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ค าน า 
 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไท ยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  ก าหนดให้รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 

  เทศบาลต าบลเมืองงาย โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ได้ด าเนินการ
ติดตามและประเมินผล  ครั้งที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ระหว่างเดือนเมษายน - เดือนกันยายน 
2561) น าเสนอต่อคณะผู้บริหารเพ่ือให้ผู้บริหาร น าเสนอให้สภาเทศบาลต าบ ลเมืองงาย และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น และประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยทั่วถึงกัน 
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บทน า 

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

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

   1.4 เพ่ือพัฒนาระบบการก ากับดูแลและตรวจสอบการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ 
   1.5 เพ่ือให้ข้อชี้แนะแก่ผู้บริหารในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีต่อไป 

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

3. วิธีการติดตามและประเมินผล 
    3.1 การประเมินประสิทธิผลตามแผนพัฒนา  
    3.2 การประเมินประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณปี 25 62 
    3.3 การประเมินความพึงพอใจ  
 
 
 



 
 

 

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

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

1) พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อ
ความต้องการของประชาชน 

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

ร่วมในการพัฒนาชุมชน 
7) จัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติโดยยึดหลักแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน 
8) พัฒนาบุคลากร และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
เทศบาลต าบลเมืองงาย  ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้เป็น 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงพื้นฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  

  4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  
  5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
 

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

1.1 พัฒนาด้านที่อยู่อาศัย ดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของชุมชน   
จัดให้มีตู้ยาม อปพร., อาสาสมัครต ารวจบ้าน, หน่วยบริการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ อุบัติภัย
ตลอด 24 ชั่วโมง 
   1.2 บริหารงานด้วยความถูกต้องโปร่งใส มุ่งเน้นการบริการเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ เพื่อ
อ านวยความสะดวกและความพึงพอใจแก่ประชาชน โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นอย่าง
ต่อเนื่องทุกขั้นตอนและสามารถตรวจสอบได้ 
   1.3 มุ่งเน้นการบริหารงานของเทศบาลโดยใช้หลักธรรมาภิบาล และหลักการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ส่งเสริมสนับสนุนการท างานร่วมกับหน่วย
ราชการ หน่วยงานอื่น ๆ ตลอดจนองค์กรต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น 
   1.4 รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จัดส่งผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการ
บ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 

       2 



 
 

 

   1.5 ปรับปรุงและพัฒนารายได้ของเทศบาล ด้านการจัดเก็บภาษีอากรและค่าธรรมเนียม
ต่าง ๆ ให้ถูกต้องทั่วถึงและเป็นธรรม 
   1.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของชุมชนทั้ง 7 ชุมชน เพื่อเป็นแนวร่วม       
ในการพัฒนางานของเทศบาลอย่างมีประสิทธิภาพ 
   1.7 จัดสวัสดิการให้กับประชาอาสา เช่น อสม., อปพร., อาสาสมัครต ารวจบ้าน, ผู้น า
ชุมชน ทั้งนี้ตามที่ระเบียบกฎหมายก าหนด 
   1.8 ส่งเสริมการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการวางแผน การคิด
และการตัดสินใจเพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
   1.9 มุ่งเน้นการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโดยการต่าง ๆ เพื่อให้การ
ด าเนินงานเกิดความคุ้มค่าและบรรลุเป้าหมายในเชิงภารกิจรัฐ 
   1.10 ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มี
คุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ให้เหมาะสมและทันสมัย เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

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

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

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 14 227,500 6

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ
    2.1 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1 14,680 12

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคมและคุณภาพชวีิต
    3.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 1 56,000 13

    3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3 56,080 14

    3.3 แผนงานการศึกษา 6 1,992,674.52 15

    3.4 แผนงานสาธารณสุข 5 213,812.10 17

    3.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 4 149,802 19

    3.6 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 3 118,332 21

    3.7 แผนงานงบกลาง 3 4,499,400 23

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
    4.1 แผนงานเคหะและชุมชน 1 38,560 24

    4.2 แผนงานการเกษตร 1 6,655 25

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี
     5.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 5 277,675 26

รวมทั้งสิ้น 47 7,651,170.62

สรุปการด าเนินการตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ครั้งที่ 2  (ระหว่างเดือนเมษายน - เดือนกันยายน 2561)

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

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ ตั้งไว้ เบกิจ่าย ด าเนินการ ด าเนินการ
1 โครงการก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 664,500  - หมู่ที่ 1 กองช่าง โครงการกันเงินไว้

อาคารอเนกประสงค์ บา้นเมืองงายเหนือ ขนาดกวา้ง 10.00 เมตร ยาว บา้นเมืองงายเหนือ เทศบาลต าบล ด าเนินการในปี
หมู่ที่ 1 18.00 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกวา่ เทศบาลต าบล เมืองงาย งบประมาณ 2562

 180.00 ตารางเมตร เมืองงาย

2 โครงการปรับปรุง ปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาล 191,000       - ศูนย์พฒันา กองช่าง ด าเนินการก่อหนี้
ต่อเติมอาคารศูนย์พฒันา ต าบลเมืองงาย งานปรับปรุงหอ้งน้ าหอ้งส้วมเด็ก เด็กเล็กเทศบาล เทศบาลต าบล ผูกพนั จ านวน
เด็กเล็กเทศบาลต าบล นักเรียนพื้นที่ใช้สอยประมาณ 32.65 ตารางเมตร ต าบลเมืองงาย เมืองงาย 190,000 บาท
เมืองงาย  เบกิจ่ายในปี

งบประมาณ 2562
3 โครงการปรับปรุง ปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ ปรับปรุงงาน 1,251,300    - หมู่ที่ 10 กองช่าง โครงการกันเงินไว้

ต่อเติมอาคาร หลังคา และอื่นๆ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 509.00 บา้นสัน เทศบาลต าบล ด าเนินการในปี
อเนกประสงค์หมู่ที่ 10 ตารางเมตร เทศบาลต าบล เมืองงาย งบประมาณ 2562

  เมืองงาย

ครั้งที่ 2 (ระหว่างเดือนเมษายน - เดือนกันยายน 2561)
รายงานผลด าเนินการตามแผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

เทศบาลต าบลเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

หมายเหตุ
งบประมาณ

ระยะเวลาด าเนินการ



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

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ ตั้งไว้ เบกิจ่าย ด าเนินการ ด าเนินการ
4 โครงการก่อสร้างถนน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 121,800  - หมู่ที่ 1 กองช่าง ด าเนินการก่อหนี้

คอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นเมืองงายเหนือจากบา้นนายมูล แสนเมืองดี บา้นเมืองงายเหนือ เทศบาลต าบล ผูกพนั จ านวน
หมู่ที่ 1 ถึงที่นานายสมฤทธิ ์แสงเขื่อน ขนาดกวา้ง เทศบาลต าบล เมืองงาย 117,000 บาท

3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 70.00 เมตร เมืองงาย เบกิจ่ายในปี
หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกวา่ 210.00 ตารางเมตร งบประมาณ 2562

5 โครงการก่อสร้างถนน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ๑๙๗,๑๐๐  - หมู่ที่ 1 กองช่าง ด าเนินการก่อหนี้
คอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นเมืองงายเหนือสายเทศบาลซอย 27 ต่อจาก บา้นเมืองงายเหนือ เทศบาลต าบล ผูกพนั จ านวน
หมู่ที่ 1 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมขนาดกวา้ง 3.50 เมตร เทศบาลต าบล เมืองงาย 196,500 บาท

