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บทน า 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลเมืองงาย 

 

 1. วิสัยทัศน์ 
  “ชุมชนน่ำอยู่ เชิดชูวัฒนธรรม น้อมน ำปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง” 
 

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

 

 3. เป้าประสงค์ 
  1. ระบบสำธำรณูปโภค โครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่ได้มำตรฐำนเพียงพอและท่ัวถึง 
  2. ประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดี ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

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

     7. เด็ก เยำวชน ประชำชน มีโอกำสเข้ำถึงระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศให้มำกที่สุด เพ่ือส่งเสริม 
            ให้เกิดแนวคิดและกำรเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพ่ือกำรพัฒนำ 

 

 

 
 

 



จ ำนวนโครงกำร งบประมำณ จ ำนวนโครงกำร จ ำนวนงบประมำณด ำเนินงำน
1.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสำธำรณปูโภคและโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
    1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 10 4,147,300 5 1,790,500
2.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ
    2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 20,000  -  -
    2.2 แผนงานศาสนาวฒันธรiมและนันทนาการ 1 20,000  -  -
    2.3 แผนงานการเกษตร 1 15,000  -  -
3.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคมและคุณภำพชีวิต
    3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 1 10,000 1 0
    3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 5 130,000 1 30,000
    3.3 แผนงานการศึกษา 9 5,098,518 4 4,054,717.72
    3.4 แผนงานสาธารณสุข 7 370,000 7 259,443.20
    3.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 2 45,000 2 33,167.62
    3.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 6 195,000 2 22,900
    3.7 แผนงานศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 4 160,000 3 24,500
    3.8 แผนงานงบกลาง 3 10,232,400 3 9,861,400
4.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
    4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1 20,000 1 20,000
    4.2 แผนงานสาธารณสุข 3 35,000 3 14,200
    4.3 แผนงานเคหะและชุมชน 2 260,000 2 240,435
    4.4 แผนงานการเกษตร 3 40,000 1 4,500

(ระหว่ำงเดอืนตลุำคม 2563 - เดอืนกันยำยน 2564)

สรุปผลกำรด ำเนินงำน 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

เทศบำลต ำบลเมอืงงำย อ ำเภอเชยีงดำว จังหวัดเชยีงใหม่

ยุทธศำสตร์
โครงกำรทัง้หมด โครงกำรทีด่ ำเนินกำร



จ ำนวนโครงกำร งบประมำณ จ ำนวนโครงกำร จ ำนวนงบประมำณด ำเนินงำน
5.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรบำ้นเมืองที่ดี
     5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 10 705,000 8 336,425.20
     5.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3 15,000 1  -

รวมทั้งสิ้น 72 21,518,218 44 16,692,188.74

(ระหว่ำงเดอืนตลุำคม 2563 - เดอืนกันยำยน 2564)
เทศบำลต ำบลเมอืงงำย อ ำเภอเชยีงดำว จังหวัดเชยีงใหม่

ยุทธศำสตร์ โครงกำรทัง้หมด โครงกำรทีด่ ำเนินกำร

สรุปผลกำรด ำเนินงำน 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

 



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

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ
1 โครงการก่อสร้างปรับปรุง ค่าปรับปรุงผิวจราจรโดยการ Overlay  478,000 478,000 เดือนสิงหาคม- หมู่ที่ 1 กองช่าง

ผิวจราจรโดยการ Overlay ด้วยแอสฟลัทติ์กคอนกรีต สายเทศบาลซอย 25  เดือนกันยายน บา้นเมืองงายเหนือ เทศบาลต าบล
ด้วยแอสฟลัทติ์กคอนกรีต หมู่ที ่1 บา้นเมืองงายเหนือ  ขนาดผิวจราจร เทศบาลต าบล เมืองงาย

สายเทศบาลซอย 25 หมู่ที่ 1 กวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.05 เมตร เมืองงาย

ยาว  340.00 เมตร หรือพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกวา่

1,360  ตารางเมตร

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทศบาล 86,000          86,000 อยู่ระหว่างด าเนินการ หมู่ที่ 2 กองช่าง โครงการกันเงิน

เสริมเหล็ก  ซอยเทศบาล 16  16 หมู่ที ่2 ต่อจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม  บา้นเมืองงายใต้ เทศบาลต าบล ไวเ้บกิเหล่ือมปี
หมู่ที่ 2 ไปทางทศิตะวนัออก ขนาดผิวจราจร กวา้ง 4.00 เทศบาลต าบล เมืองงาย

 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว  36.00 เมตร  เมืองงาย
หรือพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกวา่ 144.00  ตารางเมตร
พร้อมลูกรังไหล่ทางกวา้ง 0.20-0.50 เมตร  

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

เทศบาลต าบลเมอืงงาย อ าเภอเชยีงดาว จังหวัดเชยีงใหม่

ระยะเวลา
ด าเนินการ

หมายเหตุ



1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชมุชน (ตอ่)
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ งบด าเนินงาน สถานที่ หน่วย

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ
3 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า เพื่อจ่ายเปน็ค่าก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต 364,000        0 หมู่ที่ 2 กองช่าง โครงการกันเงิน

คอนกรีตเสริมเหล็ก เสริมเหล็กรูปตัวยูแบบไม่มีฝาปดิ หมู่ที ่2  บา้นเมืองงายใต้ เทศบาลต าบล ไวเ้บกิเหล่ือมปี

รูปตัวยูแบบไม่มีฝาปดิ บา้นเมืองงายใต้ ริมถนนทางหลวงทอ้งถิ่นหมายเลข  เทศบาลต าบล เมืองงาย

บา้นนายทองเยี่ยม แก้วโพธิ ์ ชม.ถ.47-030 จากบา้นนายทองเยี่ยม แก้วโพธิ์ เมืองงาย
ไปทางทศิใต้ หมู่ที่ 2  ไปทางทศิใต้  ขนาดรางกวา้งภายใน  1.20 เมตร 

ลึก 1.20 เมตร  ความยาวรวม 45.00 เมตร 
พร้อมวางทอ่ คสล.ขนาด 0.80  เมตร  จ านวน 5 
ทอ่น และขยายผิวจราจรขนาดกวา้ง  0.80  เมตร 
หนา 0.15 เมตร ยาว 50.00 เมตร 
หรือพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกวา่ 40.00 ตารางเมตร 

4 โครงการก่อสร้างถนน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบา้นใหม-่ 666,000 0 หมู่ที่ 3 กองช่าง โครงการกันเงิน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สหกรณ์ ซอยเทศบาล 1 หมู่ที ่3  บา้นใหม่  บา้นใหม่ เทศบาลต าบล ไวเ้บกิเหล่ือมปี

สายบา้นใหม-่สหกรณ์ แยกจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม  เทศบาลต าบล เมืองงาย

ซอยเทศบาล 1 หมู่ที่ 3 ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร เมืองงาย

ยาว  276.00 เมตร หรือพื้นที่ใช้สอย  ไม่น้อยกวา่

1,104  ตารางเมตร พร้อมลูกรังไหล่สองข้างทาง

กวา้ง 0.20-0.50 เมตร  ตลอดความยาว 

ระยะเวลา
ด าเนินการ

หมายเหตุ



1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชมุชน (ตอ่)

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ งบด าเนินงาน สถานที่ หน่วย
ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ
5 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ค่าก่อสร้างรางระบายน ้า คอนกรีตเสริมเหล็ก 645,000 0 หมู่ที่ 4 กองช่าง โครงการกันเงิน

