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ส่วนที ่ส่วนที ่11  
  

  

 
1. ด้านกายภาพ 

1.1 ที่ตั้งของต าบลนางแล 
 ตําบลนางแล ได้รับการจัดตั้งตามกฎหมายลักษณะปกครองท้องที่ พ .ศ .2457                 

เมื่อ พ .ศ.2501 โดยแยกจากตําบลบ้านดู่  และได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตําบลนางแล      
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 19 มกราคม 2539 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับทั่วไป   
เล่ม 113 ตอนที่ 9 ง ลงวันที่ 30 มกราคม 2539 มีผลใช้ บังคับเมื่อปี พ.ศ. 2539 และต่อมา ปี พ.ศ. 2551 
ได้รับการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตําบลนางแล เป็นเทศบาลตําบลนางแล เม่ือวันที่ 18 กรกฎาคม 
2551 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย 

1.1 ที่ตั้ง (แสดงที่ตั้งและระยะห่างจากอ าเภอ) 
ตําบลนางแล เป็นตําบลหนึ่งใน 15 ตําบล ของอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย สํานักงาน

เทศบาลตําบล นางแล ตั้งอยู่ที่ 476 หมู่ 12 บ้านขัวแตะ ถนนพหลโยธิน ติดกับทางหลวงหมายเลข 1          
ห่างจากอําเภอเมืองเชียงรายประมาณ 15 กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพมหานคร  894  กิโลเมตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
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1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
ต าบลนางแล มีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ 55 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 34,375 ไร่     

มีอาณาเขตติดต่อกับหน่วยการปกครองท้องถิ่นอ่ืนๆ ดังนี้  คือ 
ทิศเหนือ      ติดต่อกับเทศบาลตําบลท่าสุด อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  
ทิศตะวันออก  ติดต่อองค์การบริหารส่วนตําบลแม่ข้าวต้ม  อําเภอเมืองเชียงราย   

จังหวัดเชียงราย 
ทิศใต้    ติดต่อเทศบาลตําบลบ้านดู่  องค์การบริหารส่วนตําบลริมกก  และ 

เทศบาลตําบลแม่ยาว  อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย   
ทิศตะวันตก   ติดต่อองค์การบริหารส่วนตําบลป่าตึง  อําเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย 

       พื้นที่ทางทิศตะวันออก มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม ใช้เป็นที่เพาะปลูกพืชไร่      
ใช้เป็นที่ตั้งชุมชนและพื้นที่เกษตรกรรม 

  พื้นที่ทางด้านทิศตะวันตกถึงทิศตะวันออก  มีลักษณะภูมิประเทศเป็นป่าสงวน และมีที่ตั้ง
ชุมชนชาวไทยภูเขาเผ่าอาข่า 
  1.3 ลักษณะภูมิอากาศ  
   มีลักษณะภูมิอากาศ 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูหนาว ฤดูฝน และบางพื้นที่เป็นที่ราบสูงจะมีอากาศ
หนาวเย็น  และมีฝนตกบ่อยครั้ง โดยเฉพาะในช่วงเดือนกรกฎาคม  - กันยายนของทุกปี จะประสบอุทกภัยจากฝน
ตกและน้ําป่าไหลหลาก และในช่วงฤดูแล้งจะมีหมอกควันปกคลุม ผลมาจากการเผาป่า   หรือไฟป่า  
  1.4 ลักษณะของดิน  

      ดินในตําบลนางแล  มี  5  ประเภท  คือ 
1. ดินแดงปนหิน 
2. ดินร่วนปนทราย 
3. ดินที่สูงที่ราบสูง 
4. ดินปนหิน 
5. ดินเหนียว 

                   สมรรถนะดินของตําบลนางแล  และทิศตะวันตกเป็นป่าสงวน ดินมีความอุดมสมบูรณ์ 
เนื่องจากเป็นป่าต้นน้ําของตําบล และเป็นดินที่มีความเหมาะสมสําหรับปลูกพืชสับปะรด                     
ส่วนด้านทิศตะวันออกเป็นพื้นที่การทํานา ปลูกข้าว และปลูกพืชไร่ แต่ปัจจุบันประสบปัญหาเกี่ยวกับ     
การขาดแคลนน้ํา และการบริหารจัดการน้ําที่ถูกวิธี       
  1.5 ลักษณะของแหล่งน้ า  

1.5.1 แหล่งน้ าที่สร้างขึ้นเองและสามารถใช้การได ้
   - ฝาย   

- อ่างเก็บน้ํา  
- บ่อน้ําโยก  
- บ่อน้ําตื้นมีใช้ครอบคลุมเกือบทุกครัวเรือน  
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1.5.2 แหล่งน้ าที่ใช้ในการเกษตรและอุปโภค – บริโภค เป็นแหล่งน้ าตามธรรมชาต ิ
แหล่งน้ าที่ใช้อุปโภค – 

บริโภค  
จ านวน 
(แห่ง) 

ชื่อแหล่งน้ า 

1. ประปาจากอ่างเก็บน้ํา 14 ก๊อตตะเคียน/ป่าเปาะ/กิ่วกะโหลก/หนองแหวน/ดอยโอ่ง/   
ป่าอ้อ/หนองป่าเห๊ียะ/หนองป่ายาง/หนองผํา/ห้วยพญาสิงห์/
ห้วยโอ่ง/ห้วยตีหิน/ห้วยปูแกง/หนองปลาไมล์ 

2. ระบบประปาจากบ่อน้ํา
บาดาล 

9 หมู่ 1/หมู่ 5/หมู่ 6/หมู่ 7/หมู่ 8/หมู่ 11/หมู่ 12/หมู่ 15/   
หมู่ 16 

  1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม ้
      ตําบลนางแล มีพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งมีป่าไม้มีค่าและสงวนไว้ใช้เป็นแหล่งต้นน้ําลําธาร 

ปัจจุบันมีสภาพที่อุดมสมบูรณ์ เนื่องจากมีการอนุรักษ์และรักษาต้นน้ํา ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณ      
ป่าสงวน คือ หมู่ที่ 7 ใช้ป่าเป็นอาหารพื้นบ้าน    

2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
           2.1 เขตการปกครอง 

  หมู่บ้านในเขตเทศบาลต าบลนางแล  มีจ านวน 16 หมู่บ้าน คือ  
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ชื่อก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน 

1 บ้านป่าห้า นายศรีนอง  ศรีวิชัย 
2 บ้านนางแล นายสนิท   แหนคํา 
3 บ้านนางแลเหนือ นางสมพิศ  สมประสงค์ 
4 บ้านม่วงคํา นายยศวริศ  ปินตาสาร 
5 บ้านเด่น นายสงบ  ภักดี 
6 บ้านป่าอ้อ นายสิงห์แก้ว  นางแล 
7 บ้านนางแลใน นายศรีเดช  หน่อแก้ว 
8 บ้านป่ารวก นายสมยศ  นางแล 
9 บ้านดอยกิ่ว นายธัญสินี  เตชะตน 
10 บ้านป่าซางวิวัฒน์ นายสุริยา  อุตเจริญ (กํานันตําบลนางแล) 
11 บ้านดาวดึงส์ นางนันธยา  ไฝ่แก้ว 
12 บ้านขัวแตะ นายเทียน  นางแล  
13 บ้านแม่ปูคา ส.ต.สํารวย สุริยะวงค์คํา 
14 บ้านร่องปลาค้าว นายจรัญ   เข่ือนเพชร 
15 บ้านใหม่ม่วงคํา นายสุพล ไฝ่แก้ว 
16 บ้านสันต้นขาม นายจํานงค์ เขยหัวคํา 
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2.2 การเลือกตั้ง  การเลือกตั้ง มีจํานวน 2 เขต ดังนี ้
เขตที่ 1 เขตที่ 2 

หมู่ที่ 1 บ้านป่าห้า 
หมู่ที่ 11 บ้านดาวดึงส ์
หมู่ที่ 16 บ้านสันต้นขาม 
หมู่ที่ 9 บ้านดอยกิ่ว 
หมู่ที่ 2 บ้านนางแล 
หมู่ที่ 3 บ้านนางแลเหนือ 
หมู่ที่ 13 บ้านแม่ปูคา 
หมู่ที่ 5 บ้านเด่น 
หมู่ที่ 4 บ้านม่วงคํา 
หมู่ที่ 15 บ้านใหม่ม่วงคํา 

หมู่ที่ 6 บ้านป่าอ้อ 
หมู่ที่ 8 บ้านป่ารวก 
หมู่ที่ 10 บ้านป่าซางวิวัฒน ์
หมู่ที่ 12 บ้านขัวแตะ 
หมู่ที่ 7 บ้านนางแลใน 
หมู่ที่ 14 บ้านร่องปลาค้าว 
 

 

ที่มา : ส านักทะเบียนท้องถิ่นต าบลนางแล  ณ เดือน มิถุนายน 2562 

3. ประชากร 
 3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร  

3.1.1 ข้อมูลประชากรในพื้นที่ 
      รายการ     ปีปัจจุบัน (2562)    ปีที่แล้ว (2561) 2 ปีที่แล้ว (2560)  

(คน) 
(คน) 
(คน) 
 
(หลังคาเรือน) 

ประชากรชาย 5,470 5,493 5,503 

ประชากรหญิง 5,907 5,903 5,887 

รวมประชากร 11,377 11,396 11,390 

บ้าน 5,419 - 5,008 

  3.1.2 แยกจํานวนประชากรและบ้านตามหมู่บ้าน  
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ประชากร รวม จ านวนครัวเรือน 

ชาย หญิง 
1 บ้านป่าห้า 235 264 499 287 
2 บ้านนางแล 191 216 407 257 
3 บ้านนางแลเหนือ 199 258 457 324 
4 บ้านม่วงคํา 279 295 574 236 
5 บ้านเด่น 327 335 662 362 
6 บ้านป่าอ้อ 407 469 876 466 
7 บ้านนางแลใน 1,046 1,004 2,050 802 
8 บ้านป่ารวก 246 288 534 279 
9 บ้านดอยกิ่ว 304 307 611 258 
      



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตําบลนางแล หน้า 5 
 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ประชากร รวม จ านวนครัวเรือน 
ชาย หญิง 

10 บ้านป่าซางวิวัฒน์ 376 379 755 426 
11 บ้านดาวดึงส์ 293 328 621 339 
12 บ้านขัวแตะ 258 311 569 266 
13 บ้านแม่ปูคา 509 550 1,059 500 
14 บ้านร่องปลาค้าว 294 355 649 269 
15 บ้านใหม่ม่วงคํา 266 300 566 176 
16 บ้านสันต้นขาม 240 248 488 170 
 ทะเบียนบ้านกลาง - - - 2 
 รวม 5,470 5,907 11,377 5,419 

 ที่มา : ส านักทะเบียนท้องถิ่นต าบลนางแล ณ เดือน มิถุนายน 2562 
 3.1.3 บุคคลที่ทําบัตรประจําตัวประชาชน/บุคคลที่มีสิทธิเลือกตั้งและบุคคลที่ต้องเข้ารับการเกณฑ์ทหาร 
 ชาย หญิง รวม 
เป็นบุคคลที่ทําบัตรประจําตัวประชาชน 62 45 107 
เป็นบุคคลที่มีสิทธิ์เลือกตั้งอายุ 15 ปี  4,071 4,588 8,659 
เป็นบุคคลที่มีสิทธิ์เลือกตั้งอายุ 18 ป ี 3,922 4,449 8,371 
เป็นบุคคลที่มีสิทธิ์เลือกตั้งอายุ 20 ป ี 3,817 4,357 8,174 
เป็นบุคคลที่ต้องขึ้นทะเบียนทหาร 47 0 47 
เป็นบุคคลที่ต้องเข้ารับการเกณฑ์ทหาร 44 0 44 

 ที่มา : ส านักทะเบียนท้องถิ่นต าบลนางแล ณ เดือน มิถุนายน 2562 

4. สภาพทางสังคม 
 4.1 การศึกษา  

         - ตําบลนางแล มีโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในเขตความรับผิดชอบ        
จํานวน 6 แห่ง คือ โรงเรียนประถมศึกษา จํานวน 5 แห่ง และโรงเรียนมัธยมศึกษา จํานวน 1 แห่ง คือ 

ที่ ชื่อโรงเรียน ที่ตั้ง จ านวนนักเรียน (คน) 
1 โรงเรียนบ้านนางแล หมู่ที่ 3 บ้านนางแลเหนือ 123 
2 โรงเรียนอนุบาลนางแล (บ้านทุ่ง) หมู่ที่ 5 บ้านเด่น 367 
3 โรงเรียนบ้านนางแลใน หมู่ที่ 7 บ้านนางแลใน 135 
4 โรงเรียนบ้านป่ารวก (คุรุราษฎร์สงเคราะห์) หมูท่ี่ 10 บ้านป่าซางวิวัฒน์ 49 

5 โรงเรียนบ้านสันต้นขาม หมู่ที่ 16 บ้านสันต้นขาม 53 
6 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม  

(โรงเรียนมัธยมศึกษา) 
หมู่ที่ 3 บ้านนางแลเหนือ  891 

รวม 1,618 
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 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความดูแลของเทศบาลตําบลนางแล จํานวน  1 ศูนย์ คือ 
ที่ ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่ตั้ง จ านวนนักเรียน 

(คน) 

1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
นางแล 

หมู่ที่ 12 บ้านขัวแตะ 65 

 รวม  65 

            ที่มา : กองการศึกษา 

ระดับการศึกษาของประชากร 

ระดับการศึกษา ร้อยละ 

ไม่เคยศึกษา 7.22 

อนุบาล/ศูนย์เด็กเล็ก 1.84 

ต่ํากว่าชั้นประถมศึกษา 6.44 

จบชั้นประถมศึกษา (ป.4,ป.7,ป.6) 41.32 

มัธยมศึกษาตอนต้น (มศ.1 – 3,ม.1 – 3)  12.53 

มัธยมศึกษาตอนปลาย (มศ. 4 – 5,ม. 4 – 6,ปวช.)  10.61 

อนุปริญญา หรือเทียบเท่า 2.76 

ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 15.45 

สูงกว่าปริญญาตรี 1.83 

รวม 100 
  

 ท่ีมา : ข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐาน จปฐ. ปี 2562 

 4.2 สาธารณสุข  
        ในเขตตําบลนางแลมีสถานบริการด้านสาธารณสุข  คือ 
        4.2.1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตําบลนางแล ตั้งอยู่ในหมู่  2 บ้านนางแล ติดถนน

พหลโยธิน  ซึ่งยกระดับจากสถานีอนามัยขึ้นมา เพื่อให้บริการตรวจสุขภาพแก่ประชาชนทั่วไปทั้งในตําบล
และตําบลใกล้เคียง เน้นการส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชนในตําบลนางแลเป็นหลัก  

        4.2.2 การบริการด้านสาธารณสุขของตําบลนางแล นับว่ามีความสะดวกแก่ประชาชนอย่าง
ทั่วถึง ซึ่งนอกจากจะรับบริการจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตําบลนางแลแล้ว ยังสามารถรับบริการ
ตรวจรักษาที่โรงพยาบาลข้างเคียง คือ โรงพยาบาลประจําจังหวัด ในตัวอําเภอเมืองเชียงราย ห่างจากตําบล
นางแล ระยะทาง 15 กิโลเมตร และโรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง ห่างจากตําบลนางแล ระยะทาง 3 กิโลเมตร 
โดยมีเส้นทางสายพหลโยธินเป็นเส้นทางคมนาคมที่สะดวก   
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                    4.2.3 มีศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน และมีอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานทุกหมู่บ้าน    
ทั้ง 16 หมู่บ้าน  ทําหน้าที่ในการดูแล ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อในชุมชน ส่งเสริมสุขภาพประชาชน 
ส่งเสริมและพัฒนาระบบสาธารณสุขมูลฐานร่วมกับเทศบาลตําบลนางแล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ชุมชนตําบลนางแล 

         4.2.4 เทศบาลตําบลนางแล มีการจัดตั้งกองทุน สปสช. เมื่อปี พ.ศ.2552 โดยดําเนินการ
ส่งเสริมสุขภาพอนามัยแก่ประชาชนในพื้นที่ รวม 4 กิจกรรมหลัก ตามที่สํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติกําหนด โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐและเทศบาลตําบลนางแล สมทบเข้ากองทุนคํานวณ
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดทุกปี 

4.2.5  โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้า หลวง ตั้งอยู่ ตําบลนางแล อําเภอ
เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เป็นโรงพยาบาลขนาด 400 เตียง เป็นอาคารสูง 15 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอย 
100,000 ตารางเมตร เร่ิมก่อสร้างเมื่อเดือนตุลาคม 2557 ด้วยเงินงบประมาณประมาณ 2,800 ล้านบาท 
การก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม 2561 พร้อมเปิดให้บริการรักษาเบื้องต้นแก่ประชาชนในพื้นที่และ
ใกล้เคียง ก่อนจะขยายไปสู่การรักษาระดับสูงต่อไป โดยโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
เป็นส่วนหนึ่งของสํานักวิชาแพทยศาสตร์ ที่ใช้ทั้งการเรียนการสอนของนักศึกษาแพทยศาสตร์และตรวจ
รักษาผู้ป่วยทั่วไปในทุกโรค  

4.2.6 โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย ตั้งอยู่ เป็นโรงพยาบาลกรุงเทพแห่งที่ 47 มีที่ตั้งอยู่ใน 
หมู่ที่ 2 บ้านนางแล  ตําบลนางแล จังหวัดเชียงราย เขตภาคเหนือตอนบน เป็นโรงพยาบาลในเครือข่ายของ
บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) ให้บริการด้วยคุณภาพระดับสากล ตั้งอยู่บนพื้นที่9  ไร่ 206 
ตารางวา บนถนนสาย เชียงราย-แม่สาย อยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงราย 11 กม. ห่างจากชายแดนแม่สาย 
ชายแดน ชายแดนประเทศพม่า 52.8 กม. ห่างจาก ชายแดนเชียงของ ชายแดนประเทศลาว 94.6 กม. และ
ห่างจากชายแดนสามเหลี่ยมทองคํา ชายแดนประเทศไทย พม่า และลาว 51.4 กม. อีกทั้งทําเลที่ตั้ง              
ยังมีความสะดวกสบายในการเดินทาง เนื่องจากอยู่ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและสนามบินนานาชาติ 
แม่ฟ้าหลวงเชียงราย เป็นระยะทาง 3.8 กม. ซึ่งถือว่าเป็นเมืองท่าในการต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งในและ
ต่างประเทศ โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย มุ่งมั่นที่จะพัฒนาขีดความสามารถในทุกด้าน ทั้งทางด้านองค์
ความรู้ของแพทย์และสหสาขาวิชาชีพ ให้การดูแลรักษาผู้ป่วย ภายใต้การบริการด้วยน้ําใจ คงเอกลักษณ์
ความเป็นไทยแบบฉบับของคนภาคเหนือ โดยยึดหลักความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นสําคัญ และมุ่งมั่นให้
โรงพยาบาลเป็นศูนย์รวมในการรักษาพยาบาลที่รองรับประเทศในกลุ่ม ASEAN ตอนบนและประเทศจีนตอนใต้ 

               4.3 อาชญากรรมและยาเสพติด 

  มีการป้องกันอาชญากรรมและยาเสพติดในพื้นที่ ร่วมมือระหว่างหน่วยงานตํารวจ 
เทศบาล และองค์กรชุมชน โดยมีหน่วยบริการร่วมรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในพื้นที่ ดังนี้       
  4.3.1 หน่วยบริการประชาชนตําบลนางแล (ตํารวจ)                 จํานวน    1   แห่ง  
  4.3.2 ศูนย์ อปพร.ทต.นางแล                           จํานวน    1   แห่ง  
                     4.3.3 ศูนย์การแพทย์ฉุกเฉิน EMS เทศบาลตําบลนางแล จํานวน     1   แห่ง  

           4.3.4 ศูนย์ อปพร.เครือข่าย  จํานวน     16   แห่ง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตําบลนางแล หน้า 8 
 

           4.3.5 ชรบ,ตํารวจบ้าน        จํานวน     16  แห่ง 

           4.3.6 รถบรรทุกน้ําช่วยดับเพลิงของเทศบาลตําบลนางแล   จํานวน    1  คัน  

           4.3.7 รถยนต์ตรวจการณ์ศูนย์ อปพร.ทต.นางแล จํานวน     1  คัน 

           4.3.8 รถเครนกระเช้า  จํานวน     1  คัน  

           4.3.9 รถแพทย์ฉุกเฉิน EMS   จํานวน     1  คัน 

           4.3.10 สมาชิก อปพร.ทต.นางแล  จํานวน   280  คน 

           4.3.11 สายตรวจอาสา  จํานวน   350  คน  

           4.3.12 อาสาสมัครป้องกันไฟป่า  จํานวน   150  คน  

           4.3.13 กองหนุนเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ (กนช.) จํานวน   106  คน  

           4.3.14 ลูกเสือชาวบ้าน  จํานวน   150  คน  

 

 4.4 ยาเสพติด 
 ในการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ เทศบาลตําบลนางแล  ได้รับความ

ร่วมมือกับทางผู้นํา และประชาชนในพื้นท่ีช่วยสอดส่องดูแลการแก้ไขปัญหา ในเขตเทศบาล
ตําบลนางแล สามารถทําได้ตามอํานาจหน้าที่ เช่น การณรงค์ การประชาสัมพันธ์ การแจ้ง
เบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้ถ้านอกเหนือจากอํานาจหน้าที่ก็เป็นหน่วยงานอื่นดําเนินการ
เช่น อําเภอหรือตํารวจแล้วแต่กรณี และการดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการจัด
กิจกรรม 

 4.4 การสังคมสงเคราะห์ 

   - จ านวนผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ในพื้นที ่
จ านวนผู้สูงอายุในพื้นที่ 

อายุ จ านวน (คน) 
60 ปีขึ้นไป 1,292 
70 ปีขึ้นไป 437 
80 ปีขึ้นไป 209 
90 ปีขึ้นไป 26 

รวม 1,964 
               -  - จ านวนผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ในพื้นที ่

จ านวนผู้พิการ (คน) จ านวนผู้ป่วยเอดส์ (คน) 
298 70 

       ท่ีมา : งานพัฒนาชุมชนและสังคมสงเคราะห ์
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5. ระบบบริการพ้ืนฐาน 
 5.1 การคมนาคมขนส่ง  

         การคมนาคม  ของตําบลนางแล มีถนนพหลโยธิน เข้าถึงอําเภอแม่จัน อําเภอแม่สาย  
อําเภอเชียงแสน และอําเภอเมืองเชียงราย  เป็นถนนสายหลักเชื่อมต่อหลายตําบล  และมีถนนโครงข่าย
เชื่อมโยงถนนสาย R3A และ R3B การคมนาคมภายในตําบลนางแล  มีถนนท้องถิ่นที่เชื่อมต่อระหว่าง
หมู่บ้าน และระหว่างตําบลแม่ข้าวต้ม ตําบลท่าสุด ตําบลริมกก และตําบลบ้านดู่  มีการบริการรถเมล์
โดยสารประจําทางจากขนส่งอําเภอเมืองเชียงราย สู่อําเภอแม่จัน อําเภอแม่สายอําเภอเชียงแสน          
ตามเส้นทางถนนพหลโยธินอย่างสะดวก และมีการบริการรสองแถวโดยสารประจําทางสู่ตัวจังหวัดเชียงราย 
บนเส้นทางถนนพหลโยธิน โดยขนส่งอําเภอเมืองเชียงราย อยู่ห่างจากตําบลนางแล  ระยะทาง 15 กิโลเมตร 
รวมทั้งมีรถประจําทางวิ่งสายยาวตามสายถนนพหลโยธินไปยังกรุงเทพมหานคร  และจังหวัดใกล้เคียง     
เช่น เชียงใหม่  ลําปาง ขอนแก่น  นครราชสีมา พัทยา เป็นต้น โดยมีศูนย์บริการรถประจําทางสายยาว 
ตั้งอยู่ในเขตตําบลนางแล 
 5.2 การไฟฟ้า  