หนา 0.15 เมตร ยาว 102 เมตร หรือมีพื้นที่ เมืองงาย เบกิจ่ายในปี
ใช้สอยไม่น้อยกวา่ 357.00 ตารางเมตร งบประมาณ 2562

6 โครงการก่อสร้างถนน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมวด 9 หมู่ที่ 2 ๑๓๕,๗๐๐  - หมู่ที่ 2 กองช่าง ด าเนินการก่อหนี้
คอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นเมืองงายใต้ ซอยบา้นนายชาย ดาบทอง บา้นเมืองงายใต้ เทศบาลต าบล ผูกพนั จ านวน
หมู่ที่ 2 ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร เทศบาลต าบล เมืองงาย 134,000 บาท

ยาว 60.00 เมตร หรือพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกวา่ เมืองงาย เบกิจ่ายในปี
240.00 ตารางเมตร งบประมาณ 2562

งบประมาณ
ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ



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

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ ตั้งไว้ เบกิจ่าย ด าเนินการ ด าเนินการ
7 โครงการก่อสร้างถนน ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 63,900 63,500 หมู่ที่ 4 กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นแม่ข้อน จากสุดถนนคอนกรีตเดิมซอยเทศบาล บา้นแม่ข้อน เทศบาลต าบล
หมู่ที่ 4 75 ไปทางทศิตะวนัตก กวา้ง 4.00 เมตร เทศบาลต าบล เมืองงาย

ยาว 29.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ เมืองงาย
มีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกวา่ 116.00 ตารางเมตร

8 โครงการก่อสร้างถนน ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 ๑๖๕,๗๐๐ ๑๖๔,๐๐๐ เดือนกรกฎาคม 2561 หมู่ที่ 9 กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นม่วงง้ม จากถนนคอนกรีตเดิมซอยเทศบาล บา้นม่วงง้ม เทศบาลต าบล

หมู่ที่ 9 33 ถึงล าเหมือนเก๊าหา้ ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร เทศบาลต าบล เมืองงาย

หนา 0.15 เมตร ยาว 75.00 เมตร หรือ เมืองงาย

พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกวา่ 300.00 ตารางเมตร

9 โครงการก่อสร้างถนน ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 ๑๓๓,๖๐๐  - หมู่ที่ 9 กองช่าง ด าเนินการก่อหน้ี

คอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นม่วงง้ม จากบา้นนายม้วน  สุวรรณ ถึงสะพาน บา้นม่วงง้ม เทศบาลต าบล ผูกพัน จ านวน

หมู่ที่ 9 ล าเหมือง นางขจร อายุมั่น ขนาดกวา้ง 2.50 เมตร เทศบาลต าบล เมืองงาย 131,000 บาท

หนา 0.15 เมตร ยาว 93.00 เมตร หรือพื้นที่ เมืองงาย เบกิจ่ายในปี

ใช้สอยไม่น้อยกวา่ 232.50 ตารางเมตร งบประมาณ 2562

งบประมาณ
ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ



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

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ ตั้งไว้ เบกิจ่าย ด าเนินการ ด าเนินการ
10 โครงการก่อสร้าง ก่อสร้างฝาปดิรางระบายน้ า แบบฝาเหล็ก หมู่ที่ 3 ๑๒๐,๐๐๐  - หมู่ที่ 3 กองช่าง ด าเนินการก่อหน้ี

ฝารางระบายน้ าเหล็ก บา้นใหม่ จากแยกเขื่อนแม่ข้อนไปทางหย่อมบา้น บา้นใหม่ เทศบาลต าบล ผูกพัน จ านวน

หมู่ที่ 3 เหล่า ขนาดกวา้ง 1.00 เมตร ความยาวรวม เทศบาลต าบล เมืองงาย 116,000 บาท

54.00 เมตร เมืองงาย เบกิจ่ายในปี

งบประมาณ 2562

11 โครงการก่อสร้างราง ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ๒๓๒,๒๐๐  - หมู่ที่ 2 กองช่าง ด าเนินการก่อหนี้

ระบายน้ าคอนกรีต แบบมีฝาปดิ หมู่ที่ 2 บา้นเมืองงายใต้ จาก บา้นเมืองงายใต้ เทศบาลต าบล ผูกพนั จ านวน

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บา้นนายบญุธรรม เขื่อนเพชร ถึงบา้น เทศบาลต าบล เมืองงาย 212,000 บาท

นายบญุธรรม เขื่อนเพชร ถึงบา้น เมืองงาย เบกิจ่ายในปี

นายบญุทรง เสมมณี ขนาดกวา้งภายใน 0.30 เมตร งบประมาณ 2562

ลึก 0.50 เมตร ความยาวรวม 156.00 เมตร

12 โครงการก่อสร้างราง ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กรูป ๖๖๙,๓๐๐  - หมู่ที่ 4 กองช่าง ด าเนินการก่อหนี้

ระบายน้ าคอนกรีต แบบไม่มีฝาปดิ หมู่ที่ 4 บา้นแม่ข้อน จาก บา้นแม่ข้อน เทศบาลต าบล ผูกพนั จ านวน

หมู่ที่ 4 บา้นนายสวาท สีเงิน ถึงบา้นนายทมิชัย เขื่อนเพชร เทศบาลต าบล เมืองงาย 509,000 บาท

ขนาดกวา้งภายใน 1.00 เมตร ลึก 0.80 เมตร เมืองงาย เบกิจ่ายในปี

ความยาว 184.00 เมตร งบประมาณ 2562

งบประมาณ
ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ



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

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ ตั้งไว้ เบกิจ่าย ด าเนินการ ด าเนินการ
13 โครงการก่อสร้างราง ก่อสร้างรางระบายน้ า คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัววี 61,500  - หมู่ที่ 1 กองช่าง ด าเนินการก่อหน้ี

ระบายน้ าคอนกรีตเสริม หมู่ที่ 1 บา้นเมืองงายเหนือ จากรางระบายน้ า บา้นเมืองงายเหนือ เทศบาลต าบล ผูกพัน จ านวน
เหล็กรูปตัวว ีหมู่ที่ 1 คสล.เดิมถึงที่นานายอานุวฒัน์  ตันมา ขนาดรางกวา้ง เทศบาลต าบล เมืองงาย 58,000 บาท

1.20 เมตร ก้นรางกวา้ง 0.60เมตร เมืองงาย เบกิจ่ายในปี
 ลึก 0.80 เมตร ความยาวรวม 43.00 เมตร งบประมาณ 2562

14 โครงการก่อสร้างเสริม ก่อสร้างเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๔๑,๙๐๐  - หมู่ที่ 2 กองช่าง ด าเนินการก่อหน้ี

ผิวจราจรถนนคอนกรีต หมู่ที่ 2 บา้นเมืองงายใต้ สายข้างวดัเชียงมั่น บา้นเมืองงายใต้ เทศบาลต าบล ผูกพัน จ านวน

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 พร้อมราวกันตก ขนาดพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกวา่ เทศบาลต าบล เมืองงาย 41,000 บาท