รูปตัวยูแบบมีฝาปดิ รูปตัวยูแบบมีฝาปดิ  หมู่ที ่4  บา้นแม่ข้อน  บา้นแม่ข้อน เทศบาลต าบล ไวเ้บกิเหล่ือมปี
บา้นนายสมบรูณ์  กันทา  ริมถนนทางหลวงทอ้งถิ่นหมายเลข ชม.ถ.47-004 เทศบาลต าบล เมืองงาย
 ไปทางทศิตะวนัออก หมู่ที่ 4 (มาริษารีสอร์ท) จากบา้นนายสมบรูณ์  กันทา เมืองงาย

 ไปทางทศิตะวนัออก  ขนาด กวา้งภายใน 0.30 
เมตร ลึก 0.50 เมตร  ความยาวรวม
 417.00 เมตร 

6 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ค่าก่อสร้างรางระบายน้ า  คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู 469,000 0 หมู่ที่ 9 กองช่าง โครงการกันเงิน
คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู  หมู่ที ่9 บา้นม่วงง้ม ล าเหมืองสาธารณะ บา้นม่วงง้ม เทศบาลต าบล ไวเ้บกิเหล่ือมปี
จากบา้นนายณัฐพล  กันแก้ว  จากบา้นนายณัฐพล  กันแก้ว ไปทางทศิใต้ ช่วงที ่1 เทศบาลต าบล เมืองงาย
ไปทางทศิใต้ หมู่ที่ 9 แบบมีฝาปดิ ขนาด กวา้งภายใน 1.00 เมตร  เมืองงาย

ลึก 1.00 เมตร  ความยาว 39.00 เมตร  
ช่วงที ่2 แบบไม่มีฝาปดิ ขนาด กวา้งภายใน

 1.00 เมตร ลึก 0.50 เมตร  ความยาว 

100.00 เมตร 

ระยะเวลา
ด าเนินการ

หมายเหตุ



1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชมุชน (ตอ่)
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ งบด าเนินงาน สถานที่ หน่วย

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ
7 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ค่าก่อสร้างรางระบายน้ า คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู 405,000 380,500 อยู่ระหว่างด าเนินการ หมู่ที่ 10 กองช่าง โครงการกันเงิน

คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู แบบมีฝาปดิ หมู่ที ่10 บา้นสัน ริมถนนสายบา้นสัน บา้นสัน เทศบาลต าบล ไวเ้บกิเหล่ือมปี
แบบมีฝาปดิ จากบา้น ซอยเทศบาล 1 (ช่วงที3่) จากบา้น เทศบาลต าบล เมืองงาย
นางชมจันทร์ ใจทนัน นางชมจันทร์  ใจทนัน ไปทางทศิตะวนัตก  เมืองงาย
ไปทางทศิตะวนัตก หมู่ที่ 10 กวา้งภายใน 0.30เมตร ลึก 0.55 เมตร 

ความยาวรวม 133.00 เมตร พร้อมขยายผิวจราจร
ขนาดกวา้ง 0.50 เมตร  ระยะทาง 133.00 เมตร

8 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ค่าก่อสร้างรางระบายน ้า  คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู 162,000 0 หมู่ที่ 10 กองช่าง โครงการกันเงิน
คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู แบบมีฝาปดิ หมู่ที ่10 บา้นสัน ริมถนนสายเทศบาล บา้นสัน เทศบาลต าบล ไวเ้บกิเหล่ือมปี
แบบมีฝาปดิ หมู่ที่ 10 ซอย 1 จากบา้นนายพายับ ชมพ ู ถึงศาลา เทศบาลต าบล เมืองงาย

อเนกประสงค์บา้นสัน กวา้งภายใน 0.30 เมตร  เมืองงาย
 ลึก 0.50 เมตร ความยาวรวม 96.00 เมตร 
พร้อมวางทอ่ คสล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง

 0.30 เมตร จ านวน  1 ทอ่น 

ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ



1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชมุชน (ตอ่)
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ งบด าเนินงาน สถานที่ หน่วย

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ
9 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ก่อสร้างรางระบายน้ า  คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู 590,000 589,000 อยู่ระหวา่งด าเนินการ หมู่ที่ 11 กองช่าง โครงการกันเงิน

รูปตัวยูแบบมีฝาปดิจาก แบบมีฝาปดิ หมู่ที ่11 บา้นหนองบวั ริมถนนสาย บา้นหนองบวั เทศบาลต าบล ไวเ้บกิเหล่ือมปี
สามแยกปา่ช้าบา้นหนองบวั บา้นเมืองงายเหนือ –บา้นหนองบวั ชม.ถ.47-001 เทศบาลต าบล เมืองงาย
ถึงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (ช่วงที2่) จากสามแยกปา่ช้าบา้นหนองบวั เมืองงาย
บา้นม่วงง้ม หมู่ที่ 11  ถึงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กบา้นม่วงง้ม

ขนาด กวา้งภายใน 0.30 เมตร  ลึก 0.55 เมตร 
ความยาวรวม 232.00 เมตร พร้อมขยายผิวจราจร
ขนาดความกวา้ง เฉล่ียๆ 0.50 เมตร  ระยะทาง
232.00 เมตร 

10 โครงการปรับปรุงอาคาร ปรับปรุงวสัดุมุงหลังคาอาคารเรียนหลังใหญ่         282,300 257,000        ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก กองช่าง
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาล ของศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเมืองงาย เทศบาลต าบล เทศบาลต าบล
ต าบลเมืองงาย (หลังคาเมทลัชีท) เมืองงาย เมืองงาย

4,147,300     1,790,500     รวม

ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ



2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ
2.1 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ งบด าเนินงาน สถานที่ หน่วย

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ
1 โครงการส่งเสริมและพฒันาทกัษะ จัดอบรมเชิงปฏบิติัการในการพฒันาอาชีพ 20,000 0  - ในเขตพื้นที่ ส านักปลัดเทศบาล ไม่ได้ด าเนินการ

วชิาชีพใหป้ระชาชนอยู่ดีมีสุข ฝีมือแรงงาน ใหก้ับกลุ่มสตรี แม่บา้น เทศบาล เทศบาลต าบล
ประจ าปงีบประมาณ 2564 กิจกรรมการท าน้ ายาล้างจาน และหน้ากาก ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

อนามัย(การเย็บอนามัยแบบผ้า)เพื่อใช้เวลาวา่ง
ใหเ้ปน็ประโยชน์และใช้ในการประกอบเปน็
อาชีพเสริมเพิ่มรายได้ใหแ้ก่ครอบครัว

20,000 0

2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ งบด าเนินงาน สถานที่ หน่วย

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ
1 โครงการมัคคุเทศก์น้อยตามรอย จัดกิจกรรมอบรมมัคคุเทศก์น้อย 20,000  -  - ในเขตพื้นที่ กองการศึกษา ไม่ได้ด าเนินการ

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตามรอยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เทศบาล เทศบาลต าบล
ณ โรงเรียนชุมชนบา้นเมืองงาย และ ต าบลเมืองงาย เมืองงาย
พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหา
ราชานุสรณ์ 
 

20,000 0

รายงานผลการด าเนินงาน
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระหว่างเดอืนตลุาคม 2563 - เดอืนมนีาคม 2564)

เทศบาลต าบลเมอืงงาย อ าเภอเชยีงดาว จังหวัดเชยีงใหม่

ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ

รวม

ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ

รวม



2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ
2.3 แผนงานการเกษตร
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ งบด าเนินงาน สถานที่ หน่วย

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ
1 การด าเนินการหรือสนับสนุนโครงการ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการหรือสนับสนุน 15,000  -  - ในเขตพื้นที่ ส านักปลัดเทศบาล ไม่ได้ด าเนินการ

อันเนื่องมาจากพระราชด าริ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ของ เทศบาล เทศบาลต าบล
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัภมูิพลอดุยเดช ต าบลเมืองงาย เมืองงาย
และพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ เช่น การส่งเสริม
สนับสนุนการด าเนินงาน ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพยีง

15,000 0รวม

ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ



3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคมและคุณภาพชวีิต
  3.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ งบด าเนินงาน สถานที่ หน่วย

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ
1 โครงการปกปอ้งและเทดิทนู จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปกปอ้งและ 10,000 0 เดือนตุลาคม 2563- ภายในพื้นที่ ส านักปลัด ด าเนินการโดย

สถาบนัส าคัญของชาติ เทดิทนูสถาบนัส าคัญของชาติ โดยการจัด กันยายน 2564 เขตเทศบาล เทศบาลต าบล ไม่ใช้งบ

โต๊ะหมู่บชูาในวนัเฉลิมพระชนมพรรษาของ ต าบลเมืองงาย เมืองงาย ประมาณ
พระบรมวงศานุวงศ์ การประดับธงชาติ

ธงสัญลักษณ์ ร่วมกิจกรรมงานพธิ ีฯลฯ

10,000 0

ระยะเวลาด าเนินการ

รวม

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

เทศบาลต าบลเมอืงงาย อ าเภอเชยีงดาว จังหวัดเชยีงใหม่

หมายเหตุ



3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคมและคุณภาพชวีิต
  3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ งบด าเนินงาน สถานที่ หน่วย
ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ
1 โครงการปอ้งกันและลดอุบติัเหตุ 1.ต้ังจุดบริการประชาชนในช่วง 30,000 30,000 เดือนธนัวาคม 2563- ภายในพื้นที่ ส านักปลัดเทศบาล

ทางถนน เทศกาลปใีหม่ และเทศกาลสงกรานต์ เดือนมกราคม 2564, เขตเทศบาล เทศบาลต าบล

โดยบรูณาการร่วมกับ  ต ารวจ, ทหาร, เดือนเมษายน 2564 ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

รพสต.เมืองงาย, อปพร., อสม. และ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

2 โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกนัและ กิจกรรมการฝึกซ้อมดับเพลิง ฝึกอบรม 30,000  -  - ภายในพื้นที่ ส านักปลัดเทศบาล ไม่ได้ด าเนินการ

บรรเทาสาธารณภัย ทบทวนความรู้ความเข้าใจและสามารถ เขตเทศบาล เทศบาลต าบล

ปฏบิติังานด้านการปอ้งกันและบรรเทา ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

สาธารณภยัได้อย่างมีประสิทธภิาพ

3 โครงการจัดฝึกอบรมทบทวน ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครปอ้งกันภยั 30,000  -  - ภายในพื้นที่ ส านักปลัดเทศบาล ไม่ได้ด าเนินการ

อาสาสมัครปอ้งกันภยัฝ่าย ฝ่ายพลเรือนตามหลักสูตรที่ศูนย์ อปพร. เขตเทศบาล เทศบาลต าบล

พลเรือน กลางก าหนด ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

4 โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธภิาพ ฝึกอบรมเพิ่มประสิทธภิาพงานกู้ชีพกู้ภยั 20,000  -  -  - ส านักปลัดเทศบาล ไม่ได้ด าเนินการ

งานกู้ชีพกู้ภยัเทศบาลต าบลเมืองงาย เทศบาลต าบลเมืองงาย สามารถ เทศบาลต าบล

ปฏบิติังานด้านการปอ้งกันและบรรเทา เมืองงาย

สาธารณภยัได้อย่างมีประสิทธภิาพ

ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ



3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคมและคุณภาพชวีิต
  3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน (ตอ่)

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ งบด าเนินงาน สถานที่ หน่วย

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ
5 โครงการฝึกอบรมชุดปฏบิติัการ การฝึกอบรมการบรรยาย การอภปิราย 20,000  -  - ภายในพื้นที่ ส านักปลัด ไม่ได้ด าเนินการ

จิตอาสาภยัพบิติัเทศบาล การสาธติ การฝึกภาคปฏบิติั และการฝึกใน เขตเทศบาล เทศบาลต าบล

ต าบลเมืองงาย สถานการณ์จ าลอง โดยวทิยากรจาก ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

ส านักงานปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั

จังหวดัเชียงใหม่

130,000 30,000

ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ

รวม



3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคมและคุณภาพชวีิต
  3.3 แผนงานการศึกษา

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ งบด าเนินงาน สถานที่ หน่วย
ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ
1 โครงการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม 1.การส่งเสริมการอ่าน 15,000  - เดือนตุลาคม 2563- ภายในพื้นที่ กองการศึกษา ด าเนินการโดย

การศึกษาและพฒันาการเรียนรู้ 2.กิจกรรมเยี่ยมบา้น กันยายน 2564 เขตเทศบาล เทศบาลต าบล ไม่ใช้งบปะมาณ

ส าหรับเด็กของศูนย์พฒันา ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

เด็กเล็กเทศบาลต าบลเมืองงาย

2 โครงการส่งเสริมสุขภาพและ 1.ตรวจสุขภาพอนามัยและสุขภาพปาก 15,000  -  - ภายในพื้นที่ กองการศึกษา ไม่ได้ด าเนินการ

อนามัยในเด็กปฐมวยั ส าหรับ และฟนัเด็ก เขตเทศบาล เทศบาลต าบล

ศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบล 2.อบรมใหค้วามรู้ผู้ปกครองเกี่ยวกับการ ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

เมืองงาย ดูแลอนามัยและสุขภาพปากและฟนัเด็ก

3.กลุ่มเปา้หมาย เด็กนักเรียนของศูนย์พฒันา

เด็กเล็กฯ และผู้ปกครอง

3 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาของ 928,950 620,900 เดือนตุลาคม 2563- ศูนย์พฒันา กองการศึกษา

ในการบริหารสถานศึกษาของ ศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเมืองงาย กันยายน 2564 เด็กเล็กเทศบาล เทศบาลต าบล

ศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาล  - จัดอาหารกลางวนัส าหรับนักเรียนของ ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

ต าบลเมืองงาย ศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเมืองงาย

 - ค่าจัดการเรียนการสอนรายหวั

 - ค่าจดักจิกรรมพฒันาคุณภาพผู้เรียน
 - ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน

 - ค่าอุปกรณ์การเรียน

 - ค่าหนังสือเรียน

ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ



3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคมและคุณภาพชวีิต
  3.3 แผนงานการศึกษา (ตอ่)

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ งบด าเนินงาน สถานที่ หน่วย
ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ
4 โครงการจัดงานวนัเด็กแหง่ชาติ จัดกิจกรรมส าหรับเด็กและเยาวชน 50,000  -  - ภายในพื้นที่ กองการศึกษา ไม่ได้ด าเนินการ

การจัดกิจกรรมทางวชิาการ กิจกรรมแสดง เขตเทศบาล เทศบาลต าบล

บนเวทขีองเด็กนักเรียนศูนย์พฒันาเด็กเล็กฯ ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

กิจกรรมส่งเสริมพฒันาการทางด้านศิลปะ

กิจกรรมส่งเสริมพฒันาการทางด้าน

ด้านการแสดงดนตรี กิจกรรม

ส่งเสริมพฒันาการทางด้านสติปญัญา

5 โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้าน 1.จัดแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์พฒันา 20,000  -  - ภายในพื้นที่ กองการศึกษา ไม่ได้ด าเนินการ
กีฬาและนันทนาการของ เด็กเล็กเทศบาลต าบลเมืองงาย เขตเทศบาล เทศบาลต าบล
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาล 2.กลุ่มเปา้หมายเด็กนักเรียนของศูนย์ ต าบลเมืองงาย เมืองงาย
ต าบลเมืองงาย พฒันาเด็กเล็กฯ และผู้ปกครอง 