        ตําบลนางแลมีไฟฟ้าใช้มากกว่าร้อยละ 98 ครัวเรือน ประมาณ ร้อยละ 2  เป็นครัวเรือน    
ตั้งใหม่ และพื้นที่การเกษตร สําหรับบ้านลิไข่ หมู่ 7 หมู่บ้านชาวไทยภูเขา  ปัจจุบันมีการขยายเขตไฟฟ้า   
พลังน้ําครอบคลุมทุกครัวเรือน 
 5.3 การประปา  

        ส่วนใหญ่ใช้ระบบประปาหมู่บ้าน ซึ่งหมู่บ้านที่มีระบบประปาใช้  มีจํานวน 14 หมู่บ้าน  และ
ไม่มีระบบประปา แต่ใช้น้ําประปาหมู่บ้านร่วมกับหมู่บ้านใกล้เคียง จํานวน 4 หมู่บ้าน คือ หมู่ 1 บ้านป่าห้า 
หมู่ 2 บ้านนางแล หมู่ 4   บ้านม่วงคํา และหมู่ 12 บ้านขัวแตะ (บางส่วน)  ซึ่งในบางเวลามีปัญหาเรื่องน้ํา
หยุดไหล และไหลน้อย 
 5.4 โทรศัพท์  
      การเชื่อมต่อทางโทรคมนาคมสะดวก การเชื่อมโยงอินเตอร์เน็ตไร้สายและ wifi สะดวกทั่วถึง
ในพื้นที่ตําบลนางแล 
 5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์  
       มีที่ทําการไปรษณีย์ ตั้งอยู่ในเขตใกล้เคียง เดินทางสะดวก อยู่ติดกับถนนพหลโยธิน 
ระยะทางห่างจากเทศบาลตําบลนางแลไปทางทิศใต้ ประมาณ 5 กิโลเมตร 
 

6. ระบบเศรษฐกิจ 
 6.1 การเกษตร  

6.1.1 พื้นที่ทํานา จํานวนทั้งหมด  4,571 ไร่    
 6.1.2 พื้นที่ทําสวน จํานวนทั้งหมด 238 ไร่ พืชที่ผลิต ได้แก่ มะม่วง  ลําไย ลิ้นจี่  

ถั่วเหลือง  ยางพารา  และแก้วมังกร   
 6.1.3 พื้นที่ทําไร่ จํานวนทั้งหมด 2 ,359 ไร่ พืชที่ผลิต  ได้แก่ สับปะรด ข้าวโพด มันเทศ 

และไม้ยืนต้น 
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 6.2 การประมง 
  ในพื้นที่ตําบลนางแลส่วนใหญ่เกษตรกรเลี้ยงปลานิล ดังนี้ 

จ านวนผู้เลี้ยง (ราย) เลี้ยงในบ่อพลาสติก (บ่อ) เลี้ยงในบ่อดิน (บ่อ) 
139 2 204 

 ที่มา : ข้อมูลงานส่งเสริมการเกษตร 

 6.3 การปศุสัตว์ 
 6.3.1 จํานวนสัตว์เลี้ยงเพื่อการเกษตร   มีดังนี้  

จ านวนสัตว์เลี้ยงในพื้นที่ 
โค (ตัว) กระบือ (ตัว) สุกร (ตัว) เป็ด (ตัว) ไก่ (ตัว) นก (ตัว) 

554 83 1,077 1,211 12,348 70 
  ท่ีมา : ข้อมูลงานส่งเสริมการเกษตร 
 
 6.4 การบริการ 

การบริการ จ านวน (แห่ง) 
1. โรงแรม/รีสอร์ท/โฮมสเตย ์ 9 
2. ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว 1 
3. นวดแผนไทย/ย่ําขาง 2 
4. โรงพยาบาล/สถานพยาบาล 4 

 
 6.5 การท่องเที่ยว  

แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ มีดังนี ้
 6.5.1 วัดป่าห้า    ตั้งอยู่ หมู่ 1 บ้านป่าห้า  
 6.5.2 บ้านศิลปิน    ตั้งอยู่  หมู่ 1 บ้านป่าห้า 
 6.5.3 หนองน้ําก๊อดตะเคียน   ตั้งอยู่  หมู่ 3 บ้านนางแลเหนือ  
 6.5.4 วัดนางแล    ตั้งอยู่    หมู่ 3  บ้านนางแลเหนือ  
 6.5.5 วัดม่วงคํา    ตั้งอยู่  หมู่ 4 บ้านม่วงคํา 
 6.5.6 วัดลําเปิง    ตั้งอยู่ หมู่ 5 บ้านเด่น  
 6.5.7 ดอยดินแดง    ตั้งอยู่ หมู่ 6 บ้านป่าอ้อ  
 6.5.8 วัดป่าอ้อร่มเย็น   ตั้งอยู่ หมู่ 6 บ้านป่าอ้อ  
 6.5.9 บ้านกะเหรี่ยงคอยาว   ตั้งอยู่ หมู่ 6 บ้านป่าอ้อ  
 6.5.10 ผาลาดรอยวัว   ตั้งอยู่ หมู่ 7 บ้านนางแลใน  
 6.5.11 น้ําตกนางแลใน   ตั้งอยู่ หมู่ 7 บ้านนางแลใน  
 6.5.12 ไร่สตรอเบอร่ี   ตั้งอยู่ หมู่ 7 บ้านนางแลใน  
 6.5.13 ศูนย์เกษตรอินทรีย์บ้านนางแลใน ตั้งอยู่ หมู่ 7 บ้านนางแลใน  
 6.5.14 นาขั้นบันได   ตั้งอยู่ หมู่ 7 บ้านนางแลใน  
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 6.5.15 ดอยดัง    ตั้งอยู่ หมู่ 7 บ้านนางแลใน 
 6.5.16 วัดป่ารวก    ตั้งอยู่ หมู่ 8 บ้านป่ารวก  
 6.5.17 สํานักชีอาศรมร่มไทร  ตั้งอยู่ หมู่ 8 บ้านป่ารวก  
 6.5.18 วัดพระธาตุดอยโอ่ง   ตั้งอยู่ หมู่ 8 บ้านป่ารวก  
 6.5.19 ไร่สับปะรดนางแล-ภูแล  ตั้งอยู่ หมู่ 8 บ้านป่ารวก  
 6.5.20 โฮงยาแพทย์พื้นบ้านและศูนย์สมุนไพร ตั้งอยู่ หมู่ 8 บ้านป่ารวก  
 6.5.21 วัดศรีจุม    ตั้งอยู่ หมู่  9 บ้านดอยกิ่ว 
 6.5.22 หมู่บ้านสับปะรด   ตั้งอยู่ หมู่ 10 บ้านป่าซางวิวัฒน์  
 6.5.23 หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง  ตั้งอยู่ หมู่ 10 บ้านป่าซางวิวัฒน์  
 6.5.24 แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  ตั้งอยู่ หมู่ 10 บ้านป่าซางวิวัฒน์ 
 6.5.25 พิพิธภัณฑ์บ้านดําของ ดร.ถวัล  ดัชนี ตั้งอยู่ หมู่ 13 บ้านแม่ปูคา  

6.5.26 หนองป่าเฮี้ย   ตั้งอยู่  หมู่ 14 บ้านร่องปลาค้าว 
 6.5.27 สํานักสงฆ์เกษมณีวราราม   ตั้งอยู่  หมู่ 14 บ้านร่องปลาค้าว  
 6.5.28 วัดป่าหนองบงกาย   ตั้งอยู่ หมู่ 15 บ้านใหม่ม่วงคํา  

 6.6 อุตสาหกรรม  
6.6.1 โรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง (มีคนงานตั้งแต่ 10-40 คน หรือมีทรัพย์สิน      

เกินกว่า  10-50 ล้านบาทขึ้นไป) จํานวน  6  แห่ง  
6.6.2 โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก (มีคนงานต่ํากว่า 10 คน หรือมีทรัพย์สินไม่เกิน      

1 ล้านบาทขึ้นไป) จํานวน 3 แห่ง  
 
 6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ  

6.7.1 การพาณิชย์ 
การพาณิชย์ จ านวน (แห่ง) 

1. ร้านค้า 84 
2. สถานีบริการน้ํามัน 3 
3. ตลาดสด (เอกชน) 3 
4.โรงฆ่าสัตว์ 1 
5.ร้านอาหาร      62 
6.หอพัก 28 
7. โรงสี 3 
8. ร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้าง 15 
9. ร้านขายรถยนต์มือสอง 7 
10.โรงงานผลิตน้ําดื่ม 4 
11.อู่ซ่อมรถ/ร้านซ่อมรถ 24 
12.ร้านถ่ายรูป 1 
13.โกดังเก็บสินค้า 2 
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14.ร้านเสริมสวย 10 
15.บริษัทจําหน่ายรถยนต์ 2 
16.ศูนย์ตรวจสภาพรถ 2 

          6.7.2 กลุ่มอาชีพ/เครือข่ายอาชีพ 

กลุ่ม/เครือข่ายภาคประชาชน รวม (กลุ่ม) 

1. กลุ่มออมทรัพย์สัจจะ/ออมทรัพย์เพื่อการผลิต 17 

2. กองทุนหมู่บ้าน 16 

3. กลุ่มเกษตรกรชาวสวนสับปะรดนางแล-ภูแล 1 

4. กลุ่มเอ้ืออาทร 1 

5. กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ตําบลนางแล 1 

6. กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์/ชีวภาพ (ม.7/ม.3) 2 

7. กลุ่มแปรรูปสับปะรดและสมุนไพรซางคํา 1 

8. กลุ่มแปรรูปใบสับปะรด 1 

9. กลุ่มนวดแผนไทย 1 

10. กลุ่มข้าวกล้อง 2 

11. กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า 1 

12. กลุ่มหัตถกรรมบ้านเด่น 1 

16. กลุ่มท่องเที่ยวเชิงนิเวศบ้านป่าซางวิวัฒน์ 1 

17. กลุ่มการค้า – การท่องเที่ยวบ้านนางแลใน  1 

18. กลุ่มการค้า – การท่องเที่ยวแปรรูปสับปะรดและสมุนไพร  1 

  
 6.8 แรงงาน 

 แรงงานที่ใช้ในภาคเกษตรในตําบล  ส่วนใหญ่ใช้แรงงานจากสมาชิกในครัวเรือนเป็นสําคัญ 
และในบางครัวเรือนที่มีสมาชิกไม่เพียงพอ จะทําการจ้างแรงงานที่มีอยู่ในตําบลเข้ามาช่วยในฤดู
การผลิต     
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                     6.8.1 อาชีพของประชากร 
ที่ ประเภทอาชีพ ร้อยละ 
1 รับจ้างทั่วไป 42.99 
2 กําลังศึกษา 17.68 
3 ไม่มีอาชีพ 10.20 
4 ค้าขาย 9.23 
5 เกษตรกรรม – ทํานา  7.45 
6 รับราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ 4.79 
7 เกษตรกรรม – ทําสวน  2.85 
8 ธุรกิจส่วนตัว 2.32 
9 อาชีพอื่นๆ 1.51 
10 พนักงานบริษัท 0.45 
11 พนักงานรัฐวิสาหกิจ 0.26 
12 เกษตรกรรม – ทําไร่  0.18 
13 เกษตรกรรม – ปศุสัตว์ 0.09 
14 เกษตรกรรม – ประมง  0.01 
 รวม 100 

  ที่มา : ข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐาน จปฐ. ปี 2562 

7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
 7.1 ข้อมูลพ้ืนฐานของหมู่บ้าน  

7.1.1  บ้านป่าห้า  หมู่ที่ 1  ตําบลนางแล  อําเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย  ตั้งอยู่บริเวณ 
ทิศใต้สุดของตําบล  ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ  10  กิโลเมตร  แรกเริ่มเดิมทีมีราษฎรตั้งบ้านเรือน       
อยู่ประมาณ  10 – 15  หลังคาเรือน  ทั้งหมดตั้งบ้านเรือนอยู่กลางทุ่งนาที่ล้อมรอบไปด้วยต้นหว้า (ต้นห้า)  
จึงตั้งชื่อหมู่บ้านตามที่มีอยู่ในภูมิประเทศ  คือ  บ้านป่าห้า ต่อมาจึงได้พากันโยกย้ายจากกลางทุ่งนา  ออกมา
อยู่ข้างนอกเหตุเพราะว่าไม่มีถนน  จําเป็นต้องเดินบนคันนา เป็นความลําบากของคนเฒ่าคนแก่ และเด็กเล็ก 
อีกอย่างหนึ่งก็คือพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ต่ํา  เมื่อเข้าสู่หน้าฝนน้ําจะท่วม 

อีกหลายปีต่อมา  ได้มีราษฎรซึ่งโยกย้ายมาจากจังหวัดลําพูน – ลําปาง  และเชียงใหม่     
ได้ทยอยกันเข้ามาตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนเพิ่มมากข้ึน อีกทั้งครัวเรือนเดิมก็ได้แยกครอบครัวออกมาตั้งบ้านเรือน
เพิ่มมากขึ้นจนถึงปัจจุบัน  บ้านป่าห้าได้แบ่งแยกออกเป็น 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านป่าห้าซึ่งเป็นบ้าน
เดิม  หมู่ที่ 11 บ้านดาวดึงส์  และหมู่ที่ 16  บ้านสันต้นขาม  ตําบลนางแล     

ทิศเหนือ  มีอาณาเขตติดกับหมู่บ้านนางแลใต้  หมู่ที่  2  
  ทิศใต้  มีอาณาเขตติดกับบ้านดอยกิ่ว หมู่ที่  9  
  ทิศตะวันออก มีอาณาเขตติดกับบ้านสันต้นขาม  หมู่ที่  16  
  ทิศตะวันตก มีอาณาเขตติดกับถนนพหลโยธินเชียงราย – แม่จัน  
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  7.1.2 บ้านนางแลใต้  หมู่ที่ 2  ตําบลนางแล  เดิมเป็น หมู่ที่ 14 ตําบลบ้านดู่       
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  ต่อมาถูกแยกออกมาเป็นหมู่บ้านนางแล หมู่ 2 ตําบลนางแล  โดยมีเนื้อที่ 
1,700 ไร่   
  ทิศเหนือ  มีอาณาเขตติดกับหมู่บ้านนางแลเหนือ  หมู่ที่ 3  
  ทิศใต้  มีอาณาเขตติดกับบ้านป่ าห้า หมู่ที่  1 
  ทิศตะวันออก มีอาณาเขตติดกับบ้านดอยกิ่ว  หมู่ที่  9  
  ทิศตะวันตก มีอาณาเขตติดกับถนนพหลโยธินเชียงราย – แม่จัน  
  7.1.3 บ้านนางแลเหนือ  หมู่ที่ 3  ตําบลนางแล  มีเนื้อที่ทั้งหมด 1,100  ไร่ เป็นเขตป่า  500  ไร่   
  ทิศเหนือ  มีอาณาเขตติดกับหมู่บ้านเด่น  หมู่ที่ 5  
  ทิศใต้  มีอาณาเขตติดกับบ้าน แม่ปูคา หมู่ที่  13 
  ทิศตะวันออก มีอาณาเขตติดกับถนนพหลโยธินเชียงราย – แม่จัน  
  ทิศตะวันตก มีอาณาเขตติดกับบ้านแม่ปูคา หมู่ที่ 13  

 7.1.4 บ้านม่วงค า หมู่ที่ 4  เมื่อประมาณร้อยกว่าปีมาแล้ว ที่ตั้งบ้านม่วงคําเป็นป่าไม้ใหญ่
น้อยและเนินเขารกทึบ มีไม้จําพวกเศรษฐกิจ เช่น ไม้ประดู่ ไม้ตะเคียน ไม้ยาง ไม้สัก และไม้ไผ่บงซาง  เป็นที่อยู่
อาศัยของสัตว์นานาชนิด ทางทิศใต้เป็นเนินเขาสูง ทางทิศเหนือเป็นที่ราบเรียบ มีลําธารไหลผ่านตลอดปีคือ       
ลําน้ําแม่ข้าวต้ม และลําน้ํานางแลใน มีประชากรกลุ่มแรกที่มาตั้งบ้านเรือนอยู่ประมาณปี พ.ศ. 2427 คือ 
   1. พ่ออุ้ยคํา   ไฝ่แก้ว  
   2. พ่ออุ้ยจันทร์ ธิดาเรือง  
   3. พ่ออุ้ยตา ธิดาเรือง  
   4. พ่ออุ้ยวัง กันติ๊บ  

กลุ่มแรก ตั้งบ้านเรือนอยู่ทางทิศเหนือซึ่งเป็นที่ราบเรียบ เรียกว่า “บ้านทุ่ง” กลุ่มที่สอง  
ตั้งบ้านเรือนอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นที่เนินสูงเรียกว่า “บ้านสันไร่” (สันผักหละ)  จากนั้นก็เริ่มมี
ครอบครัวทยอยเข้ามาอาศัยอยู่ และพากันแผ้วถางทําไร่ ต่อมามีครอบครัวเพิ่มขึ้นเร่ือยๆ  ประมาณ 50 กว่า
ครอบครัว จึงได้ตั้งหมู่บ้านขึ้นแต่หมู่บ้านนี้มีหลายชื่อ ไม่รู้จะเอาชื่ออะไรเป็นชื่อหมู่บ้านที่แท้จริง แต่ครั้งนั้น
ต้นไม้น้อยใหญ่ก็ถูกโค่นล้มไปเกือบหมดแล้วในหมู่บ้านจึงเหลือเพียงต้นมะม่วงขนาดใหญ่ต้นหนึ่ง ซึ่งเป็น
จุดเด่นของหมู่บ้าน มะม่วงต้นนี้เวลาออกผลสุกจะมีสีเหลืองอมส้ม เหมือนทองคํา ผู้คนจึงเรียกมะม่วงต้นนี้ว่า 
“ต้นมะม่วงค า ” ฉะนั้นจึงเป็นที่มาของชื่อ “บ้านม่วงค า ” ตั้งแต่นั้นมา ตั้งอยู่หมู่ที่ 16 ตําบลบ้านดู่     
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  เมื่อปี พ.ศ. 2457 
 ในสมัยนั้นการสัญจรไปมาระหว่างหมู่บ้านลําบากมาก ต้องใช้เส้นทางเกวียนเป็นพาหนะ วัดที่ใช้
ประกอบพิธีทางศาสนกิจก็ไม่มี ในสมัยนั้นได้มี นายปัน  อารีย์   เป็นผู้นําในหมู่บ้านได้ปรับปรุงและพัฒนา
หมู่บ้านมาตลอด จนในที่สุดได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรกของหมู่บ้านม่วงคํา 
 พื้นที่ของหมู่บ้านม่วงคํามีประมาณ 1,500 ไร่ มีแม่น้ํานางแลใน และแม่น้ําแม่ข้าวต้มไหลผ่าน
หมู่บ้านตลอด ต่อมาในปี พ.ศ. 2548 ผู้นําในชุมชนได้ทําการแบ่งแยกเขตการปกครองออกเป็น 2 หมู่บ้าน 
คือบ้านม่วงคํา หมู่ที่ 4 และบ้านใหม่ม่วงคํา หมู่ที่ 15 ทั้งนี้เนื่องจากบ้านม่วงคํามีพื้นที่กว้าง ประชากรมี
จํานวนมาก ทําให้การปกครองไม่ทั่วถึงและพัฒนาหมู่บ้านเป็นไปด้วยความยากลําบากและล่าช้า  
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  ทิศเหนือ  มีอาณาเขตติดกับหมู่บ้านป่าอ้อ หมู่ที่ 6  
  ทิศใต้  มีอาณาเขตติดกับบ้านดอยกิ่ว หมู่ที่ 9  
  ทิศตะวันออก มีอาณาเขตติดกับบ้านใหม่ม่วงคํา หมู่ที่ 15  
  ทิศตะวันตก มีอาณาเขตติดกับบ้านเด่น หมู่ที่ 5  

  7.1.5 บ้านเด่น หมู่ที่ 5  เดิมที่บริเวณนี้เป็นเนินป่ารก  มีพี่น้องอยู่  2  คน  เดินทางมาจาก
จังหวัดเชียงใหม่  เมื่อมาถึงที่ตั้งหมู่บ้านในปัจจุบัน เห็นเป็นที่ราบ และเป็นเนินเด่นสง่าอยู่  แต่มีป่าไม้รกทึบ    
จึงชวนกันแผ้วถาง และลงหลักปักฐานอยู่ที่นี่  พร้อมกับตั้งชื่อหมู่บ้านว่า  “บ้านเด่น”  นับแต่นั้นมา 
  ทิศเหนือ  มีอาณาเขตติดกับหมู่บ้านนางแลเหนือ หมู่ที่ 3  
  ทิศใต้  มีอาณาเขตติดกับบ้านป่าอ้อ หมู่ที่ 6  
  ทิศตะวันออก มีอาณาเขตติดกับบ้านม่วงคํา หมู่ที่ 4  
  ทิศตะวันตก มีอาณาเขตติดกับบ้านร่องปลาค้าว หมู่ที่ 14  

 7.1.6 บ้านป่าอ้อ หมู่ที่  6 ก่อนที่จะเป็นหมู่บ้านบริเวณนี้ไม่มีผู้คนอยู่อาศัย เป็นป่าดง  พงอ้อ
ขึ้นหนาแน่น เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่านานาชนิด เช่น ช้างป่า กวาง เก้ง หมูป่า เสือ เป็นต้น       ต่อมาในปี  
พ.ศ. 2440  ได้มีครอบครัวของพ่อพระยาภักดีณรงค์  (นายตื๋อ  นามเดิม)  มาเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
ขณะนั้น ได้อพยพครอบครัวมาจากบ้านดอกแดง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่  เข้ามาบุกเบิกแผ้วถางป่าดง         
พงอ้อ  เพื่อเป็นที่ประกอบอาชีพทางการเกษตรกรรม  การทํานา  และเลี้ยงสัตว์ (ช้าง) ต่อมาในปี พ.ศ. 2444  
ญาติพี่น้องลูกหลานเพื่อนฝูงของพ่อพระยาภักดีณรงค์  ได้มาเห็นพื้นที่ในบริเวณนี้เป็นทําเ ลที่เหมาะในการ
ประกอบอาชีพด้านการเกษตร มีพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม  น้ําท่าบริบูรณ์  ดินดี    จึงได้ชักชวนพากันอพยพครอบครัว
เข้ามาตั้งรกรากถิ่นฐาน  จึงได้เกิดเป็นหมู่บ้านขึ้นได้ตั้งชื่อว่า   “บ้านป่าอ้อ” ตั้งแต่นั้นมามีผู้คนย้ายเข้ามาอาศัย
มากข้ึน ป ีพ.ศ. 2445 เดิมเป็นหมู่ที่ 18  ของตําบลบ้านดู่  หลังจากนั้นในปี พ.ศ. 2505  ได้แยกเป็นตําบลนางแล 
ทางราชการจึงได้แต่งตั้งเป็น  หมู่ที่  6  ตําบลนางแล  อําเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย  นับแต่เป็นหมู่บ้านจนถึง
ปัจจุบัน   เป็นเวลา  100  กว่า  บ้านป่าอ้อมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ  2,500  ไร ่
             ทิศเหนือ  มีอาณาเขตติดต่อบ้านขัวแตะ หมู่ที่ 12 

ทิศใต้  มีอาณาเขตติดต่อบ้านเด่น หมู่ที่ 5 และบ้านม่วงคํา หมู่ที่ 4 
ทิศตะวันตก มีอาณาเขตติดต่อบ้านนางแลใน หมู่ที่ 7 

                     ทิศตะวันออก มีอาณาเขตติดต่อตําบลแม่ข้าวต้ม  
 7.1.7 บ้านนางแลใน หมู่ที่ 7 ในอดีตมีป่าเถาวัลย์  มีต้นไม้ขนาดใหญ่ขึ้นหนาทึบ      เป็นป่า