55.00 ตารางเมตร เมืองงาย เบกิจ่ายในปี

งบประมาณ 2562

งบประมาณ
ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ



 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ
   2.1 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่
ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ ตั้งไว้ เบกิจ่าย
1 โครงการจัดกิจกรรมอบรม 1.จัดกิจกรรมอบรมมัคคุเทศก์น้อย 15,000 14,680 เดือนกันยายน 2561 ในเขตพื้นที่ กองการศึกษา โครงการบรูณาการ

มัคคุเทศก์น้อย ตามรอยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เขตเทศบาล เทศบาลต าบล ร่วมกับโรงเรียน
ณ โรงเรียนชุมชนบา้นเมืองงาย และ ต าบลเมืองงาย เมืองงาย ชุมชนบา้นเมืองงาย
พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหา
ราชานุสรณ์ 
2.เด็กและเยาวชน ในเขตพื้นที่ จ านวน
80 คน

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

หมายเหตุ



3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคมและคุณภาพชวีิต
3.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

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

1 โครงการจัดงานวนัส าคัญรัฐพธิี/ จัดกิจกรรมรัฐพธิ ีเช่น จัดกิจกรรมวนัพอ่ 56,000 56,000 เดือนเมษายน -กันยายน 2561 ในเขตพื้นที่ ส านักปลัด ด าเนินการตลอด

ราชพธิี วนัแม่ วางพานพุ่ม ถวายเคร่ืองราชสักการะ เทศบาล กองการศึกษา ปงีบประมาณ 

จุดเทยีนชัยถวายพระพร ต าบลเมืองงาย เทศบาลต าบล ต้ังงบประมาณ

เมืองงาย ไวท้ั้งหมด

75,000 บาท

หมายเหตุงบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ



3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคมและคุณภาพชวีิต

3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ สถานที่ หน่วย

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ ตั้งไว้ เบกิจ่าย ด าเนินการ ด าเนินการ

1 โครงการปอ้งกันและลดอุบติัเหตุ 1.ต้ังจุดบริการประชาชนในช่วง 7,320 7,320 เดือนเมษายน 2561 ในเขตพื้นที่ ส านักปลัด ด าเนินการตลอด

ทางถนน เทศกาลปใีหม่ เทศบาล เทศบาลต าบล ปงีบประมาณ 

1.ต้ังจุดบริการประชาชนในช่วง ต าบลเมืองงาย เมืองงาย ต้ังงบประมาณ

เทศกาลสงกรานต์ ไวท้ั้งหมด
30,000 บาท

2 โครงการจัดฝึกอบรมทบทวน ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครปอ้งกันภยั 30,000 29,600 เดือนสิงหาคม 2561 ในเขตพื้นที่ ส านักปลัด

อาสาสมัครปอ้งกันภยัฝ่าย ฝ่ายพลเรือนตามหลักสูตรที่ศูนย์ อปพร. เทศบาล เทศบาลต าบล

พลเรือน กลางก าหนด ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

3 โครงการซ้อมแผนปอ้งกันและ กิจกรรมการฝึกซ้อมดับเพลิง ฝึกอบรม 20,000 19,160 เดือนเมษายน 2561 ในเขตพื้นที่ ส านักปลัด

บรรเทาสาธารณภยั ประจ าปี ทบทวนความรู้ความเข้าใจและสามารถ เทศบาล เทศบาลต าบล

งบประมาณ 2561 ปฏบิติังานด้านการปอ้งกันและบรรเทา ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

สาธารณภยัได้อย่างมีประสิทธภิาพ

งบประมาณ
ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ



3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคมและคุณภาพชวีิต
  3.3 แผนงานการศึกษา

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ สถานที่ หน่วย
ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ ตั้งไว้ เบกิจ่าย ด าเนินการ ด าเนินการ
1 โครงการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม 1.การส่งเสริมการอ่าน 10,000 4,367 เดือนพฤษภาคม 2561 ศูนย์พฒันา กองการศึกษา

การศึกษาและพฒันาการเรียนรู้ 2.กิจกรรมเด็กน้อยกตัญญู เด็กเล็กเทศบาล เทศบาลต าบล

ส าหรับเด็กของศูนย์พฒันา 3.กิจกรรมเยี่ยมบา้น ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

เด็กเล็กเทศบาลต าบลเมืองงาย 4.กิจกรรมสานสัมพนัธป์ฐมวยั

5.กิจกรรมแข่งทกัษะวขิาการนักเรียน

2 โครงการส่งเสริมสุขภาพและ 1.ตรวจสุขภาพอนามัยและสุขภาพปาก 15,000 14,700 เดือนสิงหาคม 2561 ในเขตพื้นที่ กองการศึกษา

อนามัยในเด็กปฐมวยั ส าหรับ และฟนัเด็ก เทศบาล เทศบาลต าบล

ศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบล 2.อบรมใหค้วามรู้ผู้ปกครองเกี่ยวกับการ ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

เมืองงาย ดูแลอนามัยและสุขภาพปากและฟนัเด็ก

3.กลุ่มเปา้หมาย เด็กนักเรียนของ

ศูนย์พฒันาเด็กเล็กฯ และผู้ปกครอง 

จ านวน 125 คน

3 โครงการอาหารกลางวนั จัดอาหารกลางวนัส าหรับนักเรียนของ 301,400 264,600 เดือนเมษายน -กันยายน 2561 ศูนย์พฒันา กองการศึกษา ด าเนินการตลอด
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาล ศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเมืองงาย เด็กเล็กเทศบาล เทศบาลต าบล ปงีบประมาณ 

ต าบลเมืองงาย จ านวน 107 คน ต าบลเมืองงาย เมืองงาย ต้ังงบประมาณ

ไวท้ั้งหมด

524,300 บาท

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ



3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคมและคุณภาพชวีิต
  3.3 แผนงานการศึกษา

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ สถานที่ หน่วย
ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ ตั้งไว้ เบกิจ่าย ด าเนินการ ด าเนินการ
4 ค่าอาหารเสริม (นม) ค่าอาหารเสริม(นม) ส าหรับเด็กนักเรียน 699,015.76 699,007.52 เดือนเมษายน -กันยายน 2561 ในเขตพื้นที่ กองการศึกษา ด าเนินการตลอด

ศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเมืองงาย เทศบาล เทศบาลต าบล ปงีบประมาณ 
นักเรียนโรงเรียนชุมชนบา้นเมืองงายและ ต าบลเมืองงาย เมืองงาย ต้ังงบประมาณ
โรงเรียนบา้นใหม่ 1,097,983.00

บาท โอนงบเพิ่ม
104,100 บาท

5 อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบา้น อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบา้นเมืองงายและ 976,000 976,000 เดือนเมษายน -กันยายน 2561 ในเขตพื้นที่ กองการศึกษา ด าเนินการตลอด
เมืองงายและโรงเรียนบา้นใหม่ โรงเรียนบา้นใหม่ โครงการอาหารกลางวนั เทศบาล เทศบาลต าบล ปงีบประมาณ 
โครงการอาหารกลางวนั ต าบลเมืองงาย เมืองงาย ต้ังงบประมาณ

ไวท้ั้งหมด
1,844,000.00
โอนงบเพิ่ม
 46,000 บาท

6 โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษา จ้างนักเรียน/นักศึกษา ในเขตเทศบาล 50,000 34,000 เดือนเมษายน 2561 ในเขตพื้นที่ กองการศึกษา โครงการเพิ่มใหม่