6 โครงการจัดงานนิทรรศการแสดง 1.จัดนิทรรศการการแสดงผลงานทาง 15,000 14,483 เดิอนเมษายน ภายในพื้นที่ กองการศึกษา
ผลงานและพธิมีอบใบ วชิาการและจัดการเรียนการสอนของ เขตเทศบาล เทศบาลต าบล
ประกาศนียบตัรแก่ผู้ส าเร็จการ ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

ศึกษาของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 2.จัดพธิมีอบใบประกาศศนียบตัรแก่
เทศบาลต าบลเมืองงาย ผู้ส าเร็จการศึกษาของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

เทศบาลต าบลเมืองงาย
3.เด็กนักเรียน ผู้ปกครอง ครูผู้ดูแลเด็ก/
ผู้ดูแลเด็ก ประชาชนทั่วไป 

ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ



3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคมและคุณภาพชวีิต
  3.3 แผนงานการศึกษา (ตอ่)

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ งบด าเนินงาน สถานที่ หน่วย

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ

7 โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษา ค่าจ้างนักเรียน/นักศึกษาท างาน 50,000  -  - ภายในพื้นที่ กองการศึกษา ไม่ได้ด าเนินการ

ท างานช่วงปดิภาคเรียน ช่วงปดิภาคเรียน เขตเทศบาล เทศบาลต าบล

ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

8 ค่าอาหารเสริม (นม) ค่าอาหารเสริม(นม) ส าหรับเด็กนักเรียน 1,504,568 1,261,334.72 เดือนตุลาคม 2563- ภายในพื้นที่ กองการศึกษา

ศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเมืองงาย กันยายน 2564 เขตเทศบาล เทศบาลต าบล

นักเรียนโรงเรียนชุมชนบา้นเมืองงายและ ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

โรงเรียนบา้นใหม่

9 อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบา้น อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบา้นเมืองงายและ 2,500,000 2,158,000 เดือนตุลาคม 2563- ภายในพื้นที่ กองการศึกษา

เมืองงายและโรงเรียนบา้นใหม่ โรงเรียนบา้นใหม่ โครงการอาหารกลางวนั กันยายน 2564 เขตเทศบาล เทศบาลต าบล

โครงการอาหารกลางวนั ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

5,098,518  4,054,717.72รวม

ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ



3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคมและคุณภาพชวีิต

3.4 แผนงานสาธารณสุข

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ งบด าเนินงาน สถานที่ หน่วย

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ
1 โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ า 1.ส ารวจแหล่งน้ าในชุมชน และแหล่งน้ า 20,000 18,100 เดือนมิถุนายน - ในเขตพื้นที่ กองสาธารณสุขฯ

อุปโภค บริโภคในเขตเทศบาล สาธารณะ กันยายน 2564 เทศบาล เทศบาลต าบล

2.จัดเก็บตัวอย่างน้ า ส่งตรวจที่ศูนย์ ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

วทิยาศาสตร์การแพทย์เชียงใหม่

2 โครงการตลาดสดน่าซ้ือและ 1.ส ารวจข้อมูลผู้ประกอบการร้านค้า 15,000 500 เดือนตุลาคม 2563 - ในเขตพื้นที่ กองสาธารณสุขฯ

อาหารปลอดภยั ร้านอาหาร และแผงลอย กันยายน 2564 เทศบาล เทศบาลต าบล

2.อบรมใหค้วามรู้ผู้ประกอบการร้านค้า ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

ร้านอาหาร และแผงลอย 

3.สุ่มตรวจร้านค้า ร้านอาหาร และแผงลอย

3 โครงการปอ้งกันและควบคุม กิจกรรมออกหน่วยบริการเคล่ือนที่ฉีดวคัซีน 40,000 37,589 เดือนตุลาคม 2563- ในเขตพื้นที่ กองสาธารณสุขฯ

โรคพษิสุนัขบา้ ปอ้งกันโรคพษิสุนัขบา้ ใหแ้ก่สุนัขและแมว กันยายน 2564 เทศบาล เทศบาลต าบล

ของประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

4 โครงการรณรงค์ทอ้งถิ่นร่วมใจ รณรงค์ ประชาสัมพนัธ ์ผ่านเวบ็ไซต์ 5,000   - เดือนพฤศจิกายน - ในเขตพื้นที่ กองสาธารณสุขฯ ด าเนินการโดย

ต้านภยัเอดส์ ธนัวาคม 2563 เทศบาล เทศบาลต าบล ไม่ใช้งบประมาณ

ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ



3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคมและคุณภาพชวีิต

3.4 แผนงานสาธารณสุข (ตอ่)

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ งบด าเนินงาน สถานที่ หน่วย

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ
5 โครงการปอ้งกันและควบคุม 1.จัดกิจกรรมรณรงค์ท าลายแหล่งเพาะพนัธุ์ 50,000 35,594.20 เดือนตุลาคม 2563- ในเขตพื้นที่ กองสาธารณสุขฯ

โรคที่มียุงลายเปน็พาหะ ยุงลาย เช่น ท าปา้ยประชาสัมพนัธ์ กันยายน 2564 เทศบาล เทศบาลต าบล

ประชาสัมพนัธผ่์านเสียงตามสาย ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

เดินรณรงค์

2.พน่หมอกควนัเพื่อควบคุมและปอ้งกัน

การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก

6 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น 140,000 140,000 เดือนธนัวาคม 2563- ในเขตพื้นที่ กองสาธารณสุขฯ

ตามโครงการตามพระราชด าริ  จ านวน 7 หมู่บา้น ๆ 20,000 บาท สิงหาคม 2564 เทศบาล เทศบาลต าบล

ด้านสาธารณสุข ตามโครงการตามพระราชด าริ ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

ด้านสาธารณสุข

7 โครงการปอ้งกันและควบคุมโรค 1.วางแผน ก าหนดแนวทาง/มาตรการ 100,000 27,660 เดือนตุลาคม 2563- ภายในพื้นที่ กองสาธารณสุข

ติดต่ออันตราย หรือโรคอุบติัใหม่ ในการควบคุมโรคติดต่ออันตราย หรือ กันยายน 2564 เขตเทศบาล เทศบาลต าบล

โรคอุบติัใหม่ ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

2.อบรมใหค้วามรู้ในการเฝ้าระวงัปอ้งกัน

และควบคุมโรคฯ

370,000 259,443.20รวม

หมายเหตุระยะเวลาด าเนินการ



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

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ
1 โครงการนวตักรรมเยี่ยมบา้น 1.ประชาสัมพนัธผ่์านเสียงตามสาย 10,000  - เดือนตุลาคม 2563- ภายในพื้นที่ ส านักปลัดเทศบาล ด าเนินการโดย

ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร และผู้ปว่ยเอดส์ 2.เยี่ยมบา้นผู้สูงอายุ ผู้พกิารและผู้ปว่ยเอดส์ กันยายน 2564 เขตเทศบาล เทศบาลต าบล ไม่ใช้งบประมาณ

ผู้ปว่ยติดเตียง ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

2 โครงการศูนย์ปฏบิติัการร่วมใน อุดหนุนองค์การบริหารส่วนต าบลเชียงดาว 35,000 33,167.62 เดือนตุลาคม 2563- ภายในพื้นที่ ส านักปลัดเทศบาล

การช่วยเหลือประชาชนของ ตามโครงการศูนย์ปฏบิติัการร่วมในการ กันยายน 2564 เขตเทศบาล เทศบาลต าบล

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นอ าเภอ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

เชียงดาว (สถานที่กลาง) ส่วนทอ้งถิ่นอ าเภอเชียงดาว (สถานที่กลาง)

โดยบรูณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถิ่นในเขตอ าเภอเชียงดาว

45,000 33,167.62รวม

ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ



3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคมและคุณภาพชวีิต
3.6 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ งบด าเนินงาน สถานที่ หน่วย