เศรษฐกิจ  เช่น  ไม้สัก  ประดู่  ตะเคียน ไม้ไผ่หนาแน่น มีสัตว์ป่าน้อย ใหญ่ นานาชนิด มีลําน้ําห้วยขนาดใหญ่ 
เรียกว่า “แม่น้ํานางแล” มีขุนเขาอันสูงล้อมรอบกําแพงกั้นทั้ง 3 ด้าน บรรพบุรุษเรียกหมู่บ้านนี้ว่า “เชียงแล
หมอกนคร” ประมาณร้อยปีผ่านมามีปูชนียสถานเกิดขึ้นคือ ผาลาดรอยวัว หรือขุนน้ําแห่งนี้    มีหญิงสาวผู้หนึ่ง
มาพบเข้า นางได้แลดูพระอรหันต์นั้น จึงเกิดการศรัทธาเลื่อมใส อยากทําบุญกุศลจึงได้ไปหาใบกล้วยมาห่อข้าวต้ม
ถวาย แต่ข้าวต้มไม่ค่อยสุกนางจึงเททิ้งลงลําห้วยต่อมาจึงเรียกว่า ลําห้วย “แม่ข้าวต้มท่าสุด” ส่วนลําห้วยที่นาง
ทําโภชนาทาน เรียกแม่น้ํา “นางแล” ปัจจุบันยังมีรอยเท้าของพระอรหันต์อยู่   การตั้งครอบครัวเมื่อปี 2547 เร่ิม
มาจากผู้นําคนแรก ชื่อนายสุภา อารีย์  ต้นตระกูลหลัก บ้านนางแลมีอายุ ประมาณ  300 ปี  ต่อมาเมื่อปี  2506  
มีกลุ่มชาวไทยภูเขา  เผ่าลาหู อพยพมาจากดอยแม่ยาว จ.เชียงราย  โดยการนําของ นายลิไข่  วุฒิบุญชัย มาตั้งถิ่น
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ฐานอยู่ ณ  ขุนน้ํานางแล ประมาณ 10 ครัวเรือน เมื่อปี  2520 มีชนเผ่าอาข่าอพยพมาจากแม่จัน มาอยู่รวมกัน 
ตั้งชื่อผู้นําหมู่บ้านคือ “บ้านลิไข”่ โดยเป็นหมู่บ้านบริวาร   มีเนื้อที่  5,539 ไร่ 

  ทิศเหนือ  มีอาณาเขตติดต่อกับดอยห้azวยก้างปลาตําบลป่าตึง อําเภอแม่จัน 
  ทิศใต้  มีอาณาเขตติดต่อกับดอยโป่งพระบาท ตําบลบ้านดู่ – แม่ยาว อําเมือง 

เชียงราย 
  ทิศตะวันตก มีอาณาเขตติดต่อกับตําบลป่าตึง อําเภอแม่จัน 
  ทิศตะวันออก มีอาณาเขตติดต่อกับบ้านร่องปลาค้าว หมู่ที่ 14 และบ้านป่ารวก  

หมู่ที่ 8 ตําบลนางแล 
  7.1.8 บ้านป่ารวก  หมู่ที่  8  ชาวบ้านนิยมเรียกว่า  บ้านป่ารวก   เพราะบริเวณที่ก่อตั้ง

หมู่บ้านเคยเป็นป่าไม้ไผ่รวกมาก่อน   โดยมีชาวบ้านได้มาถางป่าไม้ไผ่รวก   เพื่อจับจองเป็นที่อยู่อาศัย      
และที่ทํามาหากินโดยการนําของท้าวอินต๊ะ   ในปี พ.ศ. 2400  ต่อมาชาวบ้านให้ท้าวอินต๊ะ  เป็นผู้ใหญ่บ้าน
คนแรกของหมู่บ้านโดยใช้ชื่อหมู่บ้านว่า  “บ้านป่ารวก ”  หมู่ที่ 6  ตําบลนางแล  อําเภอเมือง  จังหวัด
เชียงราย  ต่อมาได้ยุบรวมกันเป็นตําบลบ้านดู่  หมู่ที่ 20  แต่ไม่นานก็ได้แยกจากตําบลบ้านดู่มาเป็นตําบล
นางแลดังเดิม หมู่ที่ 8 ตําบลนางแลจนถึงปัจจุบัน 

  ทิศเหนือ  มีอาณาเขตติดต่อกับบ้านป่าซางวิวัฒน์ หมู่ที่ 10 
  ทิศใต้  มีอาณาเขตติดต่อกับบ้านป่าอ้อ หมู่ที่ 6 
  ทิศตะวันตก มีอาณาเขตติดต่อกับบ้านนางแลใน หมู่ที่ 7 
  ทิศตะวันออก มีอาณาเขตติดต่อกับถนนพหลโยธินเชียงราย – แม่จัน 
 

 7.1.9 บ้านดอยกิ่ว หมู่ที่ 9   เมื่อประมาณ  100 ปี มาแล้ว  ได้มีทหารในกองรบในสมัย
โบราณคนหนึ่งได้เข้ามาถางป่า ทําที่อยู่อาศัยและสร้างครอบครัวอยู่ที่นี่   คือ  นายสาง ไม่ทราบนามสกุลเป็น
ชาวเงี้ยวได้มีลูกหลานมากมาย  และได้แยกย้ายไปอยู่ในที่ต่างๆ  ส่วนที่อยู่ในหมู่บ้านนี้ตอนนี้ก็ล้มหายตาย
จากแล้ว  และกลุ่มอื่นก็อพยพเข้ามา นั่นคือ  คนในบ้านกลางตําบลนางแล  ที่เข้ามาทําไร่ทําสวนก่อนแต่
เนื่องจากระยะทางไปกลับจากบ้านไปไร่สวนนั้นอยู่ห่างไกล จึงเข้ามาตั้งบ้านเรือนในที่ต่างๆ บ้างก็อยู่      
บ้านดอย และบ้างก็อยู่บ้านกิ่ว ที่เรียกบ้านดอยเพราะสภาพพื้นที่เป็นภูเขาเตี้ยๆ (ดอย) ไม่สูงนักหลายลูก         
ที่เรียกว่าบ้านกิ่ว เพราะตั้งบ้านเรือนอยู่ตรงช่องว่างและรอยต่อของภูเขา ได้รับการแยกเป็นหมู่บ้านใหม่     
จึงตั้งชื่อว่า “บ้านดอยกิ่ว”  เม่ือ พ.ศ.2532  นายสี  สมประสงค์  เป็นผู้ใหญ่บ้านคน แรก ต่อมาตําบลนางแล
ได้แยกเป็น 2 ตําบล คือ นางแลและตําบลท่าสุด  จากหมู่ที่ 16 เป็น หมู่ที่ 9 ตําบลนางแล  ปัจจุบันมี      
นายแก้ว  ธิดาเรือง  เป็นผู้ใหญ่บ้าน 

  ทิศเหนือ  มีอาณาเขตติดต่อกับบ้านม่วงคํา หมู่ที่ 4 
  ทิศใต้  มีอาณาเขตติดต่อกับบ้านสันต้นขาม หมู่ที่ 16 
  ทิศตะวันตก มีอาณาเขตติดต่อกับบ้านนางแลใต้ หมู่ที่ 2 
  ทิศตะวันออก มีอาณาเขตติดต่อกับบ้านใหม่ม่วงคํา หมู่ที่ 15 
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 7.1.10 บ้านป่าซางวิวัฒน์ หมู่ที่ 10 ในอดีตที่ผ่านมาตอนแรกบ้านป่าซางวิวัฒน์ เคยเป็น
ป่าไม้ซาง มีคนหลายครอบครัวโดยมาจากอําเภอพาน อําเภอฝาง อําเภอดอยสะเก็ด อําเภอแจ้ห่ม      
จังหวัดเชียงรายใหม่  หลังจากมีคนเพิ่มข้ึนจึงรวมตัวกันเป็นหมู่บ้านเล็กๆ และต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2532       
ได้แยกหมู่บ้านจากหมู่ที่ 8 และตั้งชื่อหมู่บ้านอย่างเป็นทางการว่า  บ้านป่าซางวิวัฒน์  ซึ่งเป็นหมู่ที่  17  ของ
ตําบลนางแล  แล้วเปลี่ยนเป็นหมู่ที่  10  ตําบลนางแล   
  ทิศเหนือ  มีอาณาเขตติดต่อกับตําบลท่าสุด อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
  ทิศใต้  มีอาณาเขตติดต่อกับบ้านป่ารวก หมู่ที่ 8 
  ทิศตะวันตก มีอาณาเขตติดต่อกับป่าชุมชน 
  ทิศตะวันออก มีอาณาเขตติดต่อกับถนนพหลโยธินเชียงราย – แม่จัน 

 7.1.11 บ้านดาวดึงส์ หมู่ที่ 11  เดิมข้ึนอยู่กับบ้านป่าห้า หมู่ที่ 1 ชื่อว่า บ้านสันลมเจย       
ได้แยกออกมาจากบ้านป่าห้าเป็นหมู่ที่ 11 ต.นางแล  เมื่อ พ.ศ.2536 สืบเนื่องมาจากภูมิประเทศเป็นที่อยู่อาศัย 
ตั้งอยู่บนเขาเตี้ยๆ มีที่นาล้อมรอบ  มีสายลมพัดเย็นตลอดปี  คนเฒ่าคนแก่จึงพากันเรียกว่าบ้านสันลมเจย  ต่อมา
เมื่อแยก หมู่บ้านเป็นหมู่ 11 ไม่นานก็เปลี่ยนชื่อเป็น บ้านดาวดึงส์  มีผู้ใหญ่บ้านคนแรก  คือ นายเงิน             
สมประสงค์  คนที่ 2  นายเจริญ  แก้วจินดา  และคนที่ 3 นายบุญมี  เข่ือนเพชร  จนถึงปัจจุบัน   
  ทิศเหนือ  มีอาณาเขตติดต่อกับตําบลแม่ข้าวต้ม 
  ทิศใต้  มีอาณาเขตติดต่อกับตําบลริมกก 
  ทิศตะวันตก มีอาณาเขตติดต่อกับตําบ้านสันต้นขาม หมู่ที่ 16 
  ทิศตะวันออก มีอาณาเขตติดต่อกับตําบลแม่ข้าวต้ม 

 7.1.12 บ้านขัวแตะ หมู่ที่ 12 การเร่ิมตั้งหมู่บ้านขัวแตะในอดีต  เมื่อสองร้อยกว่าปีได้มีราษฎร
ย้ายถิ่นฐานบ้านเกิดจากอําเภองาว จังหวัดลําปาง จํานวนสองครอบครัวคือ ครอบครัวท้าวอินต๊ะ   นางแล  และ
ครอบครัวนายอ้าย  ไชยล้อม ได้มาตั้งรกรากทํามาหากินต่อมาได้มีราษฎรจากที่ต่าง ๆ อพยพเข้ามาอาศัยอยู่ด้วยโดย
มีท้าวอินต๊ะ  นางแล เป็นผู้นําคนแรกซึ่งบ้านขัวแตะขึ้นอยู่รวมกับบ้านป่ารวก  หมู่ที่ 20  ตําบลบ้านดู่  โดยมีนาย
หม่ืนชาญ เป็นกํานัน  ต่อมาได้แยกจากตําบลบ้านดู่  มาเป็นตําบลนางแล  และได้หมู่ที่ 8  ต่อมาเมื่อวันที่  18  
มิถุนายน พ.ศ. 2540 บ้านขัวแตะได้แยกจากบ้านป่ารวกมาเป็นหมู่ที่ 12 โดยมีนายเทียน  นางแล  เป็นผู้ใหญ่บ้านคน
แรก ประวัติการตั้งชื่อหมู่บ้านขัวแตะในอดีตบ้านขัวแตะ   ได้มีการสัญจรติดต่อกับหมู่บ้านอื่น ๆ มีอุปสรรคมาก
โดยเฉพาะการข้ามลําห้วยภายในหมู่บ้านซึ่งมีความลึกและมีน้ํามากดังนั้นราษฎรในหมู่บ้านจึงนําไม้ไผ่เป็นต้น  หลาย 
ๆ ต้นนํามาฟาดข้ามลําห้วยและนําไม้ไผ่นํามาผ่าเป็นซีก ๆ แล้วนํามาสานต่อกันเป็นผืน  เรียกว่าแตะ  แล้วนําไปวาง
บนไม้ไผ่ที่เตรียมรอไว้ทําเป็นขัว  หรือเรียกว่าสะพาน  เพื่อให้ราษฎรสัญจรไปมาสะดวก  ต่อมาจึงได้ตั้งชื่อหมู่บ้านว่า 
“บ้านขัวแตะ” นับตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบัน 
  ทิศเหนือ  มีอาณาเขตติดต่อกับตําบลท่าสุด 
  ทิศใต้  มีอาณาเขตติดต่อกับบ้านป่าอ้อ หมู่ที่ 6 
  ทิศตะวันตก มีอาณาเขตติดต่อกับถนนพหลโยธินเชียงราย – แม่จัน 
  ทิศตะวันออก มีอาณาเขตติดต่อกับตําบลแม่ข้าวต้ม 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตําบลนางแล หน้า 18 
 

 7.1.13 บ้านแม่ปูคา หมู่ที่ 13 บ้านแม่ปูคา เดิมเป็นบ้านนางแลต่อมาพี่น้องทางเชียงใหม่ 
ได้มาทํามาค้าขายไปมา เห็นสภาพพื้นที่เหมาะแก่การเพาะปลูก ดินอุดมสมบูรณ์ดี ดังนั้น จึงกลับไปที่
เชียงใหม่ คือบ้านแม่ปูคา อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ก็ได้ชักชวนกันว่าจะมาอยู่ที่บ้านนางแล ดังนั้น 
จึงพร้อมใจกัน ขายไร่ นา สวน และได้อพยพกันมาอยู่ที่บ้านนางแล จํานวน 6 ครอบครัว คือ    

1. ครอบครัวพ่อน้อยทื้น   แม่ตา  เทพปัญญา  
2. พ่อน้อยอุย   แม่เบ้า    คํามี    มีเนื้อที่ทั้งหมด 
3. พ่อน้อยโรจน์   แม่จีด   แสนโกษา 
4. พ่อน้อยก้อน  แม่เอ้ย  นางแล (นามสกุลมาเปลี่ยนที่นางแล) 
5. พ่อตา  แม่นา  ท้าวก๋า 
6. พ่อก้ิง   แม่ออก  วงค์ตัน 

ทั้งหมดได้อพยพออกจาเชียงใหม่ทางเกวียนและเท้า 4 วัน 4 คืน ในปี พ.ศ. 2454 และ 
รวมตัวอยู่ใกล้กัน ทําไร่ ทําสวน ต่อมาญาติพี่น้องตามมาอยู่เป็นจํานวนมาก จึงรวมกันเป็นกลุ่มบ้านแม่ปูคา 
นับแต่นั้นมา  โดยเป็นหมู่บ้านบริวารที่อยู่รวมกับหมู่ที่ 2 ตําบลนางแล และได้แยกออกมาเป็น หมู่ที่ 13   
บ้านแม่ปูคา เม่ือปี พ.ศ. 2541 
   ทิศเหนือ  มีอาณาเขตติดต่อกับบ้านนางแลเหนือ หมู่ที่ 3 
   ทิศใต้  มีอาณาเขตติดต่อกับตําบลบ้านดู ่
   ทิศตะวันตก มีอาณาเขตติดต่อกับตําบลบ้านดู ่
   ทิศตะวันออก มีอาณาเขตติดต่อกับถนนพหลโยธินเชียงราย – แม่จัน 

  7.1.14 บ้านร่องปลาค้าว หมู่ที่ 14   สมัยก่อนในบริเวณหมู่บ้าน มีหนองน้ํากว้างประมาณ 
20 กว่าไร่  มีครอบครัวอาศัยอยู่ประมาณ  3  ครอบครัว  คือ 

   1.  พ่ออุ้ยขัติ   แม่อุ้ยตรี   สุทธสม  
             2.  พ่ออุ้ยสุข    แม่อุ้ยหอม     อารีย์  
    3.  พ่ออุ้ยดี      แม่อุ้ยเกี๋ยง ยอดวุฒิ 

จากนั้นเร่ิมมีครอบครัวทยอยเข้ามาอาศัยในหมู่บ้าน  สมัยก่อนนั้นเรียกว่า   
หมู่บ้านหนองปลาค้าว  ต่อมาชาวบ้านได้รวมตัวกันตั้งชื่อใหม่เป็น “บ้านร่องปลาค้าว” โดยแยกมาจาก   
บ้านเด่น  หมู่ที่ 5  เมื่อวันที่  21  สิงหาคม  2540  มีพื้นที่  1,500 ไร่   
   ทิศเหนือ  มีอาณาเขตติดต่อกับตําบลบ้านดู ่
   ทิศใต้  มีอาณาเขตติดต่อกับบ้านป่ารวก หมู่ที่ 8 
   ทิศตะวันตก มีอาณาเขตติดต่อกับตําบลบ้านนางแลใน หมู่ที่ 7 
   ทิศตะวันออก มีอาณาเขตติดต่อกับบ้านเด่น หมู่ที่ 5 

 7.1.15 บ้านใหม่ม่วงค า หมู่ที่ 15  แยกมาจากบ้านม่วงคํา หมู่ที่ 4 ตําบลนางแล  อําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงราย  เมื่อวันที่  6  กันยายน  2548  เพื่อจัดตั้งเป็นหมู่บ้านใหม่อีกหมู่บ้านหนึ่ง  ชื่อว่า  
“บ้านใหม่ม่วงคํา”  หมู่ที่  15   ตําบลนางแล   อําเภอเมือง   จังหวัดเชียงราย    

ทิศเหนือ  มีอาณาเขตติดต่อกับบ้านป่าอ้อ  หมู่ที่  6 
ทิศใต้  มีอาณาเขตติดต่อกับบ้านดาวดึงส์ หมู่ที่ 11 
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ทิศตะวันออก    มีอาณาเขตติดต่อกับบ้านหัวฝาย  หมู่ที่  16  ตําบล 
แมข่้าวต้ม  

ทิศตะวันตก     มีอาณาเขตติดต่อกับบ้านม่วงคํา หมู่ที่ 4 
 7.1.16 บ้านสันต้นขาม หมู่ที่ 16   เดิมเป็น บ้านป่าห้า หมู่ที่  1 แยกออกมาเป็น        

บ้านสันต้นขาม หมู่ที่  16 เมื่อวันที่  1 มกราคม 2548  ผู้นําจัดตั้งหมู่บ้าน ส.อบต.ทองย้อย  เขื่อนเพชร 
ส.อบต.จํานงค์  เ ขยหัวคํา  และนายทนง   เขื่อนเพชร   ช่วยกันทําเร่ืองขอแบ่งแยกเป็นหมู่บ้าน       
สันต้นขาม หมู่ที่  16  ตําบลนางแล   อําเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย 

ทิศเหนือ  มีอาณาเขตติดต่อกับบ้านดอยกิ่ว หมู่ที่ 9 
ทิศใต้  มีอาณาเขตติดต่อกับตําบลบ้านดู่ 
ทิศตะวันออก    มีอาณาเขตติดต่อกับบ้านดาวดึงส์ หมู่ที่ 11  
ทิศตะวันตก     มีอาณาเขตติดต่อกับบ้านป่าห้า หมู่ที่ 1 
 

 7.2 ข้อมูลด้านการเกษตร  
ประเภทพืช จ านวนพ้ืนที่ปลูก (ไร)่ จ านวนผู้ปลูก (ราย) 

ทํานา 6,668 874 
มันเทศ 80 14 
สับปะรด 2,832 439 
เงาะ 50 2 

ประเภทพืช จ านวนพ้ืนที่ปลูก (ไร)่ จ านวนผู้ปลูก (ราย) 
ชะอม 40 23 
ลิ้นจี่ 380 56 
มะนาว 80 19 
ข้าวโพด 80 7 
ยางพารา 260 4 
มันสําปะหล้ง 65 7 
ทํานาปรัง 3,080 468 

  
 7.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ าการเกษตร 
  แหล่งน้ําเพื่อการเกษตร มีดังนี้ 
  7.3.1 อ่างเก็บน้ํา จํานวน 18 แห่ง เป็นอ่างเก็บน้ําขนาดกลาง ปริมาณน้ํา 854,075 ลบ.ม. 
ปริมาณน้ําใช้ได้ถึงเดือนเมษายน 
  7.3.2 ฝาย จํานวน 12 แห่ง เป็นฝายขนาดเล็ก ปริมาณน้ําใช้ได้ถึงเดือนเมษายน 
  7.3.3 คู คลอง หนอง บึง จํานวน 65 แห่ง ปริมาณน้ําใช้ได้ถึงเดือนเมษายน 
  7.3.4 ที่คาดการณ์ว่าจะมีปริมาณน้ําไม่เพียงพอและได้รับผลกระทบ คือ ข้าวนาปรัง  
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 7.4 ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้  
  7.4.1 บ่อบาดาล จํานวน 17 แห่ง  
  7.4.2 ระบบประปาหมู่บ้าน จํานวน 17 แห่ง 
  7.4.3 ระบบประปาภูมิภาค จํานวน 4 แห่ง 
  7.4.4 การขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภค 

เดือนที่ขาดแคลน จ านวนหมู่บ้านที่ขาดแคลน จ านวนครัวเรือนที่ขาดแคลน 
เมษายน 16 5,008 

พฤษภาคม 16 5,008 
 

8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 8.1 การนับถือศาสนา  
  8.1.1 จํานวนผู้นับถือศาสนา 

ศาสนา ร้อยละของผู้นับถือศาสนาในต าบล 

พุทธ 91.01 

คริสต์ 8.93 

อิสลาม 0.06 

                    8.1.2 ศาสนสถาน 
                       ตําบลนางแล มีศาสนสถานทางพุทธศาสนาให้บริการแก่ประชาชน  จํานวน 13 แห่ง  
และศาสนสถานทางคริสต์ศาสนา  จํานวน 2 แห่ง    

               1. วัดป่าห้า   ตั้งอยู่หมู่ 1 บ้านป่าห้า  
               2. วัดนางแล   ตั้งอยู่หมู่  3  บ้านนางแลเหนือ 
               3. วัดม่วงคํา   ตั้งอยู่หมู่  4  บ้านม่วงคํา 
               4. วัดลําเปิง   ตั้งอยู่หมู่  5  บ้านเด่น 
               5. วัดป่าอ้อร่มเย็น   ตั้งอยู่หมู่  6  บ้านป่าอ้อ 

                          6. คริสตจักรราชกิจภักดี  ตั้งอยู่หมู่  6 บ้านป่าอ้อ 
               7. วัดนางแลใน   ตั้งอยู่หมู่  7 บ้านนางแลใน 
               8. วัดป่ารวก   ตั้งอยู่หมู่  8  บ้านป่ารวก 
               9. วัดพระธาตุดอยโอ่ง    ตั้งอยู่หมู่ 8 บ้านป่ารวก 
              10. สํานักชีอาศรมร่มไทร  ตั้งอยู่หมู่ 8 บ้านป่ารวก  

                         11. สํานักสงฆ์บ้านดอยกิ่ว ตั้งอยู่หมู่  9  บ้านดอยกิ่ว 
                         12. วัดป่าปฐมพุทธาราม  ตั้งอยู่หมู่  10  บ้านป่าซางวิวัฒน ์

              13. คริสตจักรส่งเสริมศาสตร์ ตั้งอยู่หมู่  10  บ้านป่าซางวิวัฒน ์
              14. สํานักสงฆ์เกษมณีวราราม ตั้งอยู่หมู่ 14 บ้านร่องปลาค้าว  
              15. วัดใหม่รินคํา   ตั้งอยู่หมู่ 15 บ้านใหม่ม่วงคํา  
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 8.2 ประเพณีและงานประจ าปี  
  1.งานแข่งขันกีฬานางแลเกมส์ 