ท างานช่วงปดิภาคฤดูร้อน ท างานช่วงปดิภาคเรียนฤดูร้อน เทศบาล เทศบาลต าบล โดยการโอนงบ

ต าบลเมืองงาย เมืองงาย ประมาณ

หมายเหตุงบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ



3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคมและคุณภาพชวีิต

3.4 แผนงานสาธารณสุข

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ สถานที่ หน่วย

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ ตั้งไว้ เบกิจ่าย ด าเนินการ ด าเนินการ

1 โครงการปอ้งกันและควบคุม 1.จัดท าปา้ยประชาสัมพนัธ ์ 39,990 39,989 เดือนเมษายน -กันยายน 2561 ในเขตพื้นที่ กองสาธารณสุข ต้ังไว ้30,000 บาท

โรคพษิสุนัขบา้ 2.กิจกรรมรณรงค์ การเผยแพร่ความรู้ ฯลฯ เทศบาล เทศบาลต าบล โอนงบประมาณ

3.ออกหน่วยบริการฉีดวคัซีนเพื่อปอ้งกัน ต าบลเมืองงาย เมืองงาย เพิ่ม 9,990 บาท

และควบคุมโรคพษิสุนัขบา้

2 โครงการปอ้งกันและควบคุม 1.จัดกิจกรรมรณรงค์ท าลายแหล่งเพาะพนัธุ์ 70,000 7,623.10 เดือนกรกฎาคม 2561 ในเขตพื้นที่ กองสาธารณสุข

โรคไข้เลือดออก ยุงลาย เช่น ท าปา้ยประชาสัมพนัธ์ เทศบาล เทศบาลต าบล

ประชาสัมพนัธผ่์านเสียงตามสาย ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

เดินรณรงค์

2.พน่หมอกควนัเพื่อควบคุมและปอ้งกัน

การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก

3 โครงการอาหารปลอดภยั 1.ส ารวจข้อมูลผู้ประกอบการร้านค้า 20,000 16,200 เดือนสิงหาคม 2561 ในเขตพื้นที่ กองสาธารณสุข

ตลาดสดน่าซ้ือ ร้านอาหาร และแผงลอย เทศบาล เทศบาลต าบล

2.อบรมใหค้วามรู้ผู้ประกอบการร้านค้า ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

ร้านอาหาร และแผงลอย จ านวน 40 คน

3.สุ่มตรวจร้านค้า ร้านอาหาร และแผงลอย

งบประมาณ
ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ



3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคมและคุณภาพชวีิต

3.4 แผนงานสาธารณสุข

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ สถานที่ หน่วย

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ ตั้งไว้ เบกิจ่าย ด าเนินการ ด าเนินการ
4 โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ า 1.ส ารวจแหล่งน้ าในชุมชน และแหล่งน้ า 10,000 10,000 เดือนกันยายน 2561 ในเขตพื้นที่ กองสาธารณสุข โอนลดงบประมาณ

อุปโภค บริโภคในเขตเทศบาล สาธารณะ เทศบาล เทศบาลต าบล จ านวน

2.จัดเก็บตัวอย่างน้ า ส่งตรวจที่ศูนย์ ต าบลเมืองงาย เมืองงาย 10,000 บาท

วทิยาศาสตร์การแพทย์เชียงใหม่

5 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น 140,000 140,000 เดือนกันยายน 2561 ในเขตพื้นที่ กองสาธารณสุข ต้ังจ่าย

ตามโครงการพระราชด าริ ตามโครงการพระราชด าริ เทศบาล เทศบาลต าบล เปน็รายการใหม่

ด้านสาธารณสุข ด้านสาธารณสุข จ านวน 7 หมู่บา้น ต าบลเมืองงาย เมืองงาย โดยการโอนงบ

หมู่บา้นละ 20,000 บาท ประมาณ
 

งบประมาณ
ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ



3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคมและคุณภาพชวีิต

3.5 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ สถานที่ หน่วย

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ ตั้งไว้ เบกิจ่าย ด าเนินการ ด าเนินการ

1 โครงการ TO BE NUMBER ONE ฝึกอบรมใหค้วามรู้ ร่วมกับโรงเรียนชุมชน 35,000 35,000 เดือนกันยายน 2561 ในเขตพื้นที่ ส านักปลัด ต้ังไว ้5,000 บาท

บา้นเมืองงาย, โรงเรียนบา้นใหม่ และ เทศบาล เทศบาลต าบล โอนงบประมาณ

ต าบลเมืองงาย เมืองงาย เพิ่ม 30,000 
บาท

2 โครงการปอ้งกันแก้ไขและปญัหา ค่าใช้จ่ายในการปอ้งกันและแก้ไขปญัหา 10,000 4,602 เดือนมิถุนายน 2561 ในเขตพื้นที่ ส านักปลัด

ยาเสพติด ยาเสพติด เทศบาล เทศบาลต าบล

1.เดินรณรงค์ ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

2.ประชาสัมพนัธ์

3 โครงการอุ้ยสอนหลาน สืบสาน การจัดฝึกอบรมเชิงปฏบิติัการ 10,000 10,000 เดือนสิงหาคม 2561 ในเขตพื้นที่ ส านักปลัด

ศิลปวฒันธรรมและภมูิปญัญา การประดิษฐ์ดอกไม้จากเศษวสัดุเหลือใช้ เทศบาล เทศบาลต าบล

พื้นบา้น ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

งบประมาณ
ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ



3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคมและคุณภาพชวีิต

3.6 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ สถานที่ หน่วย

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ ตั้งไว้ เบกิจ่าย ด าเนินการ ด าเนินการ
4 โครงการส่งเสริมพฒันาศักยภาพ จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมพฒันา 111,100 100,200 เดือนเมษายน -กันยายน 2561 ภายในเขตพื้นที่ ส านักปลัด ด าเนินการตลอด

ผู้สูงอายุ ศักยภาพผู้สูงอายุ "โรงเรียนดอยนาง เทศบาล เทศบาลต าบล ปงีบประมาณ 

ชราบาล" เช่น การจัดเวทแีลกเปล่ียนเรียนรู้ ต าบลเมืองงาย เมืองงาย ต้ังงบประมาณไว้

การอภปิรายสาระน่ารู้ การดูแล 120,000 บาท

รักษาสุขภาพ กิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ 

งบประมาณ
ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ



3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคมและคุณภาพชวีิต
3.6 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ สถานที่ หน่วย

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ ตั้งไว้ เบกิจ่าย ด าเนินการ ด าเนินการ

1 โครงการจัดงานประเพณี จัดงานประเพณีสงกรานต์และสรงน้ า 100,000 87,200 เดือนเมษายน 2561 ในเขตพื้นที่ กองการศึกษา

สงกรานต์และสรงน้ าพระสถูปฯ พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหา เทศบาล เทศบาลต าบล

ราชานุสรณ์ จัดขบวนแหเ่คร่ืองสักการะบชูา ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

ของประชาชน และหน่วยงานต่างๆ  

จัดการแสดงดนตรีพื้นเมือง 

การแสดงพื้นบา้น 

2 โครงการส่งเสริมกิจกรรมวนั 1.ประชาสัมพนัธก์ิจกรรมวนัส าคัญทาง 25,000 17,726 เดือนเมษายน -กันยายน 2561 ในเขตพื้นที่ กองการศึกษา ด าเนินการตลอด

