาชุปโครเมี่ยม 54,000 เทศบาล ส านักปลัด

จ านวน  30 ตัว ราคา 1,800 บาท ต าบลเมืองงาย เทศบาลต าบล
ขนาดกวา้ง 180 ซม.ยาว 75 ซม. เมืองงาย
สูง 75 ซม. 
เสนอโครงการ
อนุมัติ  
จัดซ้ือ
ตรวจรับ
คุมครุภณัฑ์

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559



ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
3 จัดซ้ือโต๊ะเหล็กส านักงานพร้อมกระจก ค่าจัดซ้ือโต๊ะเหล็กส านักงานพร้อมกระจก 12,000 เทศบาล ส านักปลัด

ขนาด 5 ฟตุ จ านวน 1 ชุด ขนาดกวา้ง ต าบลเมืองงาย กองการศึกษา  
153.4 ซม. ยาว 77.3 ซม. สูง 75 ซม. เทศบาลต าบล
เสนอโครงการ เมืองงาย
อนุมัติ
จัดซ้ือ
ตรวจรับ
คุมครุภณัฑ์

4 จัดซ้ือพดัลมไอน้ า ค่าจัดซ้ือพดัลมไอน้ า ขนาดใบพดัไม่น้อยกวา่ 30000 เทศบาล ส านักปลัด
24 นิ้ว จ านวน 2 ตัว ราคาตัวละ ต าบลเมืองงาย เทศบาลต าบล
15,000 บาท โดยสามารถปรับระดับ เมืองงาย
ละอองน้ าได้ตามต้องการ ผลิตภณัฑ์ไดผ่าน
การรับรองมาตรฐานความปลอดภยั
เสนอโครงการ
อนุมัติ
จัดซ้ือ
ตรวจรับ
คุมครุภณัฑ์

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559



ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
5 จัดซ้ือเคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ค่าจัดซ้ือเคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 33,000 เทศบาล ส านักปลัด

ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens ต าบลเมืองงาย เทศบาลต าบล
จ านวน 1 เคร่ือง คุณลักษณะเฉพาะ เมืองงาย
ครุภณัฑ์ ส านักมาตรฐานงบประมาณ
ส านักงบประมาณ ณ เดือน มีนาคม 2558
เสนอโครงการ
อนุมัติ
จัดซ้ือ
ตรวจรับ
คุมครุภณัฑ์

6 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์โน๊ตบุ้ค ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์โน๊ตบุ้ค 17,000 เทศบาล ส านักปลัด
ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 1 เคร่ือง ต าบลเมืองงาย เทศบาลต าบล
โดยใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ เมืองงาย
พื้นฐานคอมพวิเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร
เสนอโครงการ
อนุมัติ
จัดซ้ือ
ตรวจรับ
คุมครุภณัฑ์

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559



ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
7 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับ 46,000 เทศบาล ส านักปลัด

ประมวลผล แบบที่ 1 จ านวน 2 เคร่ือง ต าบลเมืองงาย กองคลัง  
เคร่ืองละ 23,000 บาท เทศบาลต าบล
โดยใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ เมืองงาย
พื้นฐานคอมพวิเตอร์ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
เสนอโครงการ
อนุมัติ
จัดซ้ือ
ตรวจรับ
คุมครุภณัฑ์

8 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับ 16,000 เทศบาล ส านักปลัด
งานส านักงาน จ านวน 1 เคร่ือง ต าบลเมืองงาย เทศบาลต าบล
โดยใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ เมืองงาย
พื้นฐานคอมพวิเตอร์ของกระทรวง  
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
เสนอโครงการ
อนุมัติ
จัดซ้ือ
ตรวจรับ
คุมครุภณัฑ์

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559



ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
9 จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟา้ ค่าจัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 800VA 22,400 เทศบาล ส านักปลัด

จ านวน 7 เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ ต าบลเมืองงาย กองคลัง
3,200 บาท โดยใช้เกณฑ์ราคากลาง กองการศึกษา
และคุณลักษณะพื้นฐานคอมพวิเตอร์ กองช่าง
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ เทศบาลต าบล
และการส่ือสาร เมืองงาย
เสนอโครงการ
อนุมัติ
จัดซ้ือ
ตรวจรับ
คุมครุภณัฑ์

10 จัดซ้ือเคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึก ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึก 4,300 เทศบาล กองคลัง