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ
1 โครงการ TO BE NUMBER ONE 1.ฝึกอบรมใหค้วามรู้ 10,000  -  -  - ส านักปลัดเทศบาล ไม่ได้ด าเนินการ

2.รณรงค์ ประชาสัมพนัธ์ เทศบาลต าบล
เมืองงาย

2 โครงการปอ้งกันและแก้ไขปญัหา 1.ประชาสัมพนัธผ่์านส่ือของเทศบาลฯ 10,000  -  เดือนมิถุนายน 2564 ภายในพื้นที่ ส านักปลัดเทศบาล ด าเนินการ
ยาเสพติด เวบ็ไซต์ เฟสบุ๊ค เสียงตามสาย เขตเทศบาล เทศบาลต าบล โดยใช้งบประมาณ

ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

3 โครงการพฒันาสตรีและ จัดฝึกอบรมใหค้วามรู้กับสตรี กลุ่มผู้น าสตรี 10,000  -  - ภายในพื้นที่ ส านักปลัดเทศบาล ไม่ได้ด าเนินการ

ครอบครัว เพื่อพฒันาศักยภาพและเสริมสร้าง เขตเทศบาล เทศบาลต าบล

ความเข้มแข็งของครอบครัว ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

4 โครงการอุ้ยสอนหลาน สืบสาน การจัดฝึกอบรมเชิงปฏบิติัการ 10,000  -  - ภายในพื้นที่ ส านักปลัดเทศบาล
ศิลปวฒันธรรมและภมูิปญัญา การท าเคร่ืองสักการะล้านนา,การท าตุง เขตเทศบาล เทศบาลต าบล
พื้นบา้น ล้านนา ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

5 การด าเนินการศูนย์ปรองดอง จัดเวทเีพื่อรับฟงัความคิดเหน็จากภาค 5,000  -  -  - ส านักปลัดเทศบาล
สมานฉันทร์ะดับทอ้งถิ่น ประชาชน เพื่อลดข้อขัดแย้งทางด้าน เทศบาลต าบล

ความคิดที่จะน าไปสู่ความขัดแย้งและเปน็ เมืองงาย
การเสริมสร้างความสามัคคีและความเปน็
ประชาธปิไตย

ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ



3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคมและคุณภาพชวีิต
3.6 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน (ตอ่)
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ งบด าเนินงาน สถานที่ หน่วย

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ
6 โครงการส่งเสริมพฒันาศักยภาพ โครงการส่งเสริมพฒันา 150,000 22,900 เดือนพฤศจิกายน 2563 ภายในพื้นที่ ส านักปลัดเทศบาล

ผู้สูงอายุ ศักยภาพผู้สูงอายุ "โรงเรียนดอยนาง เขตเทศบาล เทศบาลต าบล
ชราบาล" เช่น การจัดเวทแีลกเปล่ียนเรียนรู้ ต าบลเมืองงาย เมืองงาย
การอภปิรายสาระน่ารู้ การดูแล
รักษาสุขภาพ การท ากระเทยีมดอง
กิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ ฯลฯ 

195,000  22,900รวม

ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ



3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคมและคุณภาพชวีิต
3.7 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ งบด าเนินงาน สถานที่ หน่วย

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ
1 โครงการพธิสีรงน้ าพระสถูปเจดีย์ จัดงานสรงน้ าพระสถูปเจดีย์สมเด็จ 100,000 5,000 เดือนเมษายน 2564 พระสถูปเจดีย์สมเด็จ กองการศึกษา

สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์ พระนเรศวรมหาราชานุสรณ์การจัดสถานที่ พระนเรศวร เทศบาลต าบล
และเคร่ืองสักการะบชูาของประชาชน มหาราชานุสรณ์ เมืองงาย
และหน่วยงานต่างๆ 

2 โครงการจัดงานประเพณี จัดกิจกรรมส่งเสริม อนุรักษ ์รักษา 20,000 19,500 เดือนตุลาคม 2563 ภายในพื้นที่ กองการศึกษา
วนัลอยกระทง และคงไวซ่ึ้งแบบของขนบธรรมเนียน เขตเทศบาล เทศบาลต าบล

ประเพณีอันดีงามของทอ้งถิ่น เช่น ต าบลเมืองงาย เมืองงาย
การประกวดซุ้มประตูปา่

3 โครงการส่งเสริมคุณธรรม 1.จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 15,000  -  - ในเขตพื้นที่ กองการศึกษา ไม่ได้ด าเนินการ
จริยธรรมเพื่อพฒันาคุณภาพชีวติ 2.จัดกิจกรรมฟงัเทศน์ ฟงัธรรมใน เทศบาล เทศบาลต าบล

สถานศึกษา ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

4 โครงการส่งเสริมกิจกรรมวนั 1.ประชาสัมพนัธก์ิจกรรมวนัส าคัญทาง 25,000  -  - ในเขตพื้นที่ กองการศึกษา ด าเนินการโดย
ส าคัญทางพระพทุธศาสนาและ พระพทุธศาสนา เช่น วนัมาฆบชูา เทศบาล เทศบาลต าบล ไม่ใช้งบประมาณ
กิจกรรมส่งเสริมด้านวฒันธรรม วนัเข้าพรรษา วนัวสิาขะบชูา ต าบลเมืองงาย เมืองงาย
ประเพณีอื่น ๆ 2. ถวายเทยีนพรรษา

3.ส่งเสริม สนับสนุนการจัดงานประเพณี
สลากภตัร
4.การท าบญุตักบาตรเนื่องในวนัขึ้นปใีหม่

160,000     24,500

หมายเหตุ

 รวม

ระยะเวลาด าเนินการ



3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคมและคุณภาพชวีิต

3.8 แผนงานงบกลาง

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ งบด าเนินงาน สถานที่ หน่วย
ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ
1 เบีย้ยงัชีพผู้สูงอายุ 1.ออกหน่วยบริการจ่ายเงินสงเคราะห์ 8,666,400 8,346,600 เดือนตุลาคม 2563- ผู้สูงอายุภาย ส านักปลัดเทศบาล

เบีย้ยงัชีพผู้สูงอายเุดือนละหนึ่งคร้ัง กันยายน 2564 ในพื้นที่ เทศบาลต าบล

ภายในวันที ่10 ของเดือน เขตเทศบาล เมืองงาย

2.โอนเงินสงเคราะห์เขา้บัญชีกรณีที่ ต าบลเมืองงาย

ผู้สูงอายทุีม่ีความประสงค์ให้โอนเขา้
บัญชี (กรมบัญชีกลาง)

2 เบีย้ยงัชีพคนพกิาร 1.ออกหน่วยบริการจา่ยเงินสงเคราะห์ 1,476,000 1,436,800 เดือนตุลาคม 2563- ผู้พกิารภาย ส านักปลัดเทศบาล

เบีย้ยงัชีพคนพกิารเดือนละหนึ่งคร้ัง กันยายน 2564 ในพื้นที่ เทศบาลต าบล

ภายในวันที ่10 ของเดือน เขตเทศบาล เมืองงาย

2.โอนเงินสงเคราะห์เขา้บัญชีกรณีที่ ต าบลเมืองงาย

ผู้พกิารทีม่ีความประสงค์ให้โอนเขา้บัญชี
(กรมบัญชีกลาง)

3 เบี้ยยังชีพผู้ปว่ยโรคเอดส์ 1.ออกหน่วยบริการจ่ายเงินสงเคราะหเ์บี้ย 90,000 78,000 เดือนตุลาคม 2563- ผู้ปว่ยโรคเอดส์ ส านักปลัดเทศบาล