ส าคัญทางพระพทุธศาสนาและ พระพทุธศาสนา เช่น วนัมาฆบชูา เทศบาล เทศบาลต าบล ปงีบประมาณ 

กิจกรรมส่งเสริมด้านวฒันธรรม วนัเข้าพรรษา วนัวสิาขะบชูา ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

ประเพณีอื่น ๆ 2.จัดงานประเพณีหล่อเทยีนพรรษาและ

ถวายเทยีนพรรษา

3.ส่งเสริม สนับสนุนการจัดงานประเพณี

สลากภตัร

4.การท าบญุตักบาตรเนื่องในวนัขึ้นปใีหม่

ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ
งบประมาณ



3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคมและคุณภาพชวีิต
3.6 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ สถานที่ หน่วย

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ ตั้งไว้ เบกิจ่าย ด าเนินการ ด าเนินการ
3 โครงการส่งเสริมคุณธรรม 1.จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 20,000 13,406 เดือนสิงหาคม 2561 ในเขตพื้นที่ กองการศึกษา

จริยธรรมเพื่อพฒันาคุณภาพชีวติ 2.จัดกิจกรรมฟงัเทศน์ ฟงัธรรมใน เทศบาล เทศบาลต าบล

สถานศึกษา ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

งบประมาณ
ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ



3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคมและคุณภาพชวีิต
3.7 แผนงานงบกลาง

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ สถานที่ หน่วย
ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ ตั้งไว้ เบกิจ่าย ด าเนินการ ด าเนินการ
1 เบีย้ยงัชีพผู้สูงอายุ 1.ออกหน่วยบริการจ่ายเงินสงเคราะห์ ๔,๐๒๖,๖๐๐ ๓,๗๓๓,๕๐๐ เดือนเมษายน -กันยายน 2561 ผู้สูงอายุ ส านักปลัด ด าเนินการตลอด

เบีย้ยงัชีพผู้สูงอายเุดือนละหนึ่งคร้ัง ในเขตพื้นที่ เทศบาลต าบล ปงีบประมาณ

ไม่เกนิวันที ่5 ของเดือน เขตเทศบาล เมืองงาย ต้ังงบประมาณไว้

2.โอนเงินสงเคราะห์เขา้บัญชีกรณีที่ ต าบลเมืองงาย 7,852,800 บาท

ผู้สูงอายทุีม่ีความประสงค์ให้โอนเขา้
บัญชี

2 เบีย้ยงัชีพคนพกิาร 1.ออกหน่วยบริการจา่ยเงินสงเคราะห์ ๙๙๕,๒๐๐ ๗๒๖,๔๐๐ เดือนเมษายน -กันยายน 2561 ผู้พกิาร ส านักปลัด ด าเนินการตลอด

เบีย้ยงัชีพคนพกิารเดือนละหนึ่งคร้ัง ในเขตพื้นที่ เทศบาลต าบล ปงีบประมาณ

ไม่เกนิวันที ่5 ของเดือน เทศบาล เมืองงาย ต้ังงบประมาณไว้

2.โอนเงินสงเคราะห์เขา้บัญชีกรณีที่ ต าบลเมืองงาย 1,728,000 บาท

ผู้พกิารทีม่ีความประสงค์ให้โอนเขา้บัญชี

3 เบี้ยยังชีพผู้ปว่ยโรคเอดส์ 1.ออกหน่วยบริการจ่ายเงินสงเคราะหเ์บี้ย 65,500 39,500 เดือนเมษายน -กันยายน 2561 ผู้ปว่ยโรคเอดส์ ส านักปลัด ด าเนินการตลอด

ยังชีพผู้ปว่ยโรคเอดส์เดือนละหนึ่งคร้ัง ในเขตพื้นที่ เทศบาลต าบล ปงีบประมาณ

ไม่เกินวนัที่ 5 ของเดือน เทศบาล เมืองงาย ต้ังงบประมาณไว้

2.โอนเงินสงเคราะห์เขา้บัญชีกรณีที่ ต าบลเมืองงาย 108,000 บาท

ผู้ป่วยโรคเอดส์ทีม่ีความประสงค์
ให้โอนเขา้บัญชี

หมายเหตุงบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ



4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
4.1 แผนงานเคหะและชมุชน
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ สถานที่ หน่วย
ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ ตั้งไว้ เบกิจ่าย ด าเนินการ ด าเนินการ
1 โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 1.ขอสนับสนุนวชิาการจากหน่วยงาน 42,737 38,560 เดือนเมษายน -กันยายน 2561 ภายในพื้นที่ กองสาธารณสุข ด าเนินการตลอด

ชุมชน "เมืองงายสะอาด"   ภาครัฐและเอกชน เขตเทศบาล เทศบาลต าบล ปงีบประมาณ

2.ฝึกอบรมการคัดแยกขยะใหก้ับชุมชน ต าบลเมืองงาย เมืองงาย ต้ังงบประมาณ

3.จัดท าแผ่นพบัและส่ือประชาสัมพนัธ์ ไวท้ั้งหมด

4.จัดท าน้ าหมักจุลินทรีย์  50,000 บาท

5.กิจกรรมประกวดหมู่บา้น/ชุมชน

   ปลอดขยะ

6.กิจกรรมรณรงค์ลดการใวโ้ฟม

7.ประชาสัมพนัธผ่์าเสียงตามสาย

งบประมาณ
ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ



4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
4.2 แผนงานการเกษตร
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ สถานที่ หน่วย
ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ ตั้งไว้ เบกิจ่าย ด าเนินการ ด าเนินการ
1 โครงการ "รักน้ า รักปา่ รักษาแผ่นดิน" จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 10,000 6,655 เดือนสิงหาคม 2561 ในเขตพื้นที่ กองสาธารณสุข

ปงีบประมาณ 2561 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั สมเด็จ เทศบาล เทศบาลต าบล

พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และ ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

สมเด็จพระเจ้าอยู่หวัมหาวชิรา-

ลงกรณบดินทรเทพยวรางกูล

งบประมาณ
ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ



5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี
5.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ สถานที่ หน่วย
ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ ตั้งไว้ เบกิจ่าย ด าเนินการ ด าเนินการ
1 โครงการฝึกอบรมเพื่อพฒันาและ ฝึกอบรมเพื่อพฒันาและเพิ่ม 231,600 227,120 เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2561 ในเขตพื้นที่ ส านักปลัด ต้ังไว ้30,000 บาท

เพิ่มประสิทธภิาพบคุลากร ประสิทธภิาพบคุลากร ส าหรับ เทศบาล เทศบาลต าบล รายการโอนเงิน

ผู้บริหาร ฯ ,สมาชิกสภาเทศบาล, ต าบลเมืองงาย เมืองงาย งบประมาณเพิ่มเติม

พนักงานเทศบาล,ลูกจ้างประจ าและ และศึกษา

พนักงานจ้าง โดยมุ่งเน้นด้านคุณธรรม ดูงานพื้นที่

และจริยธรรมเพื่อเปน็หลักในการ ต้นแบบ

ปฏบิติังาน 

2 โครงการฝึกอบรมการจัดการ ฝึกอบรมเพิ่มประสิทธภิาพการปฏบิติังาน 15,000 12,635 เดือนเมษายน  2561 ในเขตพื้นที่ ส านักปลัด