ประเพณี/งานประจ าป ี สถานที่จัดงาน 
 สนามโรงเรียนเม็งรายมหาราช 
งานแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุประจําปี สนามโรงเรียนอนุบาลนางแล 
ประเพณีกินวอ บ้านลิไข่ นางแลใน หมู่ 7 
วันท้องถิ่นไทย เทศบาลตําบลนางแล 
ประเพณีสงกรานต์ ข่วงนางแล หมู่ 6 
วันเทศบาล เทศบาลตําบลนางแล 
ประเพณีผาลาดรอยวัวและสืบชะตาแม่น้ํา น้ําตกนางแลใน หมู่ 7 
งานมหกรรมของดีตําบลนางแล ข่วงนางแล หมู่ 6 
ประเพณีหล่อเทียนและแห่เทียนเข้าพรรษา ข่วงนางแล หมู่ 6 
วันแม่แห่งชาติ โรงเรียนเม็งรายมหาราช 
วันปิยะมหาราช โรงเรียนเม็งรายมหาราช 
ประเพณีลอยกระทง ข่วงนางแล หมู่ 6 
วันพ่อแห่งชาติ โรงเรียนเม็งรายมหาราช 
ประเพณีคริตสมาส บ้านป่าซางวิวัฒน์ หมู่ 10/บ้านป่าอ้อ หมู่ 6 
  
 8.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 

ประเภทภูมิปัญญา ชื่อ-สกุล และที่อยู่ของเจ้าของภูมิ
ปัญญา 

ประโยชน์ต่อชุมชนในด้านใด 

ภาษาพื้นเมือง 1.นายบุญส่ง  มะโนยศ หมู่ 1 
 

ถ่ายทอดตัวหนังสือพื้นเมืองให้เด็ก 
ๆ   ในชุมชน 

ผลิตภัณฑ์จากกะลา 1. นายเจริญ เข่ือนเพชร หมู่ 2 
2. นายทวี อายุยืน หมู่ 2 

สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ ์

เครื่องจักสาน 1. นายสน เข่ือนเพชร หมู่ 2 

2. นายหลวง    กันนา หมู่ 3 

สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ ์

 4.นายบุญสม  กันทะเตียน หมู่ 5 
5.นายแก้ว   เวียงมูล หมู่ 6 
6.นายจู  อารีย์ หมู่ 7 

 

จักสานไม้กวาด 1.นายเสาร์  ใจดา หมู่ 4 

2. นายป๋าน  อารีย ์หมู่ 4 

3. นายชื่น  ปินตาสาร หมู่ 4 

4. นายสุทัย  สุริยะคํา หมู่ 6 

สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์ 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตําบลนางแล หน้า 22 
 

แปรรูปอาหารจากเนื้อสัตว ์ 1.นางสุนันทา อินต๊ะนางแล หมู่ 5 สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ ์

ตัดเย็บเสื้อผ้ากระดุมไม้ไผ ่ 1.นายพิรุณ  เข่ือนเพชร หมู่ 5 สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ ์

ส่งออกอาหารแปรรูป 1.นายเสาร์แก้ว อินต๊ะนางแล หมู่ 5 สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ ์

ทําบายสี และตุง 1.นางกุย  สุทธสม หมู่ 5 สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ ์

การทอผ้า 1.นางเสถียร    เรืองนาค หมู่ 6 สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ ์

การเกษตรแบบผสมผสาน 1.นายสว่าง    นางแล หมู่ 6 ให้ความรู้ด้านเกษตร 

นวดแผนไทย 1.นางราศรี   จันทร์กอง หมู่ 6 

2.นางจันดี     ธุวะคํา หมู่ 9 

3.นางอุษา      เข่ือนเพชร หมู่ 9 

4.นางแก้วดา    แหนคํา หมู่ 9 

5.นางเพ็ญ   เข้มแข็ง หมู่ 11 
6.นางต๋อง  สมประสงค ์หมู่ 11 

บริการนวดแผนไทย 

เครื่องปั้นดินเผา 1.นายสมลักษณ์   ตันติบุญ หมู่ 6 สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์ 

ผลิตข้าวกล้อง 1.นางสมบูรณ์   เขื่อนเพชร หมู่ 6 สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์ 

ช่างไม้ 1.นายวิเชียร   พรหมณี หมู่ 6 สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์ 

ช่างปูน 1.นายวิเชียร   ใจฟู หมู่ 6 สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์ 

ศิษยาภิบาล 1.นายพยนต์   ประวัง หมู่ 6 ครูสอนศาสนาคริสต์ 

ปู่จารย์วัด 1.นายตา   พรมณี หมู่ 6 ผู้นําศาสนาพุทธ 

ซอ – ฟ้อน – รํา 1.นางคําแสน แก้วสืบ หมู่ 7 สร้างชื่อเสียงให้หมู่บ้าน 

หมอพื้นบ้าน แกว่งข้าว 1.นายปั๋น  หอมนาน หมู่ 7 รักษาขั้นพื้นฐาน 

หมอพื้นบ้าน ส่งผ ี 1.นางไพรทิพย์  ปริมา หมู่ 7 รักษาขั้นพื้นฐาน 

สะเดาะเคราะห์เป่าบัด 1.นายตัน  อารีย์ หมู่ 7 

2.นายคํา  บุญมี หมู่ 7 

3.นายบุญ  กันติ๊บ หมู่ 7 

รักษาขั้นพื้นฐาน 

ช่างเหล็กตีมีด- จอม 1.นายจะแฮ คําแก่น หมู่ 7 สร้างรายได้ให้กับตนเองและ
ครอบครัว 

ทําพิธีทางศาสนา 1.นายศรีไพธิ์ หมู่ 7 

2.นายดวงดี  ปริมา หมู่ 7 

ยึดเหนี่ยวจิตใจชาวบ้านรักษา
ประเพณีดั่งเดิม 
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มวยไทย 1.นายอภิวัฒน์  พรมณี หมู่ 8 

 

แหล่งเรียนรู้สําหรับเยาชนในด้าน
ศิลปะป้องกันตัว 

ชุมชนห่างไกลยาเสพติด 

ตีกลองสะบัดชัย 1.นายประพันธ์  เข่ือนเพชร หมู่ 8 แหล่งเรียนรู้สําหรับเยาชนในด้าน
ศิลปะการแสดง 

ชุมชนห่างไกลยาเสพติด 

บายศรีสู่ขวัญ 1.นางวันทิม  พรมณ ีหมู่ 8 

2.นางแสงเทียน  นันตา หมู่ 8 

สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ ์

อนุรักษ์และส่งเสริมงานฝีมือและ
จารีตประเพณีของไทย 

แหล่งเรียนรู้สําหรับเยาวชน ในด้าน
ศิลปะประดิษฐ์ 

สมุนไพรพื้นบ้าน 1.นายคําปัน  ดวงแก้ว หมู่ 10 เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย 

กลุ่มใบสับปะรด 2.นางวิรัฒน ์ จันเลน หมู่ 10 เพิ่มรายได ้

กลุ่มแปรรูปสับปะรด 3.นางอนงค์  ตนบุญ หมู่ 10 เพิ่มรายได้  

ตัดเย็บเสื้อผ้า 1.นางเสาวลักษณ์  สมประสงค์ เพิ่มรายได ้

 8.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก  
ชื่อสินค้า แหล่งผลิต 

ผลิตภัณฑ์สานจากเส้นพลาสติก หมู่ 1 บ้านป่าห้า 
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากขยะรีไซเคิล กลุ่มวิสาหกิจชุมชนขยะรีไซเคิล หมู่ 3  

บ้านนางแลเหนือ 
เสื้อผ้าสําเร็จรูป กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตัดเย็บเสื้อผ้า หมู่ 4 

บ้านม่วงคํา 
สร้อยลูกประคํา กลุ่มหัตถกรรมบ้านเด่น หมู่ 5 บ้านเด่น 
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวกล้อง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวกล้อง หมู่ 6 บ้านป่าอ้อ 
ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ กลุ่มวิสาหกิจอินทรีย์ชีวภาพ หมู่ 3 บ้านนางแลเหนือ 

หมู่ 7 บ้านนางแลใน 
สับปะรดภูแล – นางแล รับประทานสด หมู่ 7 บ้านนางแลใน/หมู่ 8 บ้านป่ารวก/หมู่ 10         

บ้านป่าซางวิวัฒน์/หมู่ 13 บ้านแม่ปูคา/หมู่ 14          
บ้านร่องปลาค้าว 

ผลิตภัณฑ์จักรสาน หมู่ 7 บ้านนางแลใน 
นวดย่ําขาง/ลูกประคบ 
 

โฮงยาหมอพื้นบ้าน หมู่ 8 บ้านป่ารวก 
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ผลิตภัณฑ์น้ํายาล้างจาน ยาสระผม สบู่  
แปรรูปจากสับปะรดและสมุนไพร 

ศูนย์สมุนไพรพื้นบ้าน หมู่ 8 บ้านป่ารวก 

ผลิตภัณฑ์แปรรปูจากใบสับปะรด กลุ่มวิสาหกิจแปรรูปจากใบสับปะรด หมู่ 10  
บ้านป่าซางวิวัฒน ์
 

ผลิตภัณฑ์แปรรูปสับปะรดและสมุนไพรซางคํา กลุ่มวิสาหกิจแปรรูปสับปะรดและสมุนไพรซางคํา หมู่ 10  
บ้านป่าซางวิวัฒน์ 

ผักปลอดสารพิษ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 10 บ้านป่าซางวิวัฒน์ 
 

9. ทรัพยากรธรรมชาติ 
 9.1 น้ า  
  9.1.1 แหล่งน้ําธรรมชาติ 

แหล่งน้ าธรรมชาติ 
(สาธารณะ) 

จ านวน 
(แห่ง) 

ชื่อแหล่งน้ า 

1. ลําห้วย 4 ห้วยแม่ปูคา/นางแลใน/ห้วยแม่ข้าวต้ม/ห้วยป่าเฮี้ย 
2. สระน้ํา 2 ม่วงคํา/ใหม่ม่วงคํา 
3. แม่น้ํา 2 แม่น้ํานางแล/แม่น้ําแม่ข้าวต้ม 
4. อ่างเก็บน้ํา 18 ก๊อตตะเคียน/ป่าเปาะ/กิ่วกะโหลก/หนองแหวน/ 

ป่าอ้อ/ 
หนองป่าเห๊ียะ/หนองป่ายาง/หนองผํา/หนองพญา
สิงห/์ 
หนองปลัด/หัวนา/ห้วยโอ่ง/ห้วยตีหิน/ 
ห้วยปูแกง/ห้วยปูแกงใน/หนองปลาไมลค์ํา/ดงเหนือ/ 
หนองบัวน้อย 

9.1.2 การระบายน้ํา 
  1) ลําน้ําร่องโจ้ ตั้งอยู่หมู่ 1 บ้านป่าห้า ไหลผ่านหมู่ 11 บ้านดาวดึงส์ และหมู่ 16 

บ้านสันต้นขาม  
  2) แม่น้ํานางแล ตั้งอยู่หมู่ 7 บ้านลิไข่ ผ่านบ้านนางแลใน  ลงสู่หลายหมู่บ้านในตําบล

นางแล 
  3) ลําเหมืองหนองบัว  ลําเหมืองภายในหมู่บ้าน  และลําห้วยต่างๆ ภายในตําบล

นางแล 
  4) แม่น้ําแม่ข้าวต้ม ไหลผ่าน  หมู่ 4  บ้านม่วงคํา  หมู่ 6 บ้านป่าอ้อ หมู่ 10 

บ้านป่าซางวิวัฒน์  หมู่ 12 บ้านขัวแตะ  และหมู่ 15 บ้านใหม่ม่วงคํา 
  5) ระยะเฉลี่ยที่น้ําท่วมขังนานที่สุด จํานวน 2 วัน ประมาณห้วงเดือนกรกฎาคม 

– กันยายน  
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  6) สาเหตุหลักที่น้ําท่วมขัง คือ ทางระบายน้ํา ลําน้ํา ลําเหมือง และลําห้วยตื้น
เขิน แคบไม่สามารถระบายน้ําได้ทัน รวมทั้ง ขาดการวางระบบวางท่อระบายน้ําที่เหมาะสมกับพื้นที่และ
ปริมาณน้ําที่ระบาย รวมทั้งน้ําป่าไหลหลาก 
 9.2 ป่าไม้  
  พื้นที่หมู่บ้านที่มีป่าชุมชน ได้แก่ บ้านม่วงคํา หมู่ที่ 4 บ้านนางแลใน หมู่ที่ 7 บ้านป่ารวก 
หมู่ที่ 8 บ้านดอยกิ่ว หมู่ที่ 9 บ้านป่าซางวิวัฒน์ หมู่ที่ 10 บ้านดาวดึงส์ หมู่ที่ 11 บ้านขัวแตะ หมู่ที่ 12    
บ้านแม่ปูคา หมู่ที่ 13 บ้านร่องปลาค้าว หมู่ที่ 14 บ้านใหม่ม่วงคํา หมู่ที่ 15  และป่าชุมชนที่มีระบบนิเวศน์  
ที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่สุดในพื้นที่คือ ป่าชุมชนในหมู่ที่ 10 บ้านป่าซางวิวัฒน์ 
  สําหรับป่าไม้ที่อยู่ด้านทศตะวันตกส่วนใหญ่เป็นป่าสงวน ตั้งอยู่บนดอยลิไข่ บ้านนางแลใน 
หมู่ที่ 7 ซึ่งเป็นป่าต้นน้ําของน้ําตกนางแลใน 
 9.3 ภูเขา  
  9.3.1 ดอยดัง อยู่ในหมู่ที่ 7 บ้านนางแลใน 
  9.3.2 ดอยลิไข่ อยู่ในหมู่ที่ 7 บ้านนางแลใน 
 9.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ  
  9.4.1 ดิน 
   สภาพดินทศตะวันตก เหมาะแก่การปลูกพืชไร่เป็นพืชเศรษฐกิจสําคัญ คือ 
สับปะรด และลิ้นจี่ ส่วนทิศตะวันออกส่วนใหญ่ในการปลูกข้าว ทํานาปีและนาปรัง  
  9.4.2 น้ํา  
   ทรัพยากรน้ําที่สําคัญของตําบลนางแล คือ แม่น้ํานางแล ซึ่งมีต้นน้ําอยู่บนดอย  
ลิไข่ บ้านนางแลใน หมู่ที่ 7 น้ําไหลตลอดปี ทําให้เกิดน้ําตกเป็นแหล่งน้ําที่ชาวตําบลนางแล                   
ใช้ในการดํารงชีพมายาวนาน นอกจากนี้ยังมีแหล่งน้ําทางธรรมชาติที่สามารถนํามาใช้ในการผลิตประปาเพื่อ
อุปโภคบริโภค และเพื่อใช้ในทางการเกษตรหลายแห่ง แต่เมื่อถึงฤดูแล้งระหว่างเดือนเมษายน – มิถุนายน 
ของทุกปี พบว่า บางแหล่งน้ําเหือดแห้ง ไม่เพียงพอสําหรับการนําไปผลิตประปา และใช้ในการการเกษตร 
เกิดภาวะขาดแคลนน้ํา  
  9.4.3 ทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   ในพื้นที่มีป่าสงวน ซึ่งชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้พื้นที่ป่าใช้เป็นแหล่งอาหารพื้นบ้าน 
แต่ในทุกปี พบว่า เกิดไฟป่าขึ้นบ่อยครั้ง เนื่องจากเกิดภาวะแห้งแล้ง และการบุกรุกแผ่วถางป่า  
   ส่วนพื้นที่ป่าชุมชนมี ป่าในพื้นที่หมู่บ้านหลายแห่ง แต่ป่าชุมชนที่มีระบบนิเวศน์ที่
มีความอุดมสมบูรณ์ที่สุด คือ ป่าชุมชนบ้า นป่าซางวิวัฒน์ หมู่ที่ 10 ซึ่งปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิง
นิเวศน์เพื่อการเรียนรู้ 
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ส่วนที ่2ส่วนที ่2  

  
 
 

 
 

  
1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ  20ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)  
  ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และท าให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตท่ีพึงประสงค์นั้น จ าเป็น
จะต้องมีการวางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุก
ภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว เพื่อ
ถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ และสร้างความ
เข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน 
ประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” หรือคติพจน์ประจ าชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ” เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน           
มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว  คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความม่ันคงเสมอภาคและเป็น
ธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ปีต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย 6 
ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
  มีเปูาหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลดและปูองกันภัยคุกคามจาก
ภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อม่ันในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกท่ีมีต่อประเทศไทย กรอบแนวทาง
ที่ต้องให้ความส าคัญ อาทิ 
  (1) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  ( 2) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความม่ันคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น 
สร้างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 
  ( 3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการ
ความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 
  ( 4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษา
ดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 
  ( 5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังปูองกันประเทศ การรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
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  ( 6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและ ระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความ
มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
  ( 7) การปรับกระบวนการท างานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 

 2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจ าเป็นต้องยกระดับ
ผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งใน
สาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้างความม่ันคงและปลอดภัยด้านอาหาร การเพิ่มขีดความสามารถ
ทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูป
และพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน อันได้แก่โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบ
แนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ 
  ( 1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้างความ
เชื่อมั่น การส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการ
พัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพ่ือให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค และเป็นการยกระดับไปสู่
ส่วนบนของห่วงโซ่มูลค่ามากข้ึน 
  ( 2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ 
โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการที่
หลากหลายตามรูปแบบการด าเนินชีวิตและการด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารคุณภาพ 
สะอาดและปลอดภัยของโลก 
   - ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การท าการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและ
อาหารคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย 
   - ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนา
อุตสาหกรรมปัจจุบันที่มีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและการค้า
มาเพ่ิมมูลค่าและยกระดับห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น 
   - ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศและ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว และพัฒนาให้ประเทศ
ไทยเป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอ่ืนๆ 
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  ( 3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิต
ภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ( SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและ
สถาบันเกษตรกร 
  ( 4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนา
ระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง 
และโครงสร้างพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ 
  ( 5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 
  ( 6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานา
ประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ เพิ่มบทบาทของไทยใน 
องค์กรระหว่างประเทศ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
  เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ 
สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรม 
จริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ 
  (1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
  (2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และทั่วถึง 
  (3) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์ 
  (4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
  ( 5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวในการ
บ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง 
 4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
  เพ่ือเร่งกระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้าไปสู่สังคมที่
เสมอภาคและเป็นธรรม กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ 
  ( 1) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
  ( 2) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
  (3) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
  (4) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 
  (5) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
 5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  เพ่ือเร่งอนุรักษ์ฟ้ืนฟู  และสร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  และมีความมั่นคง
ด้านน้ า รวมทั้งมีความสามารถในการปูองกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัย
พิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ 
  (1) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปูองกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
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  ( 2) การวางระบบบริหารจัดการน้ าให้ มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการ
บริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
  (3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  (4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  (5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
  ( 6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
 6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
  เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ อาทิ 
  ( 1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 
  (2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ  
  ( 3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
  ( 4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  ( 5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
  ( 6) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
  ( 7) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
 
1.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  12 
  กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 จากสถานะของประเทศ
และบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ ท าให้การก าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 11 และกรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคน
เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่
การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศท่ีมีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน 
สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ 
  การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ ( Country Strategic Positioning) เป็นการ
ก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติได้จัดท าขึ้นประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้าน
การขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ ( Trading and Service Nation) เป็น
แหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม 
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 เป้าหมายการพัฒนาประเทศ 
 1. การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
  (1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5.0  
  (2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว ( GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหัว 
(GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในปี 2564 เพ่ิมข้ึนเป็น 317,051 บาท (9,325 ดอลลาร์
สรอ.) และ 301,199 บาท (8,859 ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี 
  (3) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 2.5 ต่อปี 
  (4) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 8.0 (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 7.5 ในขณะที่ปริมาณการ
ส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 4.0 ต่อปี) 
 2. การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ 
  (1) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความม่ันคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ( SocioEconomic 
Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
  (2) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
  (3) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน 
 3. การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
  (1) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น 
  (2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 
 4. การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  (1) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
  (2) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  (3) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
  (4) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
  (5) มีการบริหารจัดการน้ าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ า 
 5. การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
  (1) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม 
  (2) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น 
     (3) มีการกระจายอ านาจที่เหมาะสม 
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กรอบยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์หลัก ดังนี้ 
 1.ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
 2.ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
 3.ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
 4.ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 5.ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
 6.ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ 
 7.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
 8.ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 
 9.ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
 10.ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน และภูมิภาค 
 