ยังชีพผู้ปว่ยโรคเอดส์เดือนละหนึ่งคร้ัง กันยายน 2564 ภายในเขตพื้นที่ เทศบาลต าบล

ภายในวนัที่ 10 ของเดือน เขตเทศบาล เมืองงาย

2.โอนเงินสงเคราะห์เขา้บัญชีกรณีที่ ต าบลเมืองงาย

ผู้ป่วยโรคเอดส์ทีม่ีความประสงค์
ให้โอนเขา้บัญชี (กรมบัญชีกลาง)

10,232,400 9,861,400รวม

หมายเหตุระยะเวลาด าเนินการ



4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ สถานที่ หน่วย
ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ ด าเนินการ ด าเนินการ
1 โครงการปอ้งกันและควบคุมไฟปา่ 1.จัดกิจกรรมอบรมใหค้วามรู้และ 20,000 20,000 เดือนกุมภาพนัธ์ ภายในพื้นที่ ส านักปลัดเทศบาล

การท าแนวกันไฟ เพื่อปอ้งกันและ เขตเทศบาล เทศบาลต าบล

ควบคุมไฟปา่โดยบรูณาการร่วมกับ ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

ไฟปา่ผาแดง, อ าเภอเชียงดาว

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

2.ประชาสัมพนัธผ่์านเสียงตามสาย

เวบ็ไซต์ เฟชบุ๊ก ของเทศบาลต าบลเมืองงาย

20,000 20,000

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

เทศบาลต าบลเมอืงงาย อ าเภอเชยีงดาว จังหวัดเชยีงใหม่

งบประมาณ งบด าเนินงาน

รวม

ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ



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

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ ด าเนินการ ด าเนินการ
1 โครงการปอ้งกันและลดภาวะโลกร้อน จัดกิจกรรมประชาสัมพนัธ ์รณรงค์และ 10,000  - เดือนพฤศจิกายน 2563- ภายในพื้นที่ กองสาธารณสุข ด าเนินการโดย

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการลดการใช้ กันยายน  2564 เขตเทศบาล เทศบาลต าบล ไม่ใช้งบประมาณ

พลังงานต่าง ๆ ใหแ้ก่ประชาชนใน ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

เขตเทศบาลฯ
 

2 โครงการปอ้งกันและแก้ไขปญัหา รณรงค์ใหค้วามรู้ร่วมกับงานปอ้งกัน 10,000 4,200 เดือนมกราคม ภายในพื้นที่ กองสาธารณสุข

มลพษิทางอากาศ และบรรเทาสาธารณภยั และจัดท าปา้ย เขตเทศบาล เทศบาลต าบล

ประชาสัมพนัธใ์หค้วามรู้เร่ืองไฟปา่ ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

และขอความร่วมมืองดเผาใหท้กุชุมชน

3 โครงการทอ้งถิ่นงาม 3 ส จัดกิจกรรมประชาสัมพนัธ ์รณรงค์ 15,000 10,000 เดือนธนัวาคม 2563 ภายในพื้นที่ กองสาธารณสุข

(สะอาด  สวยงาม สุขภาพดี) - กันยายน 2564 เขตเทศบาล เทศบาลต าบล

ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

35,000 14,200รวม

งบประมาณ งบด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ



4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
4.3 แผนงานเคหะและชมุชน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ สถานที่ หน่วย
ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ ด าเนินการ ด าเนินการ
1 ค่าจ้างเหมาบริการปรับเกล่ียฝัง จ้างเหมาปรับเกล่ียฝังกลบขยะมูลฝอย 160,000 160,000 เดือนพฤศจิกายน 2563- ภายในพื้นที่ กองสาธารณสุข

กลบขยะ ของเทศบาลฯบริเวณบอ่ทิ้งขยะมูลฝอย กันยายน 2564 เขตเทศบาล เทศบาลต าบล

โดยบรูณาการร่วมกับเทศบาลต าบลปู่ก่ า ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

2 โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 1.กิจกรรมส่งเสริมการคัดแยกขยะ 100,000 80,435 เดือนตุลาคม 2563- ภายในพื้นที่ กองสาธารณสุข
ในชุมชน "เมืองงายสะอาด" 2.กิจกรรมการศึกษาดูงานหมู่บา้นต้นแบบ กันยายน 2564 เขตเทศบาล เทศบาลต าบล

3.กิจกรรมท าปุ๋ยหมัก น้ าหมักชีวภาพ ต าบลเมืองงาย เมืองงาย
4.กิจกรรมพฒันาศักยภาพแกนน า อถล.
5.ประชาสัมพนัธผ่์านเสียงตามสาย
6.กิจกรรม big cleaning day

260,000 240,435

งบประมาณ งบด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ       หมายเหตุ

รวม



4.4 แผนงานการเกษตร
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ งบด าเนินงาน สถานที่ หน่วย

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ
1 โครงการ "รักน้ า รักปา่ รักษาแผ่นดิน" จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 10,000 4,500 เดือนธนัวาคม 2563- ภายในพื้นที่ กองสาธารณสุข

ปงีบประมาณ 2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั สมเด็จ สิงหาคม 2564 เขตเทศบาล เทศบาลต าบล

พระนางเจ้าพระบรมราชินี และ ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

เพิ่มพื้นที่สีเขียว ปอ้งกันภาวะโลกร้อน

2 โครงการเทศบาลต าบลเมืองงาย พฒันาคูคลองเพื่อเปน็แหล่งทอ่งเที่ยวและ 10,000  -  -  - กองสาธารณสุข ไม่ได้ด าเนินการ

คืนคลองสวย สุขใจเที่ยวทอ้งถิ่น พกัผ่อนหย่อนใจ เทศบาลต าบล

เมืองงาย

3 โครงการอนุรักษพ์นัธกุรรมพชื ค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษพ์นัธกุรรมพชื 20,000  -  -  - ส านักปลัดเทศบาล ไม่ได้ด าเนินการ

อันเนื่องมาจากพระราชด าริ อันเนื่องมาจากพระราชด าริ เทศบาลต าบล

สมเด็จพระกนิษฐาราชเจา้ สมเด็จพระกนิษฐาราชเจ้า กรมสมเด็จ เมืองงาย

กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ พระเทพรัตน์ราชสุดาฯ

40,000 4,500รวม

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

ระยะเวลาด าเนินการ       หมายเหตุ



5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี
5.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ งบด าเนินงาน สถานที่ หน่วย

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ
1 โครงการฝึกอบรมเพื่อพฒันาและ ฝึกอบรมเพื่อพฒันาและเพิ่ม 50,000 45,313  27-28 ธนัวาคม 2563 ภายในพื้นที่ ส านักปลัดเทศบาล

เพิ่มประสิทธภิาพบคุลากร ประสิทธภิาพบคุลากร ส าหรับ เขตเทศบาล เทศบาลต าบล

ผู้บริหาร ฯ ,สมาชิกสภาเทศบาล, ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

พนักงานเทศบาล,ลูกจ้างประจ าและ

พนักงานจ้าง โดยมุ่งเน้นด้านคุณธรรม

และจริยธรรมเพื่อเปน็หลักในการ

ปฏบิติังาน 

2 โครงการฝึกอบรมการจัดการ ฝึกอบรมเพิ่มประสิทธภิาพการปฏบิติังาน 15,000 11,430  กันยายน เทศบาล ส านักปลัดเทศบาล

ความรู้ในการพฒันาองค์กร (KM) โดยการจัดเวทถี่ายทอดความรู้ ต าบลเมืองงาย เทศบาลต าบล

เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการ แลกเปล่ียนประสบการณ์ และขั้นตอน เมืองงาย

ปฏบิติังาน การปฏบิติังานตามกระบวนงานต่างๆ

3 โครงการจ้างการประเมินและ จ่ายเปน็ค่าจ้างการประเมินและ 30,000 29,000 เดือนกรกฏาคม-กันยายน ภายในพื้นที่ ส านักปลัดเทศบาล ส านักวชิาการ