ความรู้ในการพฒันาองค์กร (KM) โดยการจัดเวทถี่ายทอดความรู้ เทศบาล เทศบาลต าบล

เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการ แลกเปล่ียนประสบการณ์ และขั้นตอน ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

ปฏบิติังาน การปฏบิติังานตามกระบวนงานต่างๆ

3 โครงการจ้างการประเมินและ จ่ายเปน็ค่าจ้างการประเมินและ 30,000 28,770 เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2561 ในเขตพื้นที่ ส านักปลัด ประเมินฯโดย

ส ารวจความพงึพอใจผู้รับบริการ ความพงึพอใจผู้รับบริการของ เทศบาล เทศบาลต าบล มหาวทิยาลัย 

ของเทศบาลต าบลเมืองงาย เทศบาลฯ ต าบลเมืองงาย เมืองงาย เชียงใหม่

งบประมาณ
ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ



5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหาร
5.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ สถานที่ หน่วย
ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ ตั้งไว้ เบกิจ่าย ด าเนินการ ด าเนินการ
4 โครงการเทศบาลสัญจรฯ จัดหน่วยบริการเคล่ือนที่โดยบรูณาการ 10,000 9,150 เดือนกันยายน 2561 ในเขตพื้นที่ ส านักปลัด

ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและ เทศบาล เทศบาลต าบล

เอกชน คืนความสุขใหก้ับประชาชน ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

5 โครงการติดตามและประเมินผล 1.ประชุมคณะกรรมการติดตามและ 5,000  - เดือนเมษายน 2561 ในเขตพื้นที่ ส านักปลัด ด าเนินการโดย

ตามแผนพฒันา ประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลฯ เทศบาล เทศบาลต าบล ไม่ใช้งบประมาณ

2.ประชุมคณะกรรมการพฒันาเทศบาลฯ ต าบลเมืองงาย เมืองงาย

งบประมาณ
ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ



ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน แผนงานบริหารงานทัว่ไป 4 115,869 29

ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน แผนงานเคหะและชุมชน 2 13,200 31

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ แผนงานบริหารงานทัว่ไป 1 3,250 32

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ แผนงานเคหะและชุมชน 1 7,800 32
7 132,319รวม

สรุปรายการจัดซ้ือครุภัณฑ์งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ครั้งที ่2 (ระหว่างเดอืนเมษายน - เดอืนกันยายน 2561)
เทศบาลต าบลเมอืงงาย อ าเภอเชยีงดาว จังหวัดเชยีงใหม่

ประเภทครุภณัฑ์ แผนงาน จ านวนรายการ จ านวนงบประมาณ ระบหุน้า



1. ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน
       1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ สถานที่ หน่วย
ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ ตั้งไว้ เบกิจ่าย ด าเนินการ ด าเนินการ
1 จดัซ้ือเกา้อี้บริการประชาชน จดัซ้ือเกา้อี้อเนกประสงค์บุนวม ๕๐,๐๐๐ ๔๙,๘๐๐ เดือนเมษายน 2561 เทศบาล ส านักปลัด

จ านวน 100 ตัว ราคาตัวละ 500 บาท ต าบลเมืองงาย เทศบาลต าบล

เกา้อี้ขาเหล็กเบาะนั่งและพนักพงิบุนวม เมืองงาย

คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อตุสาหกรรม

2 จัดซ้ือตู้บานเหล็ก 2 บาน จัดซ้ือตู้บานเหล็ก 2 บาน จ านวน 5 หลัง 27,500 ๒๓,๕๘๐ เดือนสิงหาคม 2561 เทศบาล ส านักปลัด

ราคารหลังละ 5,500 บาท (1) มีมือจับ ต าบลเมืองงาย กองคลัง

ชนิดบดิ (2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น เทศบาลต าบล

(3) คุณสมบติัตามมาตรฐานผลิตภณัฑ์ เมืองงาย

อุตสาหกรรม

(ส านักปลัด 2 หลัง ,กองคลัง 3 หลัง)

จ านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ครั้งที่ 2 (ระหว่างเดือนเมษายน - เดือนกันยายน 2561)
เทศบาลต าบลเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ



1. ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน
       1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ สถานที่ หน่วย
ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ ตั้งไว้ เบกิจ่าย ด าเนินการ ด าเนินการ
3 จัดซ้ือตู้บานเล่ือนกระจก จัดซ้ือตู้เหล็กบานเล่ือนกระจก จ านวน 1 4,200 2,900 เดือนสิงหาคม 2561 เทศบาล กองคลัง

 หลัง (1) บานเล่ือนกระจกสามารถเล่ือน ต าบลเมืองงาย เทศบาลต าบล

ไปมาได้ (2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ 2 ชิ้น เมืองงาย

(3) คุณสมบติัตามมาตรฐานผลิตภณัฑ์

อุตสาหกรรม

4 จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ ชนิดแขวน 40,200 39,589 เดือนกันยายน 2561 เทศบาล ส านักปลัด ต้ังจ่ายเปน็รายการใหม่

ชนิดต้ังพื้นหรือชนิดแขวน จ านวน 1 เคร่ือง ขนาดไม่ต่ ากวา่ 30,000 ต าบลเมืองงาย เทศบาลต าบล โดยการโอนงบประมาณ

บทียีู โดยมีคุณลักษณะเฉพาะครุภณัฑ์ เมืองงาย

มาตรฐานงบประมาณ ส านักงบประมาณ

ณ เดือน มกราคม 2561 

งบประมาณ
ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ



       1.2  แผนงานเคหะและชุมชน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ สถานที่ หน่วย
ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ ตั้งไว้ เบกิจ่าย ด าเนินการ ด าเนินการ
1 จัดซ้ือตู้บานเหล็ก 2 บาน จัดซ้ือตู้บานเหล็ก 2 บาน จ านวน 2 หลัง 11,000 8,400 เดือนเมษายน 2561 เทศบาล กองช่าง

ราคารหลังละ 5,500 บาท (1) มีมือจับ ต าบลเมืองงาย เทศบาลต าบล

ชนิดบดิ (2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น เมืองงาย

(3) คุณสมบติัตามมาตรฐานผลิตภณัฑ์

อุตสาหกรรม

2 จัดซ้ือตู้บานเล่ือนกระจก จัดซ้ือตู้เหล็กบานเล่ือนกระจก จ านวน 1 5,000 4,800 เดือนเมษายน 2561 เทศบาล กองช่าง

 หลัง (1) บานเล่ือนกระจกสามารถเล่ือน ต าบลเมืองงาย เทศบาลต าบล

ไปมาได้ (2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ 2 ชิ้น เมืองงาย

(3) คุณสมบติัตามมาตรฐานผลิตภณัฑ์

อุตสาหกรรม

งบประมาณ
ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ



       2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ สถานที่ หน่วย
ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ ตั้งไว้ เบกิจ่าย ด าเนินการ ด าเนินการ
1 จัดซ้ือเคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์ ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์ หรือชนิด 3,300 3,250 เดือนสิงหาคม 2561 เทศบาล ส านักปลัด

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

โดยใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ เมืองงาย

พื้นฐานคอมพวิเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร

       2.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ สถานที่ หน่วย
ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ ตั้งไว้ เบกิจ่าย ด าเนินการ ด าเนินการ
1 จัดซ้ือเคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึก ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึก ส าหรับ 7,900 7,800 เดือนพฤษภาคม 2561 เทศบาล กองช่าง