1.3THAILAND4.0 
  รัฐบาล  พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา มุ่งมั่นในการน า “โมเดลประเทศไทย 4.0” หรือ             
“ไทยแลนด์ 4.0” มาใช้ เพื่อผลักดันประเทศให้หลุดพ้นกับดัก 3 กับดักท่ีก าลังเผชิญ ทั้ง 1) กับดักประเทศ
รายได้ปานกลาง ( Middle Income Trap) 2) กับดักความเหลื่อมล้ า ( Inequality Trap) 3) กับดักความ          
ไม่สมดุลของการพัฒนา ( Imbalance Trap) เปูาหมายเพื่อน าประเทศมุ่งสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน อย่าง
เป็นรูปธรรม ผ่านโมเดลนี้ 
  ก่อนหน้าที่จะมีการพัฒนาประเทศไทย 4.0 นั้น ไทยเริ่มก้าวสู่โมเดลไทยแลนด์ 1.0 หลังจาก
เริ่มต้นพัฒนาภาคเกษตรกรรม แล้วจึงค่อยปรับมาสู่ไทยแลนด์ 2.0 การลงทุนอุตสาหกรรมเบาที่มุ่งเน้นแรงงาน
ราคาต่ า เช่น สิ่งทอ อาหาร และมาสู่ ไทยแลนด์ 3.0 มุ่งเน้นการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมหนัก ซึ่งการ
พัฒนาของประเทศไทยใน 3 ช่วงแรกนั้น ไทยมีการอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูงสุดเฉลี่ยถึง 7% ต่อปี แต่
มาถึงจุดหนึ่งหลังปี 2540 อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจลดลงมาเป็น 3-4 % ต่อปี 
  เหตุผลส าคัญเพราะไทยไม่เคยปรับโครงสร้างเศรษฐกิจอย่างจริงจังมาก่อน และไม่เคยมีการ
พัฒนาเทคโนโลยีของตัวเอง แรงงานไม่ได้มีทักษะจนกลายเป็นปัญหาความเหลื่อมล้ าของโอกาส ซึ่งในช่วงนี้
รัฐบาลต้องการก้าวกระโดดข้ามหุบเหว ซึ่งต้องใช้ความกล้าหาญทางการเมือง และต้องใช้พลังที่เรียกกว่าพลัง
ประชารัฐในการขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0 
  3 กลไกขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0กลไกขับเคลื่อน ( Engines of Growth) ชุดใหม่ 
ประกอบด้วย 
  1) Productive Growth Engine ซึ่งเปูาหมายส าคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนประเทศไทยสู่ประเทศที่
มีรายได้สูง ( High Income Country) ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ปัญญา เทคโนโลยี และ ความคิดสร้างสรรค์ 
  กลไกดังกล่าว ประกอบไปด้วย การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในรูปแบบประชารัฐ การ
บริหารจัดการสมัยใหม่ และการสร้างคลัสเตอร์ทางด้านเทคโนโลยี การพัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัย
และพัฒนา การพัฒนาโมเดลธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม กิจการร่วมทุนรัฐและเอกชนในโครงการขนาด
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ใหญ่ รวมถึงการบ่มเพาะธุรกิจด้านเทคโนโลยี เป็นต้น ซึ่งถือเป็นการตอบโจทย์ความพยายามในการก้าวข้ามกับ
ดักประเทศรายได้ปานกลางที่ไทยก าลังเผชิญอยู่ 
  2) Inclusive Growth Engine เพ่ือให้ประชาชนได้รับประโยชน์และเป็นการกระจายรายได้ 
โอกาส และความมั่งค่ังที่เกิดขึ้น 
  โดยกลไกนี้ ประกอบด้วย การสร้างคลัสเตอร์เศรษฐกิจระดับกลุ่มจังหวัด การพัฒนาเศรษฐกิจ
ระดับฐานรากในชุมชน การส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม เพ่ือตอบโจทย์ประเด็นปัญหาและความท้าทายทาง
สังคมในมิติต่างๆ การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อการท าธุรกิจ การส่งเสริมและสนับสนุนให้วิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมเข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก การสร้างงานใหม่ๆ เพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต การยกระดับขีดความสามารถ การเสริมสร้างทักษะและการเติมเต็มศักยภาพของ
ประชาชนให้ทันกับพลวัตการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก และการจ่ายภาษีให้แก่ผู้ที่มีรายได้ต่ ากว่าเกณฑ์ท่ี
ก าหนดแบบมีเงื่อนไข (Negative Income Tax) เพื่อแก้ไขกับดักความเหลื่อมล้ าที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน 
  3) Green Growth Engine การสร้างความมั่งค่ังของไทยในอนาคต จะต้องค านึงถึงการ
พัฒนาและใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือตอบโจทย์การหลุดออกจากกับดักความไม่สมดุลของการ
พัฒนาระหว่างคนกับสภาพแวดล้อม 
  โดยกลไกนี้ประกอบด้วย การมุ่งเน้นการใช้พลังงานทดแทน การปรับแนวคิดจากเดิมที่
ค านึงถึงความได้เปรียบเรื่องต้นทุน ( Cost Advantage) เป็นหลัก มาสู่การค านึงถึงประโยชน์ที่ได้จากการลด
ความสูญเสียที่เกิดขึ้นทั้งระบบ ( Lost Advantage) หัวใจส าคัญอยู่ที่การพัฒนากระบวนการผลิตให้ส่งผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด อันจะเกิดประโยชน์กับประเทศและประชาคมโลกด้วยในเวลาเดียวกัน 
  ทั้ง 3กลไกขับเคลื่อน “ประเทศไทย 4.0″ ถือเป็นการปฏิรูปประเทศไทยไปสู่ความมั่งค่ังอย่าง
มั่นคงและยั่งยืน เพื่อให้หลุดพ้นจากกับดักประเทศท่ีมีรายได้ปานกลาง ซึ่งถือเป็นเปลี่ยนโมเดลเศรษฐกิจจาก
การพ่ึงพาการลงทุนต่างประเทศ มีการลงทุนการวิจัยและพัฒนาตัวเองน้อยมากโดยมุ่งเน้นการ พัฒนาการศึกษา
คน สร้างการวิจัยและพัฒนา โครงสร้างเศรษฐกิจ ให้ไทยสามารถอยู่ได้ในศตวรรษที่ 21ซึ่งรัฐบาลต้องกล้า
พอที่จะถอดกับดักจากการดึงเงินลงทุนต่างประเทศ เอาเทคโนโลยีของต่างชาติมา และต้องยืนอยู่บนขาตัวเอง
ในระดับหนึ่ง 
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1.4 แผนพัฒนาภาค / แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด / แผนพัฒนาจังหวัด 
 1) แผนพัฒนาภาค 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ 
  ( 1) ปรับโครงสร้างการผลิตสู่การพึ่งตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และปรับระบบ
การผลิตที่สร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างสมดุล เพื่อคงความเป็นฐานเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เช่น การพัฒนาประสิทธิภาพ
การผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้ผลิตภัณฑ์การเกษตร 
  ( 2) ยกระดับการค้าและบริการให้ได้มาตรฐาน ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสตลาด เน้น
การพัฒนาบุคลากร โครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น ระบบโลจิสติกส์เพ่ือสนับสนุน
การค้าการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
  ( 3) พัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญและเมืองชายแดนเพ่ือรองรับการเชื่อมโยงในระดับ
นานาชาติ 
  ( 4) พัฒนาคนและสังคมให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง มีความม่ันคงและอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน 
เช่น ด้านสุขภาพ  ด้านการศึกษา  แรงงาน  ฯลฯ 
  ( 5) พัฒนาศักยภาพของสถาบันครอบครัวและชุมชนให้มีความเข้มแข็งในการพัฒนาที่น าไปสู่
การพ่ึงตนเอง  มีภูมิคุ้มกันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  ( 6) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เน้นการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและใช้
ประโยชน์อย่างสมดุล และเตรียมการปูองกันและรับมือภัยธรรมชาติ 
 
 

 2) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
  กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประกอบด้วย เชียงราย  พะเยา  แพร่  และน่าน  
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาสภาพแวดล้อมในการพัฒนาการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์เชื่อม  
อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงและเตรียมพร้อมรับความร่วมมือประชาคมอาเซียน  

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การสร้างความเข้มแข็งและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและ  
อุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัยที่มีศักยภาพ  

ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาและสนับสนุนการยกระดับการพัฒนาสังคม การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  
วัฒนธรรมและสุขภาพ เพื่อเป็นรากฐานการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด ารงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและ  
พลังงานโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนสู่การเป็นกลุ่มจังหวัดสีเขียว   

 
 
 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลนางแล หน้า 35 
 

 

 3) แผนพัฒนาจังหวัด 
  แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2561–2564) 

วิสัยทัศน์ 
“เมืองแห่งความสุข สะอาด ปลอดภัย น่ายล” 

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน และบริการโลจิ
สติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานหลักเพ่ืออ านวยความสะดวกทางระบบโลจิสติกส์รวมทั้ง 
สนับสนุนการลงทุนเพ่ือรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศอาเซียน +6  
และ GMS  
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมความร่วมมือการค้าชายแดนในภาพรวมเพ่ือให้เกิดการแข่งขันเสรีทางเศรษฐกิจ  
กลุ่มประเทศอาเซียน +6 และ GMS  
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP และ sME เพ่ือเพ่ิมมูลค่าการแข่งขัน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพ มาตรฐานสากล และเป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพการเกษตร 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิตการจัดการสินค้าเกษตรและความม่ันคงของอาหาร  
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการแปรรูป สร้างมูลค่าเพ่ิม และการพัฒนาระบบตลาด 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาทรัพยากรการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพสมดุลและยั่งยืน  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การด ารงฐานวัฒนธรรมล้านนา เพ่ือเพ่ิมมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  
เชิงนิเวศและเชิงสุขภาพ 

กลยุทธ์ที่ 1พัฒนาให้จังหวัดเชียงรายเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเชิงนิเวศและ 
เชิงสุขภาพเกิดการเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน GMS และ ASEAN +6,+3  
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวช่วง Low Season พัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว  
และเพ่ิมศักยภาพบุคลากรสู่สากล 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุน อนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาเพื่อเพ่ิมคุณค่าและมูลค่าทาง  
เศรษฐกิจ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข  
กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ปรับใช้ในวิถีชีวิต 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาที่อยู่อาศัยของครัวเรือนผู้เดือดร้อนให้มีความม่ันคงและเหมาะสมในการ  

อยู่อาศัย 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพการศึกษาของประชาชนให้ได้รับโอกาสและมีระดับการศึกษาสูงขึ้น  
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการมีงานท าของก าลังแรงงานจากสายการศึกษาให้สมดุลและเพียงพอ  
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กับตลาดแรงงาน 
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและสร้างระบบภูมิคุ้มกัน 
ของสถาบันครอบครัว ชุมชน และสังคม 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และยั่งยืน 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ ให้มั่นคง พอเพียง ทั่วถึง และสมดุล 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมเตรียมความพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ 
ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน/หมู่บ้าน 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาเมืองเพ่ือการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
กลยุทธ์ที่ 1 ด าเนินการตามแผนประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้าน/ชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาและเสริมสร้างเครือข่ายภาคประชาสังคมในการปูองกันและแก้ไขปัญหา  
อาชญากรรมและปัญหาความม่ันคง ด้านต่างๆ 
กลยุทธ์ที่ 3 การจัดระเบียบสังคมเชิงบูรณาการ และการปูองกันแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์  
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการอ านวยความเป็นธรรมภาคประชาสังคม 
กลยุทธ์ที่ 5 ปลูกจิตส านึกด้านความปลอดภัยและวินัยจราจรและพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
ด้านความปลอดภัยลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุทางถนน 
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภัยคุกคามความมั่นคง  
รูปแบบใหม่และพัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยภาคประชาชน 
กลยุทธ์ที่ 7 การสร้างความรักความสามัคคีของราษฎรและส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน  
การปูองกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง  

 
1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงราย(พ.ศ.2561-2564) 

วิสัยทัศน์ 
 “ยึดหลักธรรมาภิบาลท างานแบบมีส่วนร่วมศูนย์รวมเศรษฐกิจการค้าพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ประชาชนมีความสุข” 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดเชียงราย (พ.ศ. 2561 -2564) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกสเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด 
กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 

-กลยุทธ์ 1.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ให้ได้มาตรฐาน 
- กลยุทธ์ 1.2 พัฒนาแหล่งน้ าและระบบบริหารจัดการน้ าเพื่ออุปโภคบริโภคและการเกษตร  
- กลยุทธ์ 1.3 พัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานรับรองการเจริญเติบโตของท้องถิ่น  

      เพ่ือเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS  
- กลยุทธ์ 1.4 พัฒนางานด้านผังเมือง งานวิศวกรรมจราจร และงานควบคุมอาคาร 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว  
- กลยุทธ์ 2.1 ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- กลยุทธ์ 2.2 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพและการตลาด เพื่อเพ่ิมศักยภาพผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น  
ให้ได้มาตรฐานสากล 
- กลยุทธ์ 2.3 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของคนในชุมชน 
- กลยุทธ์ 2.4 ส่งเสริม อนุรักษ์ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข  
- กลยุทธ์ 3.1 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาท้ังในระบบนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
ให้ได้มาตรฐานการศึกษา 
- กลยุทธ์ 3.2 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสู่อาชีพ 
- กลยุทธ์ 3.3 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนประชาคมอาเซียนในเขตพัฒนา 
เศรษฐกิจชายแดน 
- กลยุทธ์ 3.4 ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะที่ดีของประชาชนในท้องถิ่น 
- กลยุทธ์ 3.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณสุข 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปูองกันบรรเทาสาธารณภัย  
- กลยุทธ์ 4.1 รักษาความสงบเรียบร้อยเพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
- กลยุทธ์ 4.2 ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- กลยุทธ์ 4.3 ปูองกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด อบายมุข สื่อด้านอิเลคทรอนิกส์และปัญหา  
แรงงานต่างด้าว 
- กลยุทธ์ 4.4 พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน  
- กลยุทธ์ 5.1 ส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- กลยุทธ์ 5.2 ส่งเสริมและพัฒนาการควบคุม ปูองกัน แก้ไขปัญหาขยะ น้ าเสีย และมลภาวะ 
- กลยุทธ์ 5.3 ส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทน  
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร  
- กลยุทธ์ 6.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น 
- กลยุทธ์ 6.2 พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
- กลยุทธ์ 6.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของทุกภาคส่วน 
- กลยุทธ์ 6.4 พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และเทคโนโลยี 

2.ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.1 วิสัยทัศน์การพัฒนา 

“สร้างสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ความสามัคคี ความเสมอภาคและเป็นธรรม” 
2.2 ยุทธศาสตร์ 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอยู่เย็นเป็นสุข 
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหารจัดการที่ด ี
2.3 เป้าประสงค/์ตัวชี้วัด/กลยุทธ ์

 2.3.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 
 พันธกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนโดยการพัฒนาการศึกษา 
 เป้าประสงค์  
     1. การจัดการศึกษาระดับก่อนวัยเรียนตามมาตรฐานการศึกษารองรับการเข้าสู่อาเซียน   
               2. พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน ประชาชนมีความรู้คู่คุณธรรม ประเพณีวัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ิน 
 ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์  

    1. ระดับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับก่อนวัยเรียนได้มาตรฐาน  
   2. มีการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนเน้นการศึกษาควบคู่การเรียนรู้คุณธรรมจริยธรรม ประเพณี

วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถ่ินให้ผู้เรียนศึกษา 
  กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์  

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาและ      

การจัดกิจกรรมแก่เด็ก เยาวชน ประชาชน  ใน

การศึกษาทุกระดับทั้งการศึกษาในระบบและนอก

ระบบตามมาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษาและ

รองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) 

 

1. ร้อยละของเด็กก่อนวัยเรียนที่ผ่านเกณฑ์การเรียน
ตามมาตรฐานการศึกษาก่อนวัยเรียน 
2. ร้อยละของประชาชนที่ไม่ได้รับการศึกษาใน
ระบบมีโอกาสเข้ารับการศึกษานอกระบบ/หรือได้รับ
การอบรมส่งเสริมการมีงานท า 
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2. ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้คู่คุณธรรม      

การเรียนรู้ ควบคู่วัฒนธรรมจารีตประเพณีแบบ

ล้านนา และการสร้างนันทนาการ พัฒนาการทาง

สติปัญญาและอารมณ์ 

1. จ านวนของหลักสูตรการเรียนการสอนที่น า
คุณธรรมจริยธรรม ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นมา
จัดการเรียนรู้ส าหรับเด็กเยาวชน 
 

 2.3.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอยู่เย็นเป็นสุข 
 พันธกิจ     พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เกิดสังคมอยู่เย็นเป็นสุข 
                     เปา้ประสงค์ 
                     1. พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนโดยจัดสวัสดิการสังคม การสงเคราะห์ที่เป็นธรรม 

           2. ปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ อนามัยของประชาชนลดลง  การออกก าลังกาย การกีฬาและ 
นันทนาการสาธารณะและการจัดการสิ่งแวดล้อมน่าอยู่ คือ เคร่ืองมือลดปัจจัยเสี่ยง 
          3. การท านุบ ารุงศาสนา และการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

          4. บูรณาการหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการแก้ไขปัญหาสังคม ความปลอดภัย และความสงบ 
เรียบร้อยภายใน 
                    ตวัชี้วัดระดบัเปา้ประสงค์ 

          1. การจัดสวัสดิการสังคม การสงเคราะห์อย่างทั่วถึงครอบคลุมกลุ่มเปูาหมายต าบลต้นแบบสวัสดิการ
สังคมเทศบาลต าบลนางแล 

          2. ปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนลดลงจากการส่งเสริมการออกก าลังกาย การกีฬา
และนันทนาการสาธารณะและการจัดการสิ่งแวดล้อมน่าอยู่ 
                     3. ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาของท้องถ่ิน น าไปเผยแพร่ รณรงค์ เพื่อปฏิบัติและสืบ
สานอย่างต่อเนื่อง 

          4. ระดับความส าเร็จของการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและการบรรเทา  สาธารณภัย และ
ระดับความส าเร็จใน  การบูรณาการกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องด้านความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยภายใน 
                     กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคม              

การสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ         

ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ สตรี เด็กและเยาวชน และ

ผู้ด้อยโอกาส  หรือผู้ประสบปัญหาทางสังคม  

1. จ านวนของกลุ่มเปูาหมาย 6 กลุ่มต าบลต้นแบบ
สวัสดิการสังคมเทศบาลต าบลนางแล ได้รับสวัสดิการ
สังคม  การสงเคราะห์ทั่วถึงทุกกลุ่ม 
2. กองทุนสวัสดิการชุมชนที่จัดตั้งขึ้นมีกลุ่มเปูาหมาย 
6 กลุ่มต าบลต้นแบบสวัสดิการสังคมเป็นสมาชิก
ครอบทั้ง 6 กลุ่ม 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนการลดปัจจัยเสี่ยงด้าน

สุขภาพ การปูองกันโรค และการดูแลสุขภาพอนามัย

ของประชาชน 

1. ร้อยละของผู้ปุวยที่ติดเชื้อโรคไข้เลือดออกและโรค
ไข้มาลาเรียจากการระบาดภายในพื้นที่ ลดลง 
2. ร้อยละของผู้ปุวยโรคไม่ติดต่อ 5 อันดับแรก
โดยรวมที่เกิดกับผู้ปุวยในพื้นที่ลดลง 
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กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการของ

ชุมชน การสร้างสวนสาธารณะ สวนสุขภาพ และ

สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 

1. จ านวนของกีฬาประเภทที่ไม่ซ้ ากันที่มีการจัดการ
แข่งขันและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมทุกหมู่บ้าน 
2. จ านวนของสนามกีฬาหรือลานกีฬาหรือลาน
สุขภาพในพื้นที่เพิ่มขึ้น 
3.ร้อยละของครัวเรือนในหมู่บ้านที่มีผู้แทนครัวเรือน
เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการของหมู่บ้าน 

4. ส่งเสริมและสนับสนุนการท านุบ ารุงศาสนา และ         

การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา

ท้องถิ่นของท้องถ่ิน 

1. จ านวนของประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นที่น ามา
เผยแพร่ รณรงค์ ให้เด็กเยาวชนและประชาชน ได้
เรียนรู้และน ามาปฏิบัติสืบสาน ท านุบ ารุงรักษา 

5. ส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และแก้ไขปูองกันยา

เสพติดและอาชญากรรม 

1. ร้อยละของบุคลากร (อปพร.กองหนุน พลัง
มวลชน) ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินใน
พื้นที่เพิ่มขึ้น 
2. จ านวนผู้ติดยาเสพติดและบ าบัดยาเสพติดลดลง 
3. จ านวนปัญหาด้านความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินลดลง 
4. อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่
ลดลง 
5. จ านวนพื้นที่ปุาไม้ ปุาชุมชน ที่เกิดไฟปุาหรือเกิด
จากการเผาปุาลดลง 

   2.3.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
             พันธกิจ   พัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนเหมาะสมกับบริบทชุมชน 
                    เปา้ประสงค์   
               1. พัฒนาคุณภาพเพิ่มมูลค่าผลผลิตและสินค้าการเกษตร 
    2. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพตามแนวปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง 
               3. พัฒนาอาชีพของประชาชนสร้างรายได้เพิ่มข้ึนจากการประกอบอาชีพหลักและ 
อาชีพเสริม 
    4. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเน้นการสร้างรายได้ให้ชุมชนและบริหารจัดการอย่างยั่งยืนเหมาะสมกับบริบทชุมชน 
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค ์

    1. ผลผลิตทางการเกษตร สินค้าทางการเกษตร สินค้าพื้นบ้าน สินค้าอุตสาหกรรมในครัวเรือน และสินค้า 
OTOP ของต าบลมีคุณภาพและมีมูลค่าเพิ่ม  

    2. ประชาชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และกลุ่มอาชีพในต าบลได้รับการยกระดับอาชีพและสร้างรายได้ 
    3. ประชาชนมีรายได้เพิ่มข้ึน มีคุณภาพชีวิตที่ดีเพิ่มข้ึน 

                4. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของท้องถ่ินและบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 
สร้างรายได้เพิ่มข้ึน 
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กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์

1.ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มและ

พัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร สินค้า

พื้นบ้าน อุตสาหกรรมในครัวเรือน 

1.ร้อยละของผลผลิตทางการเกษตรในภาพรวมต าบล   
ที่สามารถจ าหน่ายได้เพิ่มข้ึน 
2.ร้อยละของผลผลิตทางการเกษตรที่มีราคาเพิ่มข้ึน 
3.ร้อยละของผลผลิตทางการเกษตรที่แปรรูปและสร้าง
มูลค่าเพิ่มข้ึน 
4.ร้อยละของหน่วยผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ที่ผลิตสินค้า
มีมาตรฐานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

2.ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของ

ประชาชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพ กลุ่ม

อาชีพทางเลือกในการสร้างรายได้ สร้างงาน 

สร้างอาชีพ และสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

1.ร้อยละของประชากรในวัยท างาน (25 - 60 ปี)         
ที่ว่างงานมีงานท าหรือมีอาชีพเสริมรายได้เพิ่มข้ึน 
2.ร้อยละของครัวเรือนที่มีรายได้มากกว่ารายจ่าย 
3.ร้อยละของกลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้รับ     
การสนับสนุนการพัฒนาอาชีพเพิ่มข้ึนและสร้างรายได้ของ
กลุ่มเพิ่มข้ึน 

3.ส่งเสริมและสนับสนุนการปรับปรุงพัฒนา
เส้นทางการท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว การ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และยกระดับการท่องเที่ยว
สากล 

1.จ านวนของแหล่งท่องเที่ยวท้องถ่ินที่ได้รับการพัฒนาเป็น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์หรือแหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาต ิ
2.ร้อยละของจ านวนรายได้ที่เพิ่มข้ึนจากการท่องเที่ยวใน
พื้นที ่
3.จ านวนของประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นของ
ชุมชนที่น ามาเชื่อมโยงสู่การเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยว 

4.ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชนตามแนวพระราชด าริในการด าเนินชีวิต
แบบเศรษฐกิจพอเพียง 

1.ร้อยละของจ านวนครัวเรือนที่น าแนวทางปฏิบัติแบบ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด าเนินชีวิตและเกิด 
ความพอเพียงในครัวเรือน 
2.ร้อยละของครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ความจ าเป็นพื้นฐานได้รับ
การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 
 3.3.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 พันธกิจ    พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บ ารุงรักษา ระบบ 
สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ แหล่งน้ า และการจัดผังเมืองของท้องถ่ิน  

เป้าประสงค ์
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานหลักเป็นโครงข่ายอ านวยความสะดวกในท้องถ่ินและเป็น 

ศูนย์กลางการลงทุน การค้า การท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่างต าบล อ าเภอ จังหวัดและอาเซียน+6 และ GMS 
2. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพสิ่งอ านวยความสะดวกรองรับการขยายตัวทางการขนส่งการค้า การ

ลงทุน การท่องเที่ยว การเพิ่มของประชากรและอาเซียน+6 และ GMS 
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ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค ์
1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของโครงสร้างพื้นฐานหลักในท้องถิ่นที่ได้รับการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม หรือ

บ ารุงรักษา  
                2. โครงสร้างพื้นฐานหลักมีคุณภาพในการอ านวยความสะดวก แก้ไขปัญหาได้ และรองรับ 
การขยายตัว การขนส่ง การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการเพิ่มของประชากรได้ดี 
                     กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์
1.พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

โครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็นและการจัดผังเมืองของ

ท้องถิ่น 

1.ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของโครงสร้างพื้นฐานหลักใน
ท้องถิ่นที่ได้รับการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม 
หรือบ ารุงรักษาที่ด าเนินการจริงเมื่อเทียบกับ
จ านวนของโครงสร้างพื้นฐานที่ด าเนินการจริงใน
ปีงบประมาณที่ผ่านมา 
2.ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนต่อ
โครงสร้างพื้นฐานหลักที่มีการก่อสร้าง ปรับปรุง 
ซ่อมแซมหรือบ ารุงรักษามีคุณภาพสามารถแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ด ี
3.จ านวนของถนนที่เชื่อมโยงต าบล หรือเชื่อมโยงสู่   
การท่องเที่ยวอาเซียน+6 และ GMS ได้รับการ
ก่อสร้าง หรือปรับปรุง หรือซ่อมแซม 

2.พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อใช้ในการเกษตรกรรม          

การอุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอทั่วถึง 

1.ร้อยละของครัวเรือนที่ขาดแคลนน้ าอุปโภค 
บริโภคและเพื่อการเกษตรมีน้ าใช้อย่างเพียงพอ 
2.จ านวนของแหล่งน้ าที่เพียงพอต่อ 
การเกษตรกรรมในท้องถ่ินเพิ่มข้ึน 

 
3.3.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
พันธกิจ       ด ารงความสมบูรณ์และยั่งยืนให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

 เป้าประสงค์    
                1. ด ารงความสมบูรณ์และยั่งยืนให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
            2. ลดมลพิษและปูองกันการเกิดมลพิษที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน 
            3. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการมลพิษโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในท้องถ่ิน 
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                      ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค ์
            1. ระดับความส าเร็จในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

            2. ระดับความส าเร็จของการด าเนินการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อปูองกันและเตือนภัยสภาวะ
ภัยธรรมชาติ 
             3. ร้อยละของประชาชนชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
                      กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์
1.ส่งเสริมและสนับสนุนการคุ้มครอง ปูองกัน 

ฟื้นฟู บ ารุงรักษา ดูแลทรัพยากรธรรมชาติให้

อุดมสมบูรณ์และยั่งยืน 

1.ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนต่อ
ความส าเร็จในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในพื้นที ่
 