ส ารวจความพงึพอใจผู้รับบริการ ความพงึพอใจผู้รับบริการของ เขตเทศบาล เทศบาลต าบล มหาวทิยาลัย

ของเทศบาลต าบลเมืองงาย เทศบาลฯ ต าบลเมืองงาย เมืองงาย เชียงใหม่

รายงานผลการด าเนินงาน
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระหว่างเดอืนตลุาคม 2563 - เดอืนมนีาคม 2564)

เทศบาลต าบลเมอืงงาย อ าเภอเชยีงดาว จังหวัดเชยีงใหม่

ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ



5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี
5.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป (ตอ่)
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ งบด าเนินงาน สถานที่ หน่วย

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ
4 โครงการเทศบาลสัญจรฯ กิจกรรมออกหน่วยบริการเคล่ือนที่ 15,000  -  - ภายในพื้นที่ ส านักปลัดเทศบาล ไม่ได้ด าเนินการ

เพื่อใหบ้ริการ การใหค้ าปรึกษาประชาชน เขตเทศบาล เทศบาลต าบล

ในงานบริการด้านต่าง ๆโดยบรูณาการ ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในเขตพื้นที่

5 โครงการจัดการเลือกต้ังของ ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกต้ัง 450,000 276,730.20       เดือนกุมภาพนัธ-์มีนาคม  - ส านักปลัดเทศบาล

สมาชิกสภาทอ้งถิ่นและผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเมืองงาย เทศบาลต าบล

ทอ้งถื่น และนายกเทศมนตรีต าบลเมืองงาย เมืองงาย

6 โครงการกิจกรรมวนัทอ้งถิ่นไทย 1.กิจกรรมถวายเคร่ืองสักการะ ,กล่าว 5,000  -  - ภายในพื้นที่ ส านักปลัดเทศบาล ไม่ได้ด าเนินการ

ค าถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จ เขตเทศบาล เทศบาลต าบล

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลที่ 5 ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

2.กิจกรรมการพฒันา โดยการท า

ความสะอาดในเขตพื้นที่เทศบาลต าบล

เมืองงาย

7 โครงการติดตามและประเมินผล 1.ประชุมคณะกรรมการติดตามและ 5,000  - เดือนตุลาคม - ธนัวาคม 2563 ภายในพื้นที่ ส านักปลัดเทศบาล ด าเนินการโดย

ตามแผนพฒันา ประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลฯ เขตเทศบาล เทศบาลต าบล ไม่ใช้งบประมาณ

2.ประชุมคณะกรรมการพฒันาเทศบาลฯ ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ



5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี
5.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป (ตอ่)
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ งบด าเนินงาน สถานที่ หน่วย

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ
8 ค่าใช้จา่ยในการรางวัดทีดิ่น จ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการคุ้มครองดูแล 20,000 5,820 เดือนตุลาคม 2563- ภายในพื้นที่ ส านักปลัดเทศบาล

สาธารณประโยชน์ ที่ดินสาธารณประโยชน์ของรัฐ เช่น กันยายน 2564 เขตเทศบาล เทศบาลต าบล

ค่าธรรมเนียมรังวดั ค่าหมุนหลัก เขตที่ดิน ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

ฯลฯ

9 โครงการพฒันาประสิทธภิาพการ ส ารวจข้อมูลที่ดินและส่ิงปลูกสร้างเกี่ยวกับ 100,000 46,660 เดือนตุลาคม 2563- ภายในพื้นที่ กองคลัง

จัดเก็บรายได้ของเทศบาลต าบล ประเภท จ านวน ขนาดของที่ดินและ กันยายน 2564 เขตเทศบาล เทศบาลต าบล

เมืองงาย ส่ิงปลูกสร้าง การใช้ประโยชน์ของที่ดิน ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

หรือส่ิงก่อสร้างเพื่อใหม้ีข้อมูลใช้ในการ

จัดเก็บภาษตีาม พ.ร.บ.ภาษทีี่ดินและ

ส่ิงปลูกสร้างในป ี2564
 

10 โครงการเสียภาษร่ีวมกัน สร้างสรรค์ 1.ประชาสัมพนัธ์ 15,000 7,215            เดือนตุลาคม 2563- ภายในพื้นที่ กองคลัง

ชุมชน สู่สังคมที่ยั่งยืน 2.ออกหน่วยบริการรับช าระภาษเีคล่ือนที่ กันยายน 2564 เขตเทศบาล เทศบาลต าบล

ทั้ง 7 ชุมชน ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

3.รับช าระภาษชี่วงพกัเที่ยง

705,000 336,425.20

ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ

รวม



5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี
5.2 แผนงานการสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ งบด าเนินงาน สถานที่ หน่วย

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ
1 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน กระบวน 15,000  - เดือนมกราคม-กันยายน ภายในพื้นที่ ส านักปลัดเทศบาล ด าเนินการโดย

ด าเนินการจัดท าแผนพฒันาของ การ เพื่อจัดท าแผนพฒันาของเทศบาล เขตเทศบาล เทศบาลต าบล ไม่ใช้งบประมาณ

เทศบาลและแผนชุมชน และแผนชุมชน ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

15,000  -รวม

ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ



1. ครุภณัฑ์ส ำนักงำน 1.1 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 11 319,057 295,640
1.2 แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 3 28,990 27,390
1.3 แผนงำนกำรศึกษำ 4 32,100 31,500

2. ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 2.1 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 4 158,800 157,600
2.2 แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 2 16,300 16,050
2.2 แผนงำนกำรศึกษำ 2 28,800 28,500
2.3 แผนงำนสำธำรณสุข 4 38,800 38,450

3. ครุภณัฑ์โฆษณำและเผยแพร่ 3.1 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 2 88,000 42,000
4. ครุภณัฑ์งำนบำ้นงำนครัว 4.1 แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 3 37,400 37,180

4.2 แผนงำนสำธำรณสุข 1 19,000 19,000
4.3 แผนงำนเคหะและชุมชน 1 480,000  -

5. ครุภณัฑ์วทิยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ 5.1 แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 1 120,000 119,790
5.2 แผนงำนกำรศึกษำ 1 3,500 2,100
5.3 แผนงำนสำธำรณสุข 1 3,500 2,100

6. ครุภณัฑ์ไฟฟำ้และวทิยุ 6.1 แผนงำนสำธำรณสุข 1 9,000 8,900
7. ครุภณัฑ์โรงงำน 7.1 แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 1 5,000 4,900

7.2 แผนงำนเคหะและชุมชน 3 108,000 107,550
8. ครุภณัฑ์กำรเกษตร 8.1 แผนงำนสำธำรณสุข 1 80,000 80,000

46 1,576,247 1,018,650

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

เทศบาลต าบลเมอืงงาย อ าเภอเชยีงดาว จังหวัดเชยีงใหม่

รวม

แผนงาน จ านวนรายการประเภทครุภณัฑ์ จ านวนงบประมาณด าเนินการจ านวนงบประมาณ



1. ครุภัณฑ์ส ำนักงำน

ล ำดับ งบประมำณ งบด ำเนินงำน สถำนที่ หน่วย

ที่ (บำท) (บำท) ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร

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 

รำยกำร รำยละเอียด

รำยกำรจัดซ้ือครุภัณฑ์
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 (ระหว่ำงเดอืนตลุำคม 2563 -เดอืนกันยำยน 2564) 

เทศบำลต ำบลเมอืงงำย อ ำเภอเชยีงดำว จังหวัดเชยีงใหม่

1.1 แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป

ระยะเวลำด ำเนินกำร หมำยเหตุ



1. ครุภัณฑ์ส ำนักงำน

ล ำดับ งบประมำณ งบด ำเนินงำน สถำนที่ หน่วย

ที่ (บำท) (บำท) ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร

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 

รำยกำร รำยละเอียด

1.1 แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป (ตอ่)