จ านวน 1 เคร่ือง โดยใช้เกณฑ์ราคากลาง ต าบลเมืองงาย

และคุณลักษณะพื้นฐานคอมพวิเตอร์

ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสาร

เสนอโครงการ

อนุมัติ

จัดซ้ือ

ตรวจรับ

คุมครุภณัฑ์

พ.ศ. 2559พ.ศ. 2558



ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
9 จัดซ้ือตู้บานเล่ือนกระจกทรงสูง ค่าจัดซ้ือตู้บานเล่ือนกระจกทรงสูง 4,500 เทศบาล ส านักปลัด

จ านวน 1 หลัง ขนาดกวา้ง 91.5 ซม ต าบลเมืองงาย เทศบาลต าบล

ลึก 45.70 ซม. สูง 183 ซม. เมอืงงาย

เสนอโครงการ

อนุมัติ

จัดซ้ือ

ตรวจรับ

คุมครุภณัฑ์
10 จัดซ้ือโต๊ะเคาน์เตอร์ ค่าจัดซ้ือโต๊ะเคาน์เตอร์ จ านวน 1 หลัง 5,500 เทศบาล ส านักปลัด

ขนาดกวา้ง 120 ซม. สูง 120 ซม. ต าบลเมืองงาย เทศบาลต าบล
ลึก 55 ซม. เมืองงาย
เสนอโครงการ
อนุมัติ
จัดซ้ือ
ตรวจรับ
คุมครุภณัฑ์

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559



ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

11 จัดซ้ือเล่ือยโซ่ยนต์ ค่าจัดซ้ือเล่ือยโซ่ยนต์ จ านวน 1 เคร่ือง 14,500 เทศบาล ส านักปลัด
ขนาดเคร่ืองยนต์ไม่ต่ ากวา่ 2 แรงม้า ต าบลเมืองงาย เทศบาลต าบล
พร้อมแผงบงัคับโซ่ขนาดไม่น้อยกวา่ 11 นิ้ว เมืองงาย
เสนอโครงการ
อนุมัติ

จัดซ้ือ

ตรวจรับ

คุมครุภณัฑ์

12 จัดซ้ือตู้ปา้ยไฟอะคริลิคพร้อมติดต้ัง ค่าจัดซ้ือตู้ปา้ยไฟอะคริลิคพร้อมติดต้ัง 18,000 เทศบาล กองช่าง

จ านวน 1 ชุด ขนาดกวา้งไม่น้อยกวา่ 150 ต าบลเมืองงาย เทศบาลต าบล

เซนติเมตร ยาว 130 เซนติเมตร เมืองงาย

ชนิด 2 ด้าน ส านักบง่บอกถึงสถนาที่ท างาน

จุดบริการประชาชนเพื่อใหผู้้สัญจรไปมา

มองเหน็ได้ชัดเจนในยามค่ าคืน

เสนอโครงการ

อนุมัติ

จัดซ้ือ

ตรวจรับ

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559



1.1 1 136,000     3.1 1 10,000        3.3 1 15,000     

1.2 1 796,000      2 15,000        2 30,000     
2 664,000      3 100,000      3 30,000     
3 610,000      4 586,600      4 5,000       

2,070,000  5 1,057,301    5 300,000    

1.3 -            6 1,772,000    6 10,000     
1.4 1 2,000,000   7 40,000        7 5,000       

2 190,000      8 15,000        8 5,000       
9 900,000    

2,190,000  9 12,000        1,300,000 

2.1 1 20,000      10 26,000        3.4 1 108,000    
2 20,000      11 25,000        2 50,000     
3 5,000        12 25,000        3 50,000     

45,000      3,683,901   4 30,000     

2.2 1 20,000       3.2 1 150,000      5 70,000     
2.3 1 50,000       2 70,000        6 52,500     

2 5,000         3 200,000      7 20,000     
55,000      4 20,000        8 10,000     

2.4 1 15,000       5 75,000        9 10,000     
6 20,000        10 100,000    

4.1 1 5,000         7 10,000        500,500   

2 50,000       8 70,000        3.5 1 5,000       
3 5,000         9 5,000          2 10,000     

60,000      10 5,000          3 5,000       

4.2 1 100,000      11 5,000          4 30,000     
2 5,000         12 10,000        5 50,000     
3 5,000         

110,000     640,000      100,000   

5.1 1 70,000       5.2 1 30,000        
2 300,000      2 5,000          
3 35,000       3 300,000      
4 20,000       4 5,000          
5 15,000       5 40,000        
6 20,000       6 5,000          
7 30,000       385,000      

8 43,000       



9 70,000       
603,000     

5.3 1 15,000       
2 54,000       
3 12,000       
4 30,000       
5 33,000       
6 17,000       
7 46,000       
8 16,000       
9 22,400       
10 4,300         
11 4,500         
12 5,500         
13 14,500       
14 18,000       

292,200     