2.ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนต่อ
ความส าเร็จของการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อ
ปูองกันและเตือนภัยธรรมชาติในพื้นที ่
3.จ านวนที่เพิ่มขึ้นของกลุ่มประชาชนหรือกลุ่มองค์กร
ชุมชนในการอนุรักษ์ ดูแล ปกปูองทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในพื้นที ่
4.จ านวนของพื้นที่ปุาไม้ที่ได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู
เพิ่มข้ึน 

2.ส่งเสริมและสนับสนุนการก าจัดขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูลอย่างเป็นระบบ 

1.จ านวนของหมู่บ้านที่เพิ่มขึ้นจากการเข้าร่วมโครงการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างถูกต้อง
เหมาะสมถูกสุขลักษณะและมีส่วนร่วมโดยชุมชน 
2.ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนต่อ
ความส าเร็จของในการแก้ไขปัญหาขยะในพื้นที่ 

3.ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน 

การลดภาวะโลกร้อน และการลดมลพิษ

สิ่งแวดล้อม 

1.ร้อยละของมลพิษสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ลดลง 

3.3.6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหารจัดการที่ด ี
                     พันธกิจ    พัฒนา ปรับปรุง การบริการประชาชน การบริหารจัดการ การบริหารงานบุคคลให้มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้นการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ในท้องถิ่น 
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                     เป้าประสงค์   
                      1. พัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนและสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในการบริหารจัดการและ
พัฒนาท้องถิ่น 
                      2. พัฒนา ปรับปรุงการบริการประชาชน การบริหารจัดการ การบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ 
โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล 
                   ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค ์

1. ระดับความส าเร็จในการบริการประชาชน การบริหารจัดการ และการบริหารงานบุคคลของเทศบาลต าบล
นางแล 

2. ระดับความส าเร็จในการส่งเสริมความปรองดองและสมานฉันท์ในท้องถิ่น 
           3. ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการสาธารณะของเทศบาลต าบลนางแล 
           4. ระดับความส าเร็จในการส่งเสริมประชาชนชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ 
การบริหารจัดการของเทศบาลต าบลนางแล 
           5. ร้อยละของบุคลากรในองค์กรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ 
           6. ไม่มีปัญหาทุจริตคอรัปชั่นในเทศบาลต าบลนางแล 
                     กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์
1.ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วม

ของประชาชน ภาคีเครือข่าย กลุ่มองค์กรชุมชนใน      

การพัฒนาท้องถิ่นอย่างเป็นระบบและสร้างความ

ปรองดองสมานฉันท์ในท้องถิ่น 

1.ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนต่อ
ความส าเร็จของการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบการบริหารจัดการของเทศบาล 
2. ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนต่อ
ความส าเร็จในการส่งเสริมความปรองดองและ
สมานฉันท์ในท้องถิ่น 
3.ร้อยละของประชาชน กลุ่มองค์กรชุมชน ส่วน
ราชการที่ก าหนดในตัวชี้วัดการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

2.พัฒนาและปรับปรุงการบริการ เคร่ืองมือ 

สถานที่ปฏิบัติงาน สื่อประชาสัมพันธ์ เทคโนโลยี

สารสนเทศ รองรับการบริการประชาชนและการ

บริหารจัดการที่ดี 

1. ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนต่อ
ความส าเร็จในการบริการประชาชน   การบริหารจัดการ 
และการบริหารงานบุคคลของเทศบาลต าบลนางแล 
2. ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนต่อ
ความส าเร็จของการบริการสาธารณะของเทศบาล
ต าบลนางแล 
3.ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนต่อการ
บริการประชาชนของบุคลากรภายในเทศบาลต าบล
นางแลในงานบริการที่ก าหนดในกระบวนงานและ
ระยะเวลาแล้วเสร็จของงานตามที่กระทรวงมหาดไทย
แนะน า 
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3.พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรและ          

การบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส 

รองรับการบริการประชาชนและการบริหารงาน

ตามหลักธรรมาภิบาล 

1.ร้อยละของบุคลากรในองค์กรที่ได้รับการอบรม
พัฒนาความรู้ความสามารถ 

2.ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนต่อการรับ
บริการจากพนักงานเทศบาล 

3.ร้อยละของความพึงพอใจของพนักงานต่อระบบ           
การบริหารงานบุคคลของเทศบาลต าบลนางแล 

2.ไม่มีปัญหาทุจริตคอรัปชั่นในเทศบาลต าบลนางแล 

 
     2.4 จุดยืนทางยุทธศาสตร ์
ส่งเสริมสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล และสนับสนุนนโยบายในระดับภูมิภาค ระดับจังหวัด ระดับอ าเภอ เพื่อให้มีความ
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลนางแล มุ่งเน้น การพัฒนาสู่ความยั่งยืน 
 2.5 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
  2.5.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 
                   สอดคล้องเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์จังหวัด คือ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และ
คุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข และสอดคล้องเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
คือ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 2.5.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอยู่เย็นเป็นสุข  

           สอดคล้องเชื่อมโยงยุทธศาสตร์จังหวัด คือ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพ
ชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข   ยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  และ
สอดคล้องเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  คือ   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 

           2.5.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
สอดคล้องเชื่อมโยงยุทธศาสตร์จังหวัด คือ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้า 

เกษตรคุณภาพมาตรฐานสากล และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การด ารงฐานวัฒนธรรมล้านนา เพื่อเพิ่ม
มูลค่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพ
ชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข  และสอดคล้องเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  คือ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
 2.5.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 สอดคล้องเชื่อมโยงยุทธศาสตร์จังหวัด คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถใน  
การแข่งขันด้านการค้า การลงทุนและบริการโลจิสติกส์เชื่องโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS และสอดคล้อง
เชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ที่จ าเป็นในเขตองค์กรปกครองท้องถิ่นเพื่อรองรับการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
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 2.5.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 สอดคล้องเชื่อมโยงยุทธศาสตร์จังหวัด คือ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และยั่งยืน และสอดคล้องเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนา 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์
และยั่งยืน 
 2.5.6 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหารจัดการที่ดี 
 สอดคล้องเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   คือ ยุทธศาสตร์  ที่ 6  
การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร  
 
3. การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 

 3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
3.1.1 ปัจจัยภายใน 
1) การวิเคราะห์จุดแข็ง 

ข้อ จุดแข็ง 
1 ท าเลที่ตั้งทางภูมิศาสตร์เหมาะแก่การเป็นจุดศูนย์กลางเชื่อมโยงการคมนาคมการค้า การท่องเที่ยว         

การลงทุน  และการศึกษา โดยมีเส้นทางสายหลักพหลโยธินผ่านกลางต าบล มุ่งสู่ตัวเมืองจังหวัด
เชียงราย และมุ่งสู่อ าเภอเชียงแสน อ าเภอแม่สายอย่างสะดวก 

2 มีทุนทางสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลายทางชาติพันธ์ุ ได้แก่ ประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐาน 
ประเพณี  ภาษา  ศิลปกรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

3 มีการรวมกลุ่มโดยมีโครงสร้างกลุ่มในลักษณะเครือข่ายหลายกลุ่ม 

4 ประชากรส่วนใหญ่มีความสามัคคีในการจัดกิจกรรมด้านประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น 

5 มีหอกระจายข่าวประจ าทุกหมู่บ้าน มีศักยภาพด้านสื่อสารข้อมูลข่าวสาร 

6 มีความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นหลายด้านซึ่งสามารถใช้ประโยชน์ในการพัฒนาอาชีพ และสร้าง
รายได้ของประชาชน 

7 มีพื้นท่ีเหมาะสมกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางวัฒนธรรมและระบบนิเวศ 

8 โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปการ มีความครอบคลุมทั่วถึงเกือบเต็มพื้นที่  

9 มีโครงข่ายคมนาคมที่เชื่อมต่อเข้าถึงทุกหมู่บ้าน เช่ือมโยงสู่ต าบลอื่น ในอ าเภอเมือง และตัวจังหวัด
เชียงราย 

10 บุคลากรท้องที่ และท้องถิ่น ส่วนใหญ่มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถประสานความร่วมมือกับ
ชุมชนได้สะดวก 

11 ผู้น าท้องที่ (ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน) มีบทบาทในการเข้ามามีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือในการพัฒนา
ท้องถิ่นร่วมกับเทศบาล 

12 ผู้บริหารท้องถิ่นมีวิสัยทัศน์ และยึดถือแนวทางบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเป็นส าคัญ 

13 เทศบาลต าบลนางแลเหมาะสมต่อการเป็นพื้นที่เช่ือมโยงการบูรณาการความร่วมมือในการบริหาร
จัดการและพัฒนาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียง และหน่วยงานราชการซึ่งมีที่ท าการ
ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนท่ี 
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14 เทศบาลต าบลนางแลมีขีดความสามารถในด้านการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน โดยสามารถ
บริหารจัดการแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนในกรณีเร่งด่วน มากกว่าร้อย
ละ 70  เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2558 ท่ีผ่านมา 

15 มีทรัพยากรปุาไม้ ท่ีเป็นต้นน้ า อยู่ในเขตปุาสงวน และมีปุาชุมชน 

16 มีความสามารถในการจัดการศึกษาหลักสูตรปฐมวัยก่อนวัยเรียน และมีศักยภาพในการส่งเสริม
การศึกษาในท้องถิ่น 

17 เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพเพื่อการแข่งขัน และการจดทะเบียนสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์
ด้านการปลูกสับปะรดนางแล ภูแล ส่งเสริมการยกระดับสินค้าการเกษตรและการท่องเที่ยวเชิง
เกษตร 

18 มีการประกาศใช้เทศบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุข ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ.2535 หลายเรื่อง รวมทั้ง มีเทศบัญญัติเรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมัน และเทศบัญญัติเรื่อง
สาธารณสุขอ่ืนๆ  เพื่อรองรับการปูองกันและแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม น้ าเน่าเสีย ลดปัญหาที่
อาจเกิดในอนาคต  

 
2) การวิเคราะห์จุดอ่อน 

ข้อ จุดอ่อน 
1 การรวมกลุ่มองค์กรอาชีพในพ้ืนท่ี ขาดความเข้มแข็ง ขาดการบริหารจัดการกลุ่มอย่างต่อเนื่อง   

2 ระบบแผนที่ภาษี ไม่ได้ รองรับการพัฒนาจัดเก็บรายได้ เพื่อน าไปพัฒนาท้องถิ่น และน าไปใช้
ประโยชน์ใน  การวางแผนพัฒนาท้องถิ่นและการวางผังเมืองยังไม่ได้น ามาใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ 

3 มีความหลากหลายทางด้านเช้ือชาติพันธ์ุและมีประชากรแฝงอาศัยอยู่ และการโยกย้ายของ
ประชากร   ยากต่อการควบคุมดูแล มีผลต่อความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น  และความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

4 การจัดเก็บข้อมูล จปฐ.และข้อมูลพื้นฐานอ่ืนๆ ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ และขาดความเที่ยงตรง 

5 ขาดการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาลอย่างต่อเนื่อง และไม่
ดึงดูด  ความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมของประชาชน 

6 ประชาชนในพ้ืนท่ีไม่มีเอกสารสิทธ์ิในที่ท ากิน 

7 วัยแรงงานขาดคุณวุฒิ  ทักษะ ความช านาญ  และฝีมือแรงงานท่ีตลาดแรงงานต้องการ จึงไม่
สามารถพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องหรือเกิดอาชีพถาวร 

8 ขาดการใช้ประโยชน์จากระบบการวางผังเมืองในการบริหารจัดการพื้นที ่

9 ขาดระบบการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวท่ีมีประสิทธิภาพ ขาดการเชื่อมโยงการจัดการ
ท่องเที่ยวภายในและประสานการจัดการท่องเที่ยวเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง และขาด
กิจกรรมการท่องเที่ยวในช่วง Green Season 

10 ขาดการสร้างเอกลักษณ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐานที่ต้องการของตลาด  

11 แหล่งน้ าธรรมชาติแห้งในฤดูแล้ง ปริมาณน้ าไม่เพียงพอต่อการเกษตร และไม่มีแหล่งกักเก็บน้ าใช้  
บางหมู่บ้านเกิดภาวะขาดแคลนน้ าอุปโภค บริโภค และใช้ในการเกษตรกรรม 

12 ความไม่สมดุลระหว่างบุคลากรบางส่วนราชการในสังกัด กับปริมาณงานและภารกิจของเทศบาล 
ท าให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและคุณภาพงานไม่เป็นไปตามเปูาหมายหรือลดลง  
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13 ประชาชนมีปัญหาด้านสุขภาพจากพฤติกรรมเสี่ยง เช่น การดื่มสุรา สูบบุหรี่ ยาเสพติด ขาดการออก
ก าลังกาย การบริโภคอาหารไม่ถูกหลักโภชนาการ เพศสัมพันธ์อันก่อให้เกิดโรค AIDS ปัญหา
ความเครียดและสุขภาพจิต และเป็นพื้นที่เสี่ยง-เสี่ยงสูงในการระบาดของโรคไข้เลือดออก และ
โรคติดต่ออื่นๆ เนื่องจากปัจจัยของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมชนบทเป็นสังคมเมือง และมีการ
เคลื่อนไหวของประชากร 

14 เกิดปัญหาไฟปุาในพื้นที่ปุาสงวนเป็นประจ าเกือบทุกปี 

15 ผู้เสียภาษีในพ้ืนท่ีบางราย ขาดจิตส านึกในหน้าท่ีเสียภาษีเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

16 ครัวเรือน ร้านค้า ร้านอาหารบางแห่ง ขาดจิตส านึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และขาดการติดตั้ง
บ่อดักไขมันในครัวเรือน ท าให้เกิดมลพิษน้ าเน่าเสีย 

17 ขาดจิตส านึกในการก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของครัวเรือน ร้านค้าบางแห่ง สร้างความสกปรก
ให้ครัวเรือนและบริเวณที่สาธารณะ และขาดการคัดแยกขยะที่ต้นก าเนิด 

18 ประชากรบางส่วนขาดวินัยจราจร 

19 ประชากรบางส่วนไม่มีอาชีพ ว่างงาน ส่งผลต่อการลักเล็กขโมยน้อย ส่งผลต่อความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน 

20 เป็นพื้นที่ยังมีภัยยาเสพติด 

21 พื้นที่ปุาไม้บางส่วนถูกลักลอบตัดไม้ท าลายปุา แผ้วถาง 

22 มีแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนท่ี แต่เป็นประโยชน์เฉพาะครัวเรือนหรือส่วนตัว  

23 ประชากรบางส่วนอายุ 15 – 60 ปีเต็ม ร้อยละ 2.65 ของครัวเรือนท้ังหมด ตกเกณฑ์ในเรื่องการ
อ่านออกเขียนได้ 

3.1.2 ปัจจัยภายนอก 
  1) การวิเคราะห์โอกาส  

ข้อ โอกาส 
1 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           

พ.ศ.2542 มาตรา 16 (4) ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ในการ
จัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ในท้องถ่ิน โดยที่หน่วยงานราชการส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาคส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม
แผนการกระจายอ านาจ 6 ด้าน ท าให้เทศบาลมีโอกาสได้รับการจัดสรรทั้งงบประมาณ การ
ฝึกอบรมความรู้ศักยภาพของเจ้าหน้าที่ และมีอ านาจหน้าที่ในการควบคุม ดูแล ปูองกันและ
แก้ไขเพิ่มมากข้ึน ท าให้สามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาความเร่งด่วนได้อย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน   

2 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ที่สร้าง
ความตื่นตัว และสร้างแรงขับเคลื่อนกระบวนการเข้ามามีส่วนร่วมภาคประชาชนและภาค
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานตั้งแต่การร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ และร่วมปฏิบัติ  โดยก าหนดให้เป็นกลไก
ในการประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเป็นนโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น เป็นโอกาสให้เทศบาลต าบลนางแล พัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านการบริการ
ประชาชนและบริหารงานตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลนางแล หน้า 49 
 

 

3 นโยบายรัฐ ที่เน้นการพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมเกษตร  
ตามแนวทฤษฏีใหม่ แบบผสมผสาน เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและเศรษฐกิจในครัวเรือน
ของประชาชน กระตุ้นให้ชุมชนพึ่งตนเองได้ 

4 การพัฒนาแผนที่ภาษีที่เชื่อมโยงระบบ GIS ท าให้ในอนาคตไม่เพียงแต่พัฒนาการจัดเก็บภาษี
เท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการพัฒนาระบบการจัดท าผังเมือง และการจัดท าข้อมูลอื่นๆ เพื่อ           
การวางแผนพัฒนาที่ถูกต้อง ชัดเจน น ามาใช้งานพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

5 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น มีนโยบายที่จะเปิดโอกาสให้มีการส่งตัวบุคลากรสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้ารับการอบรม สัมมนา และพัฒนาความรู้ อย่างต่อเนื่องตลอด
ปี โดยมีหลายหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อทุกต าแหน่ง  เป็นโอกาสให้บุคลากรได้รับการ
พัฒนาความรู้ความช านาญส่งผลต่อการวางแผนและด าเนินการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

6 โครงการสนับสนุนการพัฒนาเชิงพื้นที่รองรับเขตเศรษฐกิจชายแดนจังหวัดเชียงรา ย ส่งสริม
ให้เกิดการพัฒนาหลายด้านตามมา เช่น โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค เศรษฐกิจและ
สังคมทั่วทั่งจังหวัด เพื่อรองรับการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว เป็นโอกาสให้พื้นที่ในเขต
เทศบาลต าบลนางแล ได้รับการพัฒนาเนื่องจากภูมิศาสตร์เหมาะแก่การเป็นจุดศูนย์กลาง
เชื่อมโยงการคมนาคมการค้า การท่องเที่ยว การลงทุน และการศึกษา โดยมีเส้นทางสายหลัก
พหลโยธินผ่านกลางต าบล 

7 มีศักยภาพในการพัฒนาการท่องเที่ยวในตลาดเฉพาะ ( Niche Market) เช่น การท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมและธรรมชาติ การท่องเที่ยว Home Stay และการท่องเที่ยวเพื่อ
การศึกษาเรียนรู้  ซึ่งจังหวัดเชียงรายมีนโยบายมุ่งฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวใหม่และเชื่อมโยงกิจกรรมท่องเที่ยวต่อเนื่องระหว่างท้องถิ่น อ าเภอ และจังหวัด  ซึ่ง
เป็นโอกาสให้แหล่งท่องเที่ยวภายในต าบลนางแลได้รับการพัฒนา 

11 นโยบายรัฐที่เน้นการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต  โดยการพัฒนาให้มีความรู้คู่
คุณธรรม  ซึ่งมีความสอดคล้องกับแนวนโยบายด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการของเทศบาลต าบลนางแล ที่มุ่งสนับสนุนการศึกษา ส่งเสริมการอนุรักษ์และ
สืบสานประเพณี  วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยให้ประชาชนมีความรู้ควบคู่การรักษา
เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม และสนับสนุนกิจกรรมศาสนาของประชาชนทุกศาสนา ซึ่ง
สอดคล้องกับนโยบายรัฐที่ให้โอกาสแก่สังคมได้สร้างการเรียนรู้ และสามารถพึ่งตนเองได้ มี
ศักยภาพ ความสามารถในการแข่งขัน และมีคุณธรรม สู่สังคมฐานความรู้ 

12 นโยบายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการจัดการขยะในท้องถิ่นอย่าง
เป็นระบบ รักษาสิ่งแวดล้อม  สนับสนุนการสร้างองค์ความรู้  การสร้างระบบการจัดการขยะ
มูลฝอย บ าบัดน้ าเน่าเสียในท้องถิ่น  ท าให้เกิดโอกาสในการขอรับการสนับสนุนเพื่อการ
จัดการขยะ และน้ าเน่าเสียในพื้นที่ 
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13 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณกรณีโครงการเร่งด่วนและโครงการเกินศักยภาพ มีหลาย
ช่องทาง ได้แก่ จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด  กรมที่สังกัด  และ
หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

14 แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11  ใช้แนวคิดที่ยึดหลัก “ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ” ที่ให้ “คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา ” และ “สร้างสมดุลการ
พัฒนา” ในทุกมิติ โดยเน้น “สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็น
ธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อ การเปลี่ยนแปลง” สอดคล้องการด าเนินงานตามวิสัยทัศน์และ
นโยบายของเทศบาลต าบลนางแล  

15 นโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีมาตรการเร่งรัดด าเนินการและเด็ดขาดต่อ
การลักลอบตัดไม้ท าลายปุา กวดขันห้ามเล่นการพนัน ส่งมอบคืนอาวุธสงคราม 
ปราบปรามและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติด รวมทั้ง การด าเนินงานสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์และการปฏิรูปทุกระดับ ส่งผลดีต่อการพัฒนาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชนและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  

 
2) การวิเคราะห์อุปสรรค 

ข้อ อุปสรรค 
1 ต าบลนางแล มีปัญหาเรื่องการระบาดของยาเสพติด  และเป็นเส้นทางผ่านของการขนส่งยา

เสพติด    และสิ่งผิดกฎหมายอื่นๆ  อย่างสะดวก 
2 ต าบลนางแลเป็นพื้นที่พัฒนาการค้าและการท่องเที่ยว ท าให้ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบ

อาชีพค้าขาย และท าให้มีเร่ืองของธุรกิจและผลประโยชน์ทางการค้าเข้ามาเป็นปัจจัยแฝง
เปลี่ยนทัศนคติของประชาชนให้เกิดความเห็นแก่ตัว และมุ่งในการใช้ชีวิตแบบทุนนิยมมาก
ขึ้น 

3 จากการพัฒนาด้านการค้าการท่องเที่ยวที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น จึงเกิดขยะในครัวเรือน ร้านค้า 
ร้านอาหาร ที่มีปริมาณเพิ่มข้ึนทุกวันท าให้ไม่สามารถก าจัดขยะมูลฝอยได้ทันและหมดไปได้ 
จึงเกิดปัญหามลพิษจากขยะขึ้น 

4 ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ า ขาดตลาดรองรับ และขาดการรับประกันทางราคาพืชผล
ทางการเกษตรจากภาครัฐ ท าให้พืชผลทางการผลิตไม่สามารถระบายได้ เน่าเสีย 

5 การไม่ได้รับความร่วมมือในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากประชาชนที่
ขาดจิตส านึกบางราย ซึ่งส่งผลต่อการท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบางจุด บาง
พื้นที่    จนขยายตัวเป็นปัญหาร้องเรียนร้องทุกข์และเป็นปัญหาที่มีผลกระทบต่อประชาชน
ส่วนใหญ่ 

6 การด าเนินการตามนโยบายของรัฐขาดความต่อเนื่อง รวมทั้งขาดการสนับสนุนงบประมาณใน
โครงการเกินศักยภาพของเทศบาลต าบลนางแล ผลจากความไม่มั่นคงทางการเมือง 

7 ปัญหาสภาวะโลกร้อน ส่งผลให้เกิดภัยธรรมชาติ เช่น ภัยแล้ง อุทกภัย ดินถล่ม ภัยหนาว เป็น
ต้น และท าให้เกิดโรคระบาดตามมาหลายโรค รวมทั้ง โรคไม่ระบาดที่มีผลต่อภาวะอากาศ
ร้อน  ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงต่อภาวะสุขภาพที่ดีจากภัยที่เกิดขึ้น  
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สรุปสถานการณ์ปัจจุบันจากการวิเคราะห์ศักยภาพของเทศบาลต าบลนางแล 
จากการวิเคราะห์น้ าหนักปัจจัยทั้ง 4 ด้าน พบว่า  จุดแข็ง – จุดอ่อน คือ  3.6 – 3.3 = 0.3  และ โอกาส – อุปสรรค 
คือ 3.5 – 2.9 = - 0.6  สรุปต าแหน่งในการพัฒนา คือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเชิงรุก หรือสถานการณ์   ดาวรุ่ง 
หมายถึง แนวทางการพัฒนาที่จะเห็นผลดีที่สุด คือ ควรมีการพัฒนาเชิงรุก โดยใช้ข้อมูลจุดแข็งและโอกาสเป็นฐานใน
การแสวงหางบประมาณ และขยายการพัฒนากรณีลงทุนที่สูงในภาวะปัจจุบัน   
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ส่วนที ่ส่วนที ่33  
 