กระดาษขนาด A3 ต าบลเมืองงาย เทศบาลต าบล

โดยใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ เมืองงาย

พื้นฐานคอมพวิเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร

งบประมาณ
ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ

2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

งบประมาณ
ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ



ยุทธศาสตร์

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณปูโภคและโครงสร้างพ้ืนฐาน

    1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 14 5,038,100 2,547,000 2,479,000 34

รวมทั้งสิ้น 14 5,038,100 2,547,000 2,479,000

1.ประเภทครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

   แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1 1,720,000 1,600,000  - 40
รวม 1 1,720,000 1,600,000  -

ประเภทครุภณัฑ์ จ านวนรายการ งบประมาณ งบประมาณเบกิจ่าย ระบหุน้า

งบประมาณก่อหน้ี

งบประมาณก่อหน้ี

สรุปโครงการ/กิจกรรมจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เทศบาลต าบลเมอืงงาย อ าเภอเชยีงดาว จังหวัดเชยีงใหม่

จ านวนโครงการ งบประมาณ ระบหุน้างบประมาณเบกิจ่าย



1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชมุชน
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ
1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

จากสวน นายอัชนัย  วงศ์ฤทธิ ์
ไปทางทศิตะวนัออก ถึงนา  
นางจรินทร์  แสนค า (หมู่ที่ 1)

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสวน
นายอชันัย วงศ์ฤทธิ ์ไปทางทิศตะวันออก  
หมู่ที ่๑ บ้านเมืองงายเหนือ                 
ช่วงที ่๑ ผิวจราจรกว้าง  ๓.๐๐ เมตร หนา
 ๐.๑๕ เมตร ความยาว ๗๒.00 เมตร       
ช่วงที ่๒ ผิวจราจรกว้าง  ๒.๘๐ เมตร  หนา
 ๐.๑๕  เมตร ความยาวรวม ๒๘3.00 เมตร
 หรือพืน้ทีใ่ช้สอยไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๘.๔๐ 
ตารางเมตร

๕๔๔,๐๐๐ สอบราคา ๕๔๔,๐๐๐ ๕๔๔,๐๐๐

โครงการ/กิจกรรมจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เทศบาลต าบลเมอืงงาย อ าเภอเชยีงดาว จังหวัดเชยีงใหม่

วธิีการจัดหา เบกิจ่ายวงเงินตามสัญญา หมายเหตุงบประมาณ



ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่
ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ
2 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า

คอนกรีตเสริมเหล็ก จากทอ่
ลอดเหล่ียมล าเหมือง
สาธารณประโยชน์ ด้านหลัง
พระสถูปฯ เมืองงาย ไปทางทศิ
ใต้ (หมู่ที่ 2)

กอ่สร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากท่อลอดเหล่ียมล าเหมือง
สาธารณประโยชน์ ด้านหลังพระสถปูฯเมือง
งาย  ไปทางทิศใต้ หมู่ที ่๒ บ้านเมืองงายใต้
 ต าบลเมืองงาย ขนาด(ภายใน)กว้าง ๑.๒๐ 
เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร  ความยาว ๑๗๘ 
เมตร และท่อลอดเหล่ียม ขนาด(ภายใน)
กว้าง ๑.๒๐ เมตร ลึก ๐.๘๐ เมตร ความ
ยาว ๕.๐๐ เมตร

๖๒๑,๐๐๐ สอบราคา ๖๑๙,๐๐๐  - กนัเงินกอ่หนี้ผูกพนั
เบิกจา่ย ปีงบประมาณ 
2562

3 โครงการกอ่สร้างพนังกนัดิน
คอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาย
บ้านใหม่ จากป้อมต ารวจ
เมืองงาย ไปทางทิศตก (หมู่ที่
 3)

กอ่สร้างพนังกนัดินคอนกรีตเสริมเหล็กถนน
สายบ้านใหม่จากป้อมต ารวจเมืองงาย ไป
ทางทิศตะวันตก หมู่ที ่๓ บ้านใหม่ ต าบล
เมืองงาย ขนาดพนังสูง ๒.๐๐ เมตร ความ
ยาว ๘๗.00 เมตร

๖๖๓,๐๐๐ สอบราคา ๖๖๑,๐๐๐ ๖๖๑,๐๐๐

งบประมาณ หมายเหตุวธิีการจัดหา วงเงินตามสัญญา เบกิจ่าย



ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่
ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ
4 โครงการจา้งเหมาขดุเจาะ

บ่อน้ าบาดาลพร้อมพฒันาบ่อ
 เพือ่ระบบประปา (หยอ่ม
บ้านเหล่า) (หมู่ที ่๓ )

จา้งเหมาขดุเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมพฒันา
บ่อ เพือ่ระบบประปาหมู่ที ่๓ บ้านใหม่    
(หยอ่มบ้านเหล่า) ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง
ท่อกรุ ๑๕๐ มม. ความลึก ไม่น้อยกว่า ๖๐.
00 เมตร พร้อมระบบสูบน้ าดิบ ขนาด ๓ 
แรงม้า ระบบไฟฟา้ ๑ เฟส และถงักรองน้ า
ชนิดถงัเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง ๑.๕๐ 
 เมตร   ถาดเติมอากาศขนาด ๐.๘๐ x 
๐.๘๐ เมตร จ านวน ๔ ชั้น  ปัม๊น้ าถงัแรงดัน
 และวางท่อเมน  จา่ยน้ าชนิด พวีีซี

๔๖๓,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง ๔๖๓,๐๐๐  - กนัเงินกอ่หนี้ผูกพนั
เบิกจา่ย ปีงบประมาณ 
2562

5 โครงการกอ่สร้างเรียงหินยา
แนวป้องกนัริมตล่ิงล าห้วย
แม่ขอ้น (หมู่ที ่๔ )

กอ่สร้างเรียงหินยาแนวป้องกนัริมตล่ิงล า
ห้วยแม่ขอ้น หมู่ที ่๔ บ้านแม่ขอ้น บริเวณ
หอเส้ือบ้านไปทางทิศตะวันออก ขนาดด้าน
ฝ่ังซ้ายห้วยแม่ขอ้นสูง ๒.๕๐ เมตร ยาว 
42.00 เมตร ฝ่ังขวาห้วยแม่ขอ้นสูง ๑.๐๐ 
เมตร ยาว ๔๔.00 เมตร

197,000       เฉพาะเจาะจง 197,000          - กนัเงินกอ่หนี้ผูกพนั
เบิกจา่ย ปีงบประมาณ 
2562

งบประมาณ วงเงินตามสัญญา เบกิจ่าย หมายเหตุวธิีการจัดหา



ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่
ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ
6 โครงการกอ่สร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
เทศบาล ๗๕/๒ (หมู่ที ่๔)

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
เทศบาล ๗๕/๒ หมู่ที ่๔ บ้านแม่ขอ้น      
ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร ความยาว ๘๗.00 เมตร หรือพืน้ทีใ่ช้
สอยไม่น้อยกว่า ๓๐๔.๕๐  ตารางเมตร

๑๖๒,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง ๑๖๐,๐๐๐  - กันเงินก่อหนี้ผูกพัน
เบิกจ่าย ปีงบประมาณ
 2562

7 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
เทศบาล ๗๕ จากถนน
คอนกรีตเดิมไปตามทาง
สาธารณประโยชน์ (หมู่ที ่๔)