ระยะเวลำด ำเนินกำร หมำยเหตุ



1. ครุภัณฑ์ส ำนักงำน

ล ำดับ งบประมำณ งบด ำเนินงำน สถำนที่ หน่วย
ที่ (บำท) (บำท) ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร

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 

รำยกำร รำยละเอียด

1.1 แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป (ตอ่)

ระยะเวลำด ำเนินกำร หมำยเหตุ



1. ครุภัณฑ์ส ำนักงำน

ล ำดับ งบประมำณ งบด ำเนินงำน สถำนที่ หน่วย

ที่ (บำท) (บำท) ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร

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

 

รวม

รำยละเอียด

1.1 แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป (ตอ่)

ระยะเวลำด ำเนินกำร หมำยเหตุรำยกำร



1. ครุภัณฑ์ส ำนักงำน
1.2  แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน
ล ำดับ สถำนที่ หน่วย

ที่ ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร

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 27,390รวม

รำยกำร รำยละเอียด งบประมำณ งบด ำเนินงำน ระยะเวลำด ำเนินกำร หมำยเหตุ



1. ครุภัณฑ์ส ำนักงำน
 1.2 แผนงำนกำรศึกษำ

ล ำดับ งบประมำณ งบด ำเนินงำน สถำนที่ หน่วย
ที่ (บำท) (บำท) ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร

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 31,500รวม

รำยกำร รำยละเอียด ระยะเวลำด ำเนินกำร หมำยเหตุ



ล ำดับ งบประมำณ งบด ำเนินงำน สถำนที่ หน่วย

ที่ (บำท) (บำท) ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร
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 โดยใช้เกณฑ์ราคากลา เทศบาลต าบล ก.พ. จ านวน 4 
งและคุณลักษณะ 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

รำยกำร รำยละเอียด

2.1 แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป
2. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

หมำยเหตุระยะเวลำด ำเนินกำร



เศรษฐกิจ และสังคม 

ล ำดับ งบประมำณ งบด ำเนินงำน สถำนที่ หน่วย
ที่ (บำท) (บำท) ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร
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

158,800 157,600รวม

รำยกำร รำยละเอียด

2. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
2.1 แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป (ตอ่)

หมำยเหตุระยะเวลำด ำเนินกำร



2.2 แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมำณ งบด ำเนินงำน สถำนที่ หน่วย
ที่ เกิดขึ้นจำกโครงกำร (บำท) (บำท) ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร
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 16,050รวม

2. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ระยะเวลำด ำเนินกำร หมำยเหตุ



ล ำดับ งบประมำณ งบด ำเนินงำน สถำนที่ หน่วย
ที่ (บำท) (บำท) ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร
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

รำยกำร รำยละเอียด

รวม

หมำยเหตุระยะเวลำด ำเนินกำร

2. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
2.3 แผนงำนกำรศึกษำ



ล ำดับ งบประมำณ งบด ำเนินงำน สถำนที่ หน่วย
ที่ (บำท) (บำท) ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร
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

รำยกำร รำยละเอียด

2.4 แผนงำนสำธำรณสุข
2. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

หมำยเหตุระยะเวลำด ำเนินกำร



ล ำดับ งบประมำณ งบด ำเนินงำน สถำนที่ หน่วย
ที่ (บำท) (บำท) ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร
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

รำยละเอียด ระยะเวลำด ำเนินกำร หมำยเหตุ

รวม

2. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
2.4 แผนงำนสำธำรณสุข (ตอ่)

รำยกำร



3. ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่
 3.1 แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป
ล ำดับ งบประมำณ งบด ำเนินงำน สถำนที่ หน่วย

ที่ (บำท) (บำท) ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร
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 42,000รวม

ระยะเวลำด ำเนินกำรรำยกำร รำยละเอียด หมำยเหตุ



4. ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว
 4.1 แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน
ล ำดับ งบประมำณ งบด ำเนินงำน สถำนที่ หน่วย

ที่ (บำท) (บำท) ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร
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

หมำยเหตุรำยกำร รำยละเอียด

รวม

ระยะเวลำด ำเนินกำร



4. ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว

ล ำดับ งบประมำณ งบด ำเนินงำน สถำนที่ หน่วย
ที่ (บำท) (บำท) ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร
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 ำดับ งบประมำณ งบด ำเนินงำน สถำนที่ หน่วย
ที่ (บำท) (บำท) ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร
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  -

รวม

รำยละเอียด

รำยกำร รำยละเอียด หมำยเหตุ

หมำยเหตุ

ระยะเวลำด ำเนินกำร

    4.3 แผนงำนงำนเคหะและชุมชน

ระยะเวลำด ำเนินกำร

รวม

รำยกำร

  4.2 แผนงำนสำธำรณสุข 



5. ครุภัณฑ์วิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์
 5.1 แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน
ล ำดับ งบประมำณ งบด ำเนินงำน สถำนที่ หน่วย

ที่ (บำท) (บำท) ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร
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. ครุภัณฑ์วิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์
 5.2 แผนงำนกำรศึกษำ
ล ำดับ งบประมำณ งบด ำเนินงำน สถำนที่ หน่วย

ที่ (บำท) (บำท) ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร
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

รำยกำร รำยละเอียด

รำยละเอียด

รวม

หมำยเหตุ

หมำยเหตุรำยกำร ระยะเวลำด ำเนินกำร

รวม

ระยะเวลำด ำเนินกำร



5. ครุภัณฑ์วิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์
  5.3 แผนงำนกำรสำธำรณสุข
ล ำดับ งบประมำณ งบด ำเนินงำน สถำนที่ หน่วย

ที่ (บำท) (บำท) ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร
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. ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ
  6.1 แผนงำนสำธำรณสุข
ล ำดับ งบประมำณ งบด ำเนินงำน สถำนที่ หน่วย

ที่ (บำท) (บำท) ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร
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

รำยกำร รำยละเอียด

หมำยเหตุ

รวม

ระยะเวลำด ำเนินกำร

รวม

ระยะเวลำด ำเนินกำร

รำยกำร รำยละเอียด

หมำยเหตุ



7. ครุภัณฑ์โรงงำน
   7.1 แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน
ล ำดับ งบประมำณ งบด ำเนินงำน สถำนที่ หน่วย

ที่ (บำท) (บำท) ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร
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. ครุภัณฑ์โรงงำน
 7.2 แผนงำนเคหะและชมุชน
ล ำดับ งบประมำณ งบด ำเนินงำน สถำนที่ หน่วย

ที่ (บำท) (บำท) ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร
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

รำยกำร รำยละเอียด

รำยกำร รำยละเอียด

รวม

หมำยเหตุ

ระยะเวลำด ำเนินกำร

ระยะเวลำด ำเนินกำร

หมำยเหตุ



7. ครุภัณฑ์โรงงำน
 7.2 แผนงำนเคหะและชมุชน (ตอ่)
ล ำดับ งบประมำณ งบด ำเนินงำน สถำนที่ หน่วย

ที่ (บำท) (บำท) ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร
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. ครุภัณฑ์กำรเกษตร
   8 .1 แผนงำนสำธำณสุข

ล ำดับ งบประมำณ งบด ำเนินงำน สถำนที่ หน่วย
ที่ (บำท) (บำท) ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร
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

รวม

รวม

รำยกำร รำยละเอียด

รำยกำร รำยละเอียด หมำยเหตุ

หมำยเหตุระยะเวลำด ำเนินกำร

ระยะเวลำด ำเนินกำร