 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
ที่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

   การศาสนา
วัฒนธรรม
และ
นันทนาการ 

กองการศึกษา สภาวัฒนธรรม
ต าบลนางแล 
กลุ่มผู้สูงอายุ
ต าบลนางแล 
วัดในพื้นที ่
โรงเรียนในพื้นที ่

บริหารงาน
ทั่วไป 

การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

งานป้องกันและ
บรรเทา 
สาธารณภัย  
ฝ่ายธุรการ 
ส านักปลัดเทศบาล 

ส านักงานป้องกัน
ภัยจังหวัด
เชียงราย 
 

3 การพัฒนาเศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยว 

การเศรษฐกิจ การเกษตร งานการเกษตร 
ฝ่ายอ านวยการ 
ส านักปลัดเทศบาล 

เกษตรอ าเภอ
เมืองเชียงราย 

  บริการชุมชน
และสังคม 

สร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน 

งานพัฒนาชุมชน 
ฝ่ายอ านวยการ 
ส านักปลัดเทศบาล 

พัฒนาชุมชน
อ าเภอเมือง
เชียงราย 

การศาสนา
วัฒนธรรม
และ
นันทนาการ 

งานประชาสัมพันธ์
และการท่องเที่ยว 
ฝ่ายอ านวยการ 
ส านักปลัดเทศบาล 

ททท. 
จังหวัดเชียงราย 

4 การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

บริการชุมชน
และสังคม 

เคหะและ
ชุมชน 

กองช่าง กรมส่งเสริม 
การปกครอง
ท้องถิ่น 
อบจ. 
จังหวัดเชียงราย 

 

การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 
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ที่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

  การเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม
และการโยธา 

กองช่าง  

 การเกษตร กองช่าง 
5 การพัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

บริการชุมชน
และสังคม 

เคหะและ
ชุมชน 

กองช่าง 
งานการเกษตร 
ฝ่ายอ านวยการ 
ส านักปลัดเทศบาล 
กองสาธารณสุข 

สิ่งแวดล้อม
จังหวัดเชียงราย 
 

  การเศรษฐกิจ การเกษตร กองช่าง 
งานการเกษตร 
ฝ่ายอ านวยการ 
ส านักปลัดเทศบาล 

กรมส่งเสริม 
การเกษตร 
อบจ. 
จังหวัดเชียงราย 

6 การพัฒนาการเมือง
การบริหารจัดการที่ดี 

บริหารทั่วไป บริหารงาน
ทั่วไป 

ส านักปลัดเทศบาล 
กองคลัง 
กองช่าง 
กองการศึกษา 
กองสาธารณสุข 

 

บริการชุมชน
และสังคม 

สร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน 

ส านักปลัดเทศบาล  

การเศรษฐกิจ การพาณิชย์ กองคลัง  
การด าเนินงาน
อื่น 

งบกลาง ส านักปลัดเทศบาล 
กองคลัง 

 

รวม 6 ยุทธศาสตร์ 13 ด้าน 21 แผนงาน   

 

 



แบบ ผ. 01

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ

โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

1.ยทุธศาสตร์การศึกษา

1.1 แผนงำนกำรศึกษำ 24 6,611,770 24 7,073,770 17 6,689,170 19 6,844,170 20 7,044,170 104 34,263,050

1.2 แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนัทนำกำร 9 417,000 6 300,000 3 230,000 4 290,000 4 290,000 26 1,527,000

รวม 24 6,611,770 24 7,073,770 17 6,689,170 19 6,844,170 20 7,044,170 104 34,263,050

2. ยุทธศาตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอยู่เย็นเป็นสุข

2.1 แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร 19 1,436,000 20 1,506,000 18 1,076,000 18 1,076,000 18 1,076,000 93 6,170,000

2.2 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 5 210,000 5 210,000 5 210,000 5 210,000 5 210,000 25 1,050,000

2.3 แผนงำนสังคมสงเครำะห์ 6 15,240,000 9 19,560,000 9 24,560,000 9 29,560,000 9 29,560,000 42 118,480,000

2.4 แผนงำนสำธำรณสุข 23 1,720,000 24 1,385,000 22 1,105,000 21 1,100,000 21 1,080,000 111 6,390,000

2.5 แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน 14 600,000 13 860,000 13 860,000 14 3,860,000 14 3,860,000 68 10,040,000

รวม 67 19,206,000 71 23,521,000 67 27,811,000 67 35,806,000 67 35,786,000 339 142,130,000

3. ยุทธศาตร์การพัฒนาการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

3.1 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 3 380,000 1 300,000 1 300,000 1 300,000 1 300,000 7 1,580,000

3.2 แผนงำนกำรเกษตร 7 280,000 9 310,000 11 360,000 11 360,000 11 360,000 49 1,670,000

3.3 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 1 200,000 1 200,000 1 200,000 1 200,000 1 200,000 5 1,000,000

3.4 แผนงำนกำรเกษตร 2 150,000 1 100,000 2 200,000 2 200,000 2 200,000 9 850,000

3.5 แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร 6 1,222,000 6 1,222,000 6 1,222,000 6 1,222,000 6 1,222,000 30 6,110,000

รวม 19 2,232,000 18 2,132,000 21 2,282,000 21 2,282,000 21 2,282,000 100 11,210,000

ป ี2564 รวม 5 ปีป ี2565ป ี2563

บญัชสีรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561- 2565)

เทศบาลต าบลนางแล  อ าเภอเมอืง  จงัหวัดเชยีงราย

ยทุธศาสตร์

ป ี2561 ป ี2562

แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบำลต ำบลนำงแล หน้ำ 54



แบบ ผ. 01

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ ำนวน งบประมำณ จ านวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงกำร (บำท) โครงการ (บาท)

4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

4.1 แผนงำนกำรอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 55 40,380,000 13 50,557,000 61 39,266,350 31 14,087,000 34 16,238,500 194 160,528,850

4.2 แผนงำนเคหะและชุมชน 5 1,850,000 14 4,820,000 2 350,000 2 700,000 7 2,100,000 30 9,820,000

รวม 60 42,230,000 27 55,377,000 63 39,616,350 33 14,787,000 41 18,338,500 224 170,348,850

5. ยุทธศาตร์การพัฒนาการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.1 แผนงำนอนุรักษ์แหล่งน  ำและป่ำไม้ 7 460,000 6 400,000 6 400,000 6 400,000 6 400,000 31 2,060,000

5.2 แผนงำนแผนงำนกำรเกษตร 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 5 500,000

5.3 แผนงำนสำธำรณสุข 2 120,000 4 171,000 5 231,000 5 231,000 5 231,000 21 984,000

5.4 แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน 1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 5 250,000

5.5แผนงำนเคหะและชุมชน 8 3,140,000 8 1,475,000 9 1,595,000 9 1,595,000 9 1,595,000 43 9,400,000

รวม 19 3,870,000 20 2,196,000 22 2,376,000 22 2,376,000 22 2,376,000 105 13,194,000

6. ยทุธศาตร์การพัฒนาการเมอืงการบริหารจดัการที่ดี

6.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 21 1,625,000 21 1,680,000 20 2,050,000 20 2,050,000 20 2,050,000 102 9,455,000

6.2 แผนงำนเคหะและชุมชน 1 30,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 5 150,000

6.3 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 6 380,000 6 380,000 5 306,000 5 306,000 5 306,000 27 1,678,000

รวม 28 2,035,000 28 2,090,000 26 2,386,000 26 2,386,000 26 2,386,000 134 11,283,000

รวมทั้งสิ้น 217 76,184,770 188 92,389,770 216 81,160,520 188 64,481,170 197 68,212,670 1006 382,428,900

ป ี2561 ป ี2563 ป ี2564 รวม

บญัชสีรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561- 2565)

เทศบาลต าบลนางแล  อ าเภอเมอืง  จงัหวัดเชยีงราย

ยทุธศาสตร์

ป ี2562 ป ี2565

แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบำลต ำบลนำงแล หน้ำ 55
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แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการอาหารเสริม (นม) เพ่ือส่งเสริมให้ - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน 1,602,170  1,602,170  1,602,170  1,602,170  1,602,170  นักเรียนได้รับ นักเรียนมีน ้าหนัก กองการศึกษา

นักเรียนมีสุขภาพท่ีดี ต้าบลนางแล จ้านวน อาหารเสริม (นม) ส่วนสูงตามเกณฑ์

เอื อต่อการเรียนรู้ 260 วัน ครบ 100 % มาตรฐานการเจริญ

- รร.บ้านนางแล ไม่น้อยกว่า 260 วัน เติบโตตามวัย

- รร.บ้านป่ารวก

(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)

- รร.บ้านนางแลใน

- รร.บ้านสันต้นขาม

- รร.อนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง)

( รร.จ้านวน 260 วัน)

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 2

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดั 3

    1. ยทุธศาตร์การพัฒนาการศึกษา (พัฒนาสง่เสริมและสนับสนุนการจดัการศึกษาและการจดักิจกรรมเดก็ เยาวชน ประชาชน ในการศึกษาทุกระดบัทั้งการศึกษาในระบบและนอกระบบตามมาตรฐานคุณภาพ

        การจดัการการศึกษาและรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน AEC)

       1.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตวัชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต้าบลนางแล 56 



แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 โครงการอาหารกลางวัน เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1,885,000  3,226,000  3,226,000  3,226,000  3,226,000  ร้อยละของเด็กท่ีได้ เด็กได้รับประทาน กองการศึกษา

รับประทานอาหาร เทศบาลต้าบลนางแล รับประทานอาหาร อาหารกลางวัน

กลางวันท่ีครบถ้วน จ้านวน 280 วัน กลางวัน ครบถ้วนมีสุขภาพแข็งแรง

- รร.บ้านนางแล ตามวัย

- รร.บ้านป่ารวก

(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)

- รร.บ้านนางแลใน

- รร.บ้านสันต้นขาม

- รร.อนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง)

( รร.จ้านวน 260 วัน)

ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดั 3

    1. ยทุธศาตร์การพัฒนาการศึกษา (พัฒนาสง่เสริมและสนับสนุนการจดัการศึกษาและการจดักิจกรรมเดก็ เยาวชน ประชาชน ในการศึกษาทุกระดบัทั้งการศึกษาในระบบและนอกระบบตามมาตรฐานคุณภาพ

        การจดัการการศึกษาและรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน AEC)

       1.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตวัชี้วดั (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 2

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต้าบลนางแล 57 
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการจัดหาส่ือ เพ่ือส่งเสริมการศึกษา จัดหาส่ือการเรียนการสอน 306,000   306,000   306,000   306,000   306,000   มีส่ือการเรียนการสอน นักเรียนมีพัฒนาการ กองการศึกษา

การเรียนการสอน ตามมาตรฐานคุณภาพ วัสดุการศึกษาและ/หรือ วัสดุการศึกษาและ/หรือ ท่ีสมวัย

การจัดการศึกษาศูนย์ เคร่ืองเล่น เคร่ืองเล่น เพียงพอ

พัฒนาเด็กเล็ก ต่อจ้านวนนักเรียน

4 โครงการประชุมสัมมนา เพ่ือจัดประชุมสัมมนา จัดประชุม สัมมนา 20,000     20,000     20,000     20,000     20,000     มีแผนพัฒนาการศึกษา การจัดการศึกษาของ กองการศึกษา
การจัดท้าแผนพัฒนาการ คณะกรรมการการศึกษา คณะกรรมการการศึกษา ของต้าบลนางแล ต้าบลนางแลมีทิศ

ศึกษา บุคลากรครู และ บุคลากรครู และ จ้านวน 1 ฉบับ ทางและมีความส

คณะกรรมการท่ีเก่ียว คณะกรรมการท่ีเก่ียว อดคล้องตาม

ข้องในการจัดท้าแผน ข้องในการจัดท้าแผน มาตรฐาน นโยบาย

พัฒนาการศึกษา พัฒนาการศึกษา การจัดการศึกษา

ของ อปท.

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 2

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดั 3

    1. ยทุธศาตร์การพัฒนาการศึกษา (พัฒนาสง่เสริมและสนับสนุนการจดัการศึกษาและการจดักิจกรรมเดก็ เยาวชน ประชาชน ในการศึกษาทุกระดบัทั้งการศึกษาในระบบและนอกระบบตามมาตรฐานคุณภาพ

        การจดัการการศึกษาและรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน AEC)

       1.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตวัชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต้าบลนางแล 58 
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 โครงการอบรมผู้มีส่วน เพ่ืออบรมผู้มีส่วนเก่ียว จัดอบรมผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 30,000     30,000     30,000     30,000     30,000     ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง การจัดการศึกษาของ กองการศึกษา

เก่ียวข้องในการส่งเสริม ข้องในการส่งเสริม ในการส่งเสริมการพัฒนา ได้รับการอบรม ต้าบลนางแลมีทิศทางและ

การพัฒนาสมรรถนะและ การพัฒนาสมรรถนะ สมรรถนะและพัฒนาการ ท้าความเข้าใจอย่างน้อย มีความสอดคล้องตาม

พัฒนาการเด็กเล็ก และพัฒนาการเด็กเล็ก เด็กเล็ก ปีละ 1 ครั ง มาตรฐาน นโยบายการ

จัดการศึกษาของ อปท.

6 โครงการจัดท้าส่ือของเล่น เพ่ือให้เด็กได้เรียนรู้ จัดท้าส่ือของเล่นภูมิปัญญา 10,000     10,000     30,000     30,000     30,000     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีส่ือ เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ กองการศึกษา

ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ของเล่นจากภูมิปัญญา ท้องถ่ิน ของเล่นภูมิปัญญาท้องถ่ินของเล่นจากภูมิ

ท้องถ่ิน ปัญญาท้องถ่ิน

7 ค่าจ้างเหมารับ-ส่ง เพ่ือให้บริการเด็ก จ้างเหมารับ-ส่ง เด็ก 100,000   100,000   - - - มีการบริการรับ-ส่ง เด็ก เด็กนักเรียนศูนย์ กองการศึกษา

เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนา นักเรียนศูนย์พัฒนา นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพัฒนาเด็กเล็ก

เด็กเล็กเทศบาลต้าบล เด็กเล็กเทศบาลต้าบล เทศบาลต้าบลนางแล เทศบาลต้าบลนางแล เทศบาลต้าบลนางแล

นางแล นางแล ได้รับการบริการ

ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 2

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดั 3

    1. ยทุธศาตร์การพัฒนาการศึกษา (พัฒนาสง่เสริมและสนับสนุนการจดัการศึกษาและการจดักิจกรรมเดก็ เยาวชน ประชาชน ในการศึกษาทุกระดบัทั้งการศึกษาในระบบและนอกระบบตามมาตรฐานคุณภาพ

        การจดัการการศึกษาและรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน AEC)

       1.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตวัชี้วดั (KPI)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต้าบลนางแล 59 
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

8 โครงการอบรมคุณธรรม เพ่ือพัฒนาคุณธรรม จัดอบรมครู ผู้ดูแลเด็ก 30,000     30,000     30,000     30,000     30,000     ครู ผู้ดูแลเด็ก และ ครู ผู้ดูแลเด็ก และ กองการศึกษา

จริยธรรมส้าหรับครู ความเป็นครู ให้กับครู และบุคลากรท่ีเก่ียวข้อง บุคลากรท่ีเก่ียวข้อง บุคลากรท่ีเก่ียวข้อง

ผู้ดูแลเด็ก และบุคลากร กับการจัดการศึกษา กับการจัดการศึกษาได้ กับการจัดการศึกษามี

ท่ีเก่ียวข้องกับการจัด รับการอบรมอย่างน้อย คุณธรรมจริยธรรมใน

การศึกษา ปีละ 1 ครั ง การปฏิบัติงาน

9 โครงการห้องเรียน เพ่ือจัดห้องเรียน จัดหาครุภัณฑ์ วัสดุการเรียน 200,000   200,000   - - 200,000   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน เด็กมีศักยภาพพัฒนา กองการศึกษา

อัจฉริยะ ส้าหรับเด็กเล็กได้ การสอนปรับปรุงห้องเรียน ต้าบลนางแลมีการจัด ตนเองตามความถนัด

เรียนรู้ตามความถนัด จัดกิจกรรมตามความ ห้องเรียนอัจฉริยะ และความสนใจ

และความสนใจ ถนัดและสนใจของเด็ก อย่างน้อย 1 ห้อง

        การจดัการการศึกษาและรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน AEC)

       1.1 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ

ตวัชี้วดั (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 2

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดั 3

    1. ยทุธศาตร์การพัฒนาการศึกษา (พัฒนาสง่เสริมและสนับสนุนการจดัการศึกษาและการจดักิจกรรมเดก็ เยาวชน ประชาชน ในการศึกษาทุกระดบัทั้งการศึกษาในระบบและนอกระบบตามมาตรฐานคุณภาพ

ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลติของ

โครงการ)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต้าบลนางแล 60 



แบบ ผ.02
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

10 โครงการอบรมทบทวน เพ่ืออบรมบุคลการทาง จัดอบรมครู บุคลากร 20,000     20,000     20,000     20,000     20,000     ครู ผู้ดูแลเด็ก และ ครู ผู้ดูแลเด็ก และ กองการศึกษา

บุคลากรทางการศึกษาใน การศึกษาให้มีประสิทธิ ทางการศึกษา บุคลากรท่ีเก่ียวข้อง บุคลากรท่ีเก่ียวข้อง

การจัดวางระบบประกัน ภาพมากขึ น กับการจัดการศึกษาได้ กับการจัดการศึกษาได้

คุณภาพสถานศึกษาและ รับการอบรมอย่างน้อย รับความรู้เพ่ิมขึ น

การจัดท้าแผนพัฒนาการ ปีละ 1 ครั ง

ศึกษา

11 โครงการปรับสภาพ เพ่ือปรับสภาพ ปรับสนามหญ้า 1,000,000  500,000   500,000   500,000   500,000   ผู้ปกครองนักเรียนมี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา

ภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนา ภูมิทัศน์บริเวณศูนย์ จัด/ตกแต่งต้นไม้ ความพึงพอใจต่อสภาพ มีสภาพแวดล้อมท่ี

เด็กเล็ก พัฒนาเด็กเล็กให้ ปลูกดอกไม้ ต้นไม้ แวดล้อมในระดับดี สะอาด ปลอดภัย 

ร่มร่ืน น่าอยู่ เอื อต่อ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 เหมาะสมต่อการเรียนรู้

พัฒนาการเด็กเล็ก ของเด็กเล็ก

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 2

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดั 3

    1. ยทุธศาตร์การพัฒนาการศึกษา (พัฒนาสง่เสริมและสนับสนุนการจดัการศึกษาและการจดักิจกรรมเดก็ เยาวชน ประชาชน ในการศึกษาทุกระดบัทั้งการศึกษาในระบบและนอกระบบตามมาตรฐานคุณภาพ

        การจดัการการศึกษาและรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน AEC)

       1.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตวัชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั
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12 โครงการศึกษาเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมการเรียน จัดการศึกษาเรียนรู้ 20,000     20,000     30,000     30,000     30,000     มีการจัดการศึกษาเรียนรู้ นักเรียนได้รับความรู้ กองการศึกษา

นอกห้องเรียน รู้จากแหล่งเรียนรู้หรือ นอกห้องเรียน/ศึกษา นอกห้องเรียน/ศึกษา จากแหล่งเรียนรู้จริง

ส่ิงมีชีวิตพืชและสัตว์ เรียนรู้แหล่งเรียนรู้อ่ืน เรียนรู้แหล่งเรียนรู้อ่ืน

อย่างน้อยปีละ 1 ครั ง

13 โครงการสนับสนุนค่า เพ่ือสนับสนุนศูนย์พัฒนา เพ่ือจัดการเรียนการสอน 700,000   700,000   700,000   700,000   700,000   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา

ใช้จ่ายการบริหารสถาน เด็กเล็ก เพ่ือจัดการเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดการเรียรการสอนท่ีดี มีการจัดการเรียร

ศึกษา การสอน เทศบาลต้าบลนางแล การสอนท่ีดี

14 โครงการส่งเสริม เพ่ือส่งเสริมการศึกษา จัดกิจกรรมวันไหว้ครู 10,000     10,000     - - - มีการจัดกิจกรรมวัน เด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก กองการศึกษา

การเรียนรู้วันส้าคัญ ตามมาตรฐานคุณภาพ กิจกรรมท้าบุญตักบาตร ส้าคัญต่างๆ เพ่ือให้เด็ก เล็กได้รับการอบรม

ส้าหรับเด็กในศูนย์ การจัดการศึกษาศูนย์ กิจกรรมวันขึ นปีหม่ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส่ังสอน เรียนรู้ ขัดเกลา

พัฒนาเด็กเล็ก พัฒนาเด็กเล็ก กิจกรรมวันส้าคัญทาง ได้เรียนรู้ ไม่น้อยกว่า ถึงคุณธรรม การแสดง

ศาสนาต่างๆ 4 กิจกรรมต่อปี ออกกตัญญู กตเวที และ

การเป็นพุทธศาสนกชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 2

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดั 3

    1. ยทุธศาตร์การพัฒนาการศึกษา (พัฒนาสง่เสริมและสนับสนุนการจดัการศึกษาและการจดักิจกรรมเดก็ เยาวชน ประชาชน ในการศึกษาทุกระดบัทั้งการศึกษาในระบบและนอกระบบตามมาตรฐานคุณภาพ

        การจดัการการศึกษาและรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน AEC)

       1.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตวัชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต้าบลนางแล 62 



แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

15 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ เพ่ือให้ครูในศูนย์พัฒนา ครู ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กและ - 10,000     10,000     10,000     10,000     ผลการประเมินคุณภาพ ครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา

ครูและบุคลากรทางการ เด็กเล็ก มีความรู้และ เจ้าหน้าท่ีศูนย์พัฒนาเด็ก ภายในสถานศึกษา มีความรู้และพัฒนาตนเอง

ศึกษา พัฒนาตนเองอย่างต่อ เล็ก ทต.นางแล จ้านวน อย่างต่อเน่ือง

เน่ือง 11 คน

16 โครงการเข้าร่วมแข่งขัน เพ่ือให้เด็กได้แสดงความ เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็ก - - 10,000     10,000     10,000     จ้านวนเหรียญรางวัล เด็กได้แสดงความสามารถ กองการศึกษา

ทักษะวิชาการระดับ รู้ความสามารถโดยการ เล็ก ทต.นางแล จ้านวน ของการเข้าร่วมการ โดยการเข้าร่วมการ

ท้องถ่ินอ้าเภอเมืองจังหวัด เข้าร่วมแข่งขันทักษะ 60  คน แข่งขัน แข่งขันทักษะทางวิชาการ

เชียงราย ทางวิชาการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 2

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดั 3

    1. ยทุธศาตร์การพัฒนาการศึกษา (พัฒนาสง่เสริมและสนับสนุนการจดัการศึกษาและการจดักิจกรรมเดก็ เยาวชน ประชาชน ในการศึกษาทุกระดบัทั้งการศึกษาในระบบและนอกระบบตามมาตรฐานคุณภาพ

        การจดัการการศึกษาและรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน AEC)

       1.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตวัชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต้าบลนางแล 63 



แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

17 โครงการค่ายภาษา นักเรียนมีทักษะในการ อุดหนุน โรงเรียนเม็งราย - 20,000 - - - นักเรียนสามรถใช้ภาษา นักเรียนมีทักษะ กองการศึกษา

ต่างประเทศ ส่ือสารด้วยภาษา มหาราชวิทยาคม (นักเรียน อังกฤษในการส่ือสารได้ กระบวนการคิดและ