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
เทศบาล ๗๕ จากถนนคอนกรีตเดิมไปตาม
ทางสาธารณประโยชน์  หมู่ที ่๔ บ้านแม่
ขอ้น ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕  เมตร ความยาว ๒๖๕ เมตร  หรือ
พืน้ทีใ่ช้สอยไม่น้อยกว่า ๑,๐๖๐.๐๐ ตาราง
เมตร

๕๗๒,๐๐๐ สอบราคา ๕๗๒,๐๐๐ ๕๗๒,๐๐๐

8 โครงการกอ่สร้างรางระบาย
น้ าคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัว
ยแูบบมีฝาปิด ริมถนนสาย 
หมู่ที ่๒ –หมู่ที ่๙ (หมู่ที ่9)

กอ่สร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก
รูปตัวยแูบบมีฝาปิด ริมถนนสาย หมู่ที ่๒ –
หมู่ที ่๙ บ้านม่วงง้ม ขนาด(ภายใน)กว้าง 
๐.๖๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร ความยาว 
๑๓๖.00 เมตร

๒๘๕,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง ๒๘๔,๐๐๐ ๒๘๔,๐๐๐

เบกิจ่ายวงเงินตามสัญญางบประมาณ วธิีการจัดหา หมายเหตุ



ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่
ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ
9 โครงการกอ่สร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก จาก
ถนนคอนกรีตเดิมไปทางทิศ
ใต้เชื่อม หมู่ที ่๒ หมู่ที ่๙  
(หมู่ที ่9)

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนน
คอนกรีตเดิมไปทางทิศใต้เชื่อม หมู่ที ่๒   
หมู่ที ่๙  บ้านม่วงง้ม ขนาดผิวจราจรกว้าง 
๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ความยาว 
๔๑.๘๐ เมตร หรือพืน้ทีใ่ช้สอยไม่น้อยกว่า 
๑๖๗.๒๐ ตารางเมตร และท่อลอดเหล่ียม 
ขนาด(ภายใน)กว้าง ๒.๑๐ เมตร ลึก ๐.๘๐ 
เมตร  ความยาว ๗.๐๐ เมตร

๒๒๑,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง ๒๒๐,๐๐๐  - กนัเงินกอ่หนี้ผูกพนั
เบิกจา่ย ปีงบประมาณ 
2562

10 โครงการกอ่สร้างรางระบาย
น้ าคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัว
ยแูบบมีฝาปิด ริมถนน สาย
บ้านสัน (หมู่ที ่๑๐)

ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็กรูปตัวยูแบบมีฝาปิด ริมถนน สาย
บ้านสัน หมู่ที ่๑๐ บ้านสัน ขนาด
(ภายใน)กว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉล่ีย 
๐.๒๓ -๑.๐๐ เมตร ความยาว ๑๔๘.00 
เมตร

๒๗๓,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง ๒๗๒,๐๐๐  - กนัเงินกอ่หนี้ผูกพนั
เบิกจา่ย ปีงบประมาณ 
2562

งบประมาณ วธิีการจัดหา วงเงินตามสัญญา หมายเหตุเบกิจ่าย



ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่
ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ

11 โครงการกอ่สร้างรางระบาย
น้ าคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัว
ยแูบบมีฝาปิด ริมถนนคสล.
สายหน้าวัดกลางทุง่       
(หมู่ที ่๑๐)

กอ่สร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก
รูปตัวยแูบบมีฝาปิด ริมถนนคสล.สายหน้า
วัดกลางทุง่ หมู่ที ่๑๐ บ้านสัน              
ช่วงที ่๑ ขนาด(ภายใน)กว้าง ๐.๕๐ เมตร  
ลึก ๐.๘๐ เมตร ความยาว ๒๐ เมตร         
  ช่วงที ่๒ ขนาด(ภายใน)กว้าง ๐.๕๐ เมตร
 ลึก ๐.๕๐-๐.๘๐ เมตร ความยาว ๔๐.00 
เมตร                                             
ช่วงที ่๓ ขนาด(ภายใน)กว้าง ๐.๕๐ เมตร  
ลึก ๐.๕๐ เมตร ความยาว ๖๒.00 เมตร

๒๔๓,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง ๒๔๒,๐๐๐  - กนัเงินกอ่หนี้ผูกพนั
เบิกจา่ย ปีงบประมาณ 
2562

12 โครงการจา้งเหมาขดุเจาะ
บ่อน้ าบาดาลพร้อมพฒันาบ่อ
 เพือ่ระบบประปา          
(หมู่ที ่๑๐ )

โครงการจา้งเหมาขดุเจาะบ่อน้ าบาดาล
พร้อมพฒันาบ่อ เพือ่ระบบประปาหมู่ที ่๑๐ 
 บ้านสัน ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลางท่อกรุ ๑๕๐
 มม. ความลึกไม่น้อยกว่า ๑๐๐.00 เมตร 
พร้อมระบบสูบน้ าดิบ ขนาด ๓ แรงม้า 
ระบบไฟฟา้ ๓ เฟส และถาดเติมอากาศ
ขนาด ๐.๘๐ x ๐.๘๐ เมตร จ านวน ๔ ชั้น

๓๐๖,๑๐๐ เฉพาะเจาะจง ๓๐๖,๐๐๐  - กนัเงินกอ่หนี้ผูกพนั
เบิกจา่ย ปีงบประมาณ 
2562

หมายเหตุงบประมาณ วธิีการจัดหา วงเงินตามสัญญา เบกิจ่าย



ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่
ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ

13 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอย
เทศบาล ๙/๖ บ้านหนองบัว 
(หมู่ที ่๑๑)

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยเทศบาล ๙/๖ หมู่ที ่๑๑ บ้านหนองบัว 
 ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร  หนา 
๐.๑๕ เมตร  ความยาว ๑๘๗.00 เมตร 
หรือพืน้ทีใ่ช้สอยไม่น้อยกว่า ๗๑๘.๒๕ 
ตารางเมตร

385,000 เฉพาะเจาะจง ๓๘๔,๐๐๐ ๓๘๔,๐๐๐

14 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอย
เทศบาล ๙/๒  บ้านหนองบัว
(หมู่ที ่๑๑)

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอย
เทศบาล ๙/๒ หมู่ที ่๑๑ บ้านหนองบัว  
ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร ความยาว ๔๘.00 เมตร หรือ
พืน้ทีใ่ช้สอยไม่น้อยกว่า ๑๙๒.00 ตาราง
เมตร

๑๐๓,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง ๑๐๒,๐๐๐ ๑๐๒,๐๐๐

1. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
       1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ
ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท)
1 จดัซ้ือรถพยาบาลฉกุเฉนิ 

(กระบะ) จ านวน 1 คัน
รถพยาบาลฉกุเฉนิ (กระบะ) จ านวน 1 คัน
 ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี 
หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 140 
กโิลวัตต์ พร้อมอปุกรณ์พยาบาล อปุกรณ์
ช่วยชีวิต

๑,๗๒๐,๐๐๐ สอบราคา ๑,๖๐๐,๐๐๐ ๑,๖๐๐,๐๐๐

วธิีการจัดหา วงเงินตามสัญญา เบกิจ่าย หมายเหตุ

วธิีการจัดหา วงเงินตามสัญญา เบกิจ่ายงบประมาณ หมายเหตุ