ต่างประเทศ แผนกการเรียนภาษา ในระดับดี น้าเสนอผลงานด้วย

อังกฤษ 120 คน ภาษาของตนเองต่อ

ชุมชนหรือบุคคล

ภายนอกได้

18 โครงการค่ายการ เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน อุดหนุน โรงเรียนเม็งราย 30,000     30,000     30,000     30,000     30,000     นักเรียนร้อยละ 80 นักเรียนได้รับความรู้และ กองการศึกษา
เรียนรู้และเพ่ิมศักยภาพ ได้รับความรู้และ มหาราชวิทยาคม (นักเรียน ได้รับความรู้และ ประสบการณ์ตรงด้าน

ด้านวิทยาศาสตร์ ประสบการณ์ตรง 120 คน เข้าร่วมกิจกรรม ประสบการณ์ตรงด้าน วิทยาศาสตร์และ

ทางด้านวิทยาศาสตร์ ค่ายดูดาว) วิทยาศาสตร์ สามารถน้ามาประยุกต์

ใช้ในชีวิตประจ้าวันได้

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 2

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดั 3

ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

    1. ยทุธศาตร์การพัฒนาการศึกษา (1.1 พัฒนาสง่เสริมและสนับสนุนการจดัการศึกษาและการจดักิจกรรมเดก็ เยาวชน ประชาชน ในการศึกษาทุกระดบัทั้งการศึกษาในระบบและนอกระบบตามมาตรฐานคุณภาพ

        การจดัการการศึกษาและรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน AEC)

       1.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตวัชี้วดั (KPI)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต้าบลนางแล 64 



แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

19  โครงการสนามเด็กเล่น เพ่ือจัดท้าสนามเด็กเล่น อุดหนุน   โรงเรียนอนุบาล 180,000 - - - - นักเรียนได้เล่นสนาม นักเรียนมีสุขภาพกาย กองการศึกษา

ตามหลักการพัฒนา ตามหลักการพัฒนาสมอง นางแล (บ้านทุ่ง) เด็กเล่นพัฒนาสมอง สุขภาพจิท่าดี
สมอง(BBL) “เล่น เป็นการสร้างปัญญา (โรงเรียนมีสนามเด็กเล่น

ตามรอยพระยุคลบาท” 1 แห่ง)

20 โครงการจัดหาอุปกรณ์ เพ่ือให้นักเรียนได้ใช้ อุดหนุน 30,000 - - - - ผลสัมฤทธ์ิทางทักษะ นักเรียนสามารถใช้ กองการศึกษา

ICT เพ่ือการเรียนรู้ คอมพิวเตอร์ในการเรียน โรงเรียนบ้านสันต้นขาม ความสามารถด้าน ICT คอมพิวเตอร์ในการเรียนรู้ 

รู้สร้างองค์กรความรู้และ (นักเรียน 67 คน) ของนักเรียนเพ่ิมขึ น สร้างองค์ความรู้และ

พัฒนาตนเองด้วยส่ือ พัฒนาตนเองด้วยส่ือเทค

ICT โนโลยีท่ีทันสมัย 

21 โครงการพัฒนาห้องสมุด เพ่ือพัฒนาห้องสมุดให้มี อุดหนุน 30,000 - - - - ห้องสมุดได้รับการพัฒนา ให้มีคุณภาพ ให้ทัน กองการศึกษา

เพ่ือสร้างนิสัย ความพร้อมต่อการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านสันต้นขาม ให้มีคุณภาพและมีผู้ใช้ สมัยและมีความพร้อม

รักการอ่าน ในทุกด้าน  (นักเรียนและบุคลากร บริการเพ่ิมขึ น ต่อการเรียนรู้ในทุกด้าน

77 คน เข้าใช้ห้องสมุด)

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

เทศบาลต าบลนางแล

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 2

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดั 3

    1. ยทุธศาตร์การพัฒนาการศึกษา (พัฒนาสง่เสริมและสนับสนุนการจดัการศึกษาและการจดักิจกรรมเดก็ เยาวชน ประชาชน ในการศึกษาทุกระดบัทั้งการศึกษาในระบบและนอกระบบตามมาตรฐานคุณภาพ

        การจดัการการศึกษาและรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน AEC)

       1.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตวัชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต้าบลนางแล 65 



แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

22 โครงการจัดซื อเคร่ือง เพ่ือส่งเสริมการ อุดหนุน 44,000     - - - - มีคอมพิวเตอร์ส้าหรับ มีคอมพิวเตอร์ส้าหรับ กองการศึกษา

คอมพิวเตอร์เพ่ือ จัดการศึกษา โรงเรียนบ้านป่ารวก ฯ ส่งเสริมการจัดการศึกษา ส่งเสริมการจัดการ

การศึกษา ศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

23 โครงการจัดซื อส่ือ เพ่ือส่งเสริมการจัด อุดหนุน - 20,000     - - - มีส่ือ อุปกรณ์ส้าหรับ มีส่ือ อุปกรณ์ส้าหรับ กองการศึกษา

อุปกรณ์ของเล่นส้าหรับ การศึกษาและพัฒนา โรงเรียนบ้านป่ารวก ฯ ส่งเสริมการศึกษาและ ส่งเสริมการศึกษา

เสริมสร้างทักษะปฐมวัย ทักษะปฐมวัย พัฒนาทักษะปฐมวัย และพัฒนาทักษะปฐมวัย

24 โครงการจัดซื อวัสดุส่ือ เพ่ือส่งเสริมการจัดการ อุดหนุน - - - 50,000 50,000 มีวัสดุส่ือสร้างเสริม มีวัสดุส่ือสร้างเสริม กองการศึกษา

สร้างเสริมทักษะทาง ศึกษาและพัฒนาทักษะ โรงเรียนบ้านป่ารวก ฯ ทักษะทางวิทยาศาสตร์ ทักษะทางวิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 2

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดั 3

    1. ยทุธศาตร์การพัฒนาการศึกษา (พัฒนาสง่เสริมและสนับสนุนการจดัการศึกษาและการจดักิจกรรมเดก็ เยาวชน ประชาชน ในการศึกษาทุกระดบัทั้งการศึกษาในระบบและนอกระบบตามมาตรฐานคุณภาพ

        การจดัการการศึกษาและรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน AEC)

       1.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตวัชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต้าบลนางแล 66 



แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

25 โครงการคอมพิวเตอร์ เพ่ือประโยชน์ในการ อุดหนุน 75,000     - - 100,000   100,000   นักเรียนและบุคลากร นักเรียนและบุคลากร กองการศึกษา

โน๊ตบุ๊คเพ่ือการเรียน ศึกษาค้นคว้าและ โรงเรียนบ้านนางแล ใช้คอมพิวเตอร์ในการ มีทักษะในการใช้

การสอน การเรียนการสอน (เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ศึกษาค้นคว้า คอมพิวเตอร์ในการ

7 เคร่ือง) ค้นคว้า

26 โครงการสนามเด็กเล่น เพ่ือสร้างแหล่งเรียนรู้ อุดหนุน 170,000   - - - - โรงเรียนมีสนามเด็กเล่น โรงเรียนมีสนามเด็กเล่น กองการศึกษา

พัฒนาสมองตามรอย ให้นักเรียนได้เรียนรู้จาก โรงเรียนบ้านนางแล ตามรอยพระยุคลบาท ตามรอยพระยุคลบาท
พระยุคลบาท สนามเด็กเล่นและมีพัฒนา ใช้ในการเรียนการสอน ใช้ในการเรียนการสอน

การตามรอยพระยุคลบาท

27 โครงการICT เพ่ือสืบค้น เพ่ือให้นักเรียนใช้ ICT อุดหนุน - 80,000 - - - โรงเรียนมีคอมพิวเตอร์ โรงเรียนมีคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา

ข้อมูลประกอบ ในการสืบค้น หาข้อมูล โรงเรียนบ้านนางแล โน๊ตบุ๊คเพ่ือการสืบค้น โน๊ตบุ๊คเพ่ือการสืบค้น

การเรียนการสอน ประกอบการเรียน ข้อมูลประกอบ ข้อมูลประกอบ

การสอน การเรียนการสอน การเรียนการสอน

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

        การจดัการการศึกษาและรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน AEC)

       1.1 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ

ตวัชี้วดั (KPI)

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 2

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดั 3

    1. ยทุธศาตร์การพัฒนาการศึกษา (พัฒนาสง่เสริมและสนับสนุนการจดัการศึกษาและการจดักิจกรรมเดก็ เยาวชน ประชาชน ในการศึกษาทุกระดบัทั้งการศึกษาในระบบและนอกระบบตามมาตรฐานคุณภาพ

ผลที่คาดวา่จะไดร้ับที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลติของ

โครงการ)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต้าบลนางแล 67 



แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

28 โครงการจัดหาส่ือ เพ่ือสร้างแหล่งเรียนรู้ อุดหนุน 20,000     - - - - โรงเรียนมีห้องภาพ โรงเรียนมีห้องภาพ กองการศึกษา

การเรียนการสอน ให้นักเรียนได้ดูภาพยนตร์ โรงเรียนบ้านนางแล จ้าลองใช้ในการเรียน จ้าลองใช้ในการเรียน

ห้องสมุดเสียง สารคดีท่ีเก่ียวข้องกับ การสอน การสอน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ท้าให้นักเรียนเกิดการ

เรียนรู้ด้วยความสนุกสนาน

29 โครงการพัฒนาห้องสมุด เพ่ือพัฒนาห้องสมุดให้มี อุดหนุน - - 80,000 - - นักเรียนได้รับการ นักเรียนได้รับการ กองการศึกษา

ให้พร้อมใช้เพ่ือประกอบ บรรยกาศสภาพแวดล้อม โรงเรียนบ้านนางแล ส่งเสริมและพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนา

การเรียนการสอน และวัสดุอุปกรณ์ท่ีเอื อ ด้านคุณธรรม ด้านคุณธรรม

ต่อการเรียนรู้ จริยธรรม จริยธรรม

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 2

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดั 3

    1. ยทุธศาตร์การพัฒนาการศึกษา (พัฒนาสง่เสริมและสนับสนุนการจดัการศึกษาและการจดักิจกรรมเดก็ เยาวชน ประชาชน ในการศึกษาทุกระดบัทั้งการศึกษาในระบบและนอกระบบตามมาตรฐานคุณภาพ

        การจดัการการศึกษาและรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน AEC)

       1.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตวัชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต้าบลนางแล 68 



แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

30 โครงการพัฒนาปรับปรุง เพ่ือพัฒนาปรับปรุงซ่อม อุดหนุน - - - 80,000 80,000 นักเรียนมีสนามเด็กเล่น นักเรียนมีสนามเด็กเล่น กองการศึกษา

ซ่อมแซมสนามเด็กเล่น แซมสนามเด็กเล่นระดับ โรงเรียนบ้านนางแล ระดับปฐมวัยท่ีมีมาตร ระดับปฐมวัยท่ีมีมาตร

ระดับปฐมวัย ปฐมวัยให้มีความปลอด ฐานพร้อมใช้ ฐานพร้อมใช้

ภัยพร้อมใช้เหมาะ

สมกับพัฒนาการของ

นักเรียน

31 โครงการจัดหาส่ือ เพ่ือส่งเสริมการจัดการ อุดหนุน 51,600 - - - - นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ กองการศึกษา

เทคโนโลยี เรียนการสอนให้มี โรงเรียนบ้านนางแลใน ทางการเรียนสูงขึ น ทางการเรียนสูงขึ น

ทางการศึกษา ประสิทธิภาพและมีผล

สัมฤทธ์ิทางการเรียน

สูงขึ น

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 2

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดั 3

    1. ยทุธศาตร์การพัฒนาการศึกษา (พัฒนาสง่เสริมและสนับสนุนการจดัการศึกษาและการจดักิจกรรมเดก็ เยาวชน ประชาชน ในการศึกษาทุกระดบัทั้งการศึกษาในระบบและนอกระบบตามมาตรฐานคุณภาพ

        การจดัการการศึกษาและรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน AEC)

       1.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตวัชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั
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แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

32 โครงการส่งเสริมและ เพ่ือุดหนุนโรงเรียน อุดหนุน - 51,600     - - - โรงเรียนบ้านนางแลใน โรงเรียนบ้านนางแลใน กองการศึกษา

สนับสนุนส่ือเทคโนโลยี บ้านนางแลในตาม โรงเรียนบ้านนางแลใน ได้รับการอุดหนุนจ้านวน ได้รับอุดหนุนตาม

ทางการศึกษา โครงการส่งเสริมและ 1 โครงการ โครงการส่งเสริมและ

สนับสนุนส่ือเทคโนโลยี สนับสนุนส่ือเทคโนโลยี

ทางการศึกษา ทางการศึกษา

33 โครงการจัดซื อส่ืออุปกรณ์ เพ่ือุดหนุนโรงเรียน อุดหนุน - 20,000 - - - โรงเรียนบ้านป่ารวกฯ โรงเรียนบ้านป่ารวก กองการศึกษา

ของเล่นส้าหรับเสริมทักษะ บ้านป่ารวกตามโครงการ โรงเรียนบ้านป่ารวก ได้รับการอุดหนุนจ้านวน ได้รับอุดหนุนตาม

เด็กปฐมวัย ส่งเสริมทักษะเด็กปฐมวัย (คุรุราษฎร์สงเคราะห์) 1 โครงการ โครงการส่งเสริมทักษะ

เด็กปฐวัย

34 โครงการจัดหาส่ือเพ่ือ เพ่ือุดหนุนโรงเรียน อุดหนุน - 10,000 - - - โรงเรียนบ้านป่ารวกฯ โรงเรียนบ้านป่ารวก กองการศึกษา

ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนและ บ้านป่ารวก (คุรุราษฎร์ โรงเรียนบ้านป่ารวก ได้รับการอุดหนุนจ้านวน ได้รับอุดหนุน

แก้ไขปัญหานักเรียนอ่าน สงเคราะห์) (คุรุราษฎร์สงเคราะห์) 1 โครงการ

ไม่ออก เขียนไม่ได้

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 2

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดั 3

    1. ยทุธศาตร์การพัฒนาการศึกษา (พัฒนาสง่เสริมและสนับสนุนการจดัการศึกษาและการจดักิจกรรมเดก็ เยาวชน ประชาชน ในการศึกษาทุกระดบัทั้งการศึกษาในระบบและนอกระบบตามมาตรฐานคุณภาพ

        การจดัการการศึกษาและรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน AEC)

       1.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตวัชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต้าบลนางแล 70 



แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

35 โครงการห้องเรียนคุณภาพ เพ่ืออุดหนุนโรงเรียน อุดหนุน - 30,000     - - - โรงเรียนบ้านป่ารวกฯ โรงเรียนบ้านป่ารวก กองการศึกษา

บ้านป่ารวก (คุรุราษฎร์ โรงเรียนบ้านป่ารวก ได้รับการอุดหนุนจ้านวน ได้รับอุดหนุน

สงเคราะห์) (คุรุราษฎร์สงเคราะห์) 1 โครงการ

36 โครงการปรับปรุงพัฒนา เพ่ืออุดหนุนโรงเรียน อุดหนุน - 28,000     - - - อุดหนุนโรงเรียนอนุบาล โรงเรียนอนุบาลนางแล กองการศึกษา

ห้องสมุดให้มีความพร้อม อนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) โรงเรียนอนุบาลนางแล นางแล (บ้านทุ่ง) ได้รับการอุดหนุน

ต่อการเรียนรู้ (บ้านทุ่ง)

37 โครงการจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้นักเรียนได้ใช้ อุดหนุน 48,000 - - - - ผลสัมฤทธ์ิทางทักษะ นักเรียนสามารถใช้คอม กองการศึกษา

ส่ือ ICT เพ่ือการเรียนรู้ คอมพิวเตอร์ในการเรียนรู้ โรงเรียนเม็งรายมหาราช ความสามารถด้าน ICT พิวเตอร์ในการเรียนรู้ 

สร้างองค์กรความรู้และ วิทยาคม (จัดซื อเคร่ือง ของนักเรียนเพ่ิมขึ น สร้างองค์ความรู้และพัฒนา

พัฒนาตนเองด้วยส่ือ คอมพิวเตอร์ จ้านวน ตนเองด้วยส่ือเทคโนโลยี

เทคโนโลยีท่ีทันสมัย 5 เคร่ือง) ท่ีทันสมัย สามารถน้าเสนอ

สามารถน้าเสนอผลงาน ผลงานด้วยส่ือ ICTและให้

ด้วยส่ือ ICT บริการแก่องค์กร/ชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 2

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดั 3

    1. ยทุธศาตร์การพัฒนาการศึกษา (พัฒนาสง่เสริมและสนับสนุนการจดัการศึกษาและการจดักิจกรรมเดก็ เยาวชน ประชาชน ในการศึกษาทุกระดบัทั้งการศึกษาในระบบและนอกระบบตามมาตรฐานคุณภาพ

        การจดัการการศึกษาและรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน AEC)

       1.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตวัชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต้าบลนางแล 71 



แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

38 โครงการอบรมเด็กและ เพ่ืออบรมให้ความรู้แก่ เด็กเยาวชนจ้านวน 100 คน - - 30,000     30,000     30,000     เด็กและเยาวชน มีความ เด็กและเยาวชนได้รับ กองการศึกษา

เยาวชนช่วงปิดภาคเรียน เด็กและเยาวชนอย่าง รู้และทักษะ เพ่ิมขึ น ความรู้และทักษะในการ

รอบด้านในช่วงปิดภาค ร้อยละ 80 ขึ นไป พัฒนาตนเอง สามารถใช้

เรียน เช่น ด้านคุณธรรม เวลาว่างอย่างเกิด

ประโยชน์

39 โครงการอบรมการเฝ้า เพ่ือให้ความรู้แก่เด็ก อบรมให้ความรู้แกเด็ก - - 35,000     40,000     40,000     ร้อยละ 50 ของจ้านวน เด็ก ผู้ปกครอง และครู กองการศึกษา

ระวังอุบัติเหตุและการจม ผู้ปกครอง และครู ใน ผู้ปกครอง ครู ใน ศูนย์ เด็ก ท่ีสามารถช่วยเหลือ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้

น ้า ในเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มี พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตนเองได้อย่างถูกวิธี มีความรู้ในเร่ืองการป้อง

ความรู้ในเร่ืองการป้อง ต้าบลนางแล ร้อยละ 50 ของจ้านวน กันอุบัติเหตุและการจมน ้า

กันอุบัติเหตุและการจม ผู้ปกครอง ครู สามารถ

น ้า ในเด็ก ช่วยเหลือเด็กได้

รวม 39 โครงการ 6,611,770 7,073,770 6,689,170 6,844,170 7,044,170 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 2

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดั 3

    1. ยทุธศาตร์การพัฒนาการศึกษา (พัฒนาสง่เสริมและสนับสนุนการการเรียนรู้คู่คุณธรรม การเรียนรู้คู่วฒันธรรม จารีต ประเพณีแบบลา้นนา และการสร้างนันทนาการ พัฒนาการทางสตปิัญญาและอารมณ์)

       1.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตวัชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต้าบลนางแล 72 



แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการค่ายคุณธรรม เพ่ือส่งเสริมการศึกษา จัดค่ายคุณธรรม 80,000     80,000     80,000     80,000     80,000     จัดกิจกรรมค่าย เด็กนักเรียนระดับ กองการศึกษา

จริยธรรมเด็กและ ตามมาตรฐานคุณภาพ จริยธรรมเด็กนักเรียน คุณธรรมจริยธรรม ประถมศึกษามีคุณธรรม

เยาวชน การจัดการศึกษาและ ในพื นท่ีต้าบลนางแล ส้าหรับเด็กนักเรียน จริยธรรม มีคุณลักษณะ

ส่งเสริมการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา พึงประสงค์ตาม

คู่คุณธรรม อย่างน้อยปีละ 1 ครั ง มาตรฐานการศึกษา

2 โครงการจัดงานวันเด็ก เพ่ือส่งเสริมกิจกรรม จัดงานวันเด็กแห่งชาติ 60,000 60,000 80,000 80,000 80,000 เด็กเยาวชนมีความพึง เด็กเยาวชนต้าบลนางแล กองการศึกษา

แห่งชาติ นันทนาการเด็กและ พอใจต่อการจัดกิจกรรม มีส้านึกของการเป็น

เยาวชนและส่งเสริม ในระดับดีไม่น้อยกว่า พลเมืองท่ีดี 

ส้านึกพลเมืองท่ีดี ร้อยละ 80
3 โครงการศูนย์เรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมการจัดการ อุดหนุน   โรงเรียนอนุบาล 72,000     - - - - นักเรียนร้อยละ 100 นักเรียนมีความรู้ กองการศึกษา

เศรษฐกิจพอเพียงใน เรียนการสอนและเป็น นางแล (บ้านทุ่ง) เข้าร่วมโครงการ ความเข้าใจวิถีชีวิต
สถานศึกษา แนวทางในการประกอบ (นักเรียนเข้าร่วมโครงการ เศรษฐกิจพอเพียง

อาชีพและการด้ารงชีวิต 100 คน)

       1.2 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนัทนาการ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตวัชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
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แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการปรับปรุง เพ่ือปรับปรุงและพัฒนา อุดหนุน 30,000 - - - - ห้องสมุดได้รับการ ห้องสมุดได้รับการ กองการศึกษา

พัฒนาห้องสมุดให้มี ห้องสมุดให้มีความพร้อม โรงเรียนอนุบาลนางแล ปรับปรุงและมีผู้ใช้ ปรับปรุง ให้มีความ

ความพร้อมต่อการ ต่อการเรียนรู้ในทุกด้าน (บ้านทุ่ง)(นักเรียนและ บริการเพ่ิมขึ น ทันสมัย และมีความ

เรียนรู้ บุคลากร 330 คน พร้อมต่อการเรียนรู้

เข้าใช้ห้องสมุด) ในทุกด้าน

5 โครงการพืชสวนผสม เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ อุดหนุน 20,000 - - - - นักเรียนเกิดการเรียนรู้ นักเรียนเกิดการ กองการศึกษา

เพ่ือการเรียนรู้ พืชสวนผสม โรงเรียนบ้านป่ารวก ฯ เร่ืองพืชสวนผสม เรียนรู้และสามารถน้า

ไปใช้ให้เกิดประโยชน์

6 โครงการเรียนรู้การ เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ อุดหนุน 10,000     - - - - มีการปลูกพืชระบบ นักเรียนเกิดการเรียนรู้ กองการศึกษา

ปลูกพืชระบบไฮโดร การปลูกพืชระบบ โรงเรียนบ้านป่ารวก ฯ ไฮโดรโปรนิกส์เพ่ือ และสามารถน้าความรู้

โปรนิกส์แบบใช้ท่อน ้า ไฮโดรโปรนิกส์ การเรียนรู้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้

       1.2 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนัทนาการ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตวัชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
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แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 โครงการสวน เพ่ือให้นักเรียนศึกษา อุดหนุน 25,000     - - - - โรงเรียนมีทะเบียน นักเรียนได้ศึกษา กองการศึกษา

พฤกษศาสตร์(สมุนไพร) ค้นคว้า และเห็นความ โรงเรียนบ้านนางแล พันธุกรรมพันธ์ุ แหล่งเรียนรู้จาก

ส้าคัญของสมุนไพร พืชสมุนไพรท้องถ่ิน สวนพฤกษศาสตร์

8 โครงการสนามเด็กเล่น เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ อุดหนุน 100,000 - - - - นักเรียนมีทักษะเกิด นักเรียนมีทักษะและ กองการศึกษา

ตามแนวพระราชด้าริ การเรียนการสอนตาม โรงเรียนบ้านนางแล การเรียนรู้มีคุณธรรม เกิดการเรียนรู้จาก

หลักปรัชญาของ หลักปรัชญาเศรษฐกิจ ตามหลักปรัชญา สนามเด็กเล่นตามแนว

เศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียง พระราชด้าริ

9 โครงการสร้างศูนย์ เพ่ือประโยชน์ในการศึกษา อุดหนุน 20,000 - - - - มีศูนย์เรียนรู้อนุรักษ์ มีศูนย์เรียนรู้อนุรักษ์ กองการศึกษา

เรียนรู้อนุรักษ์ ค้นคว้าและการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านนางแล พันธุกรรมพืช(สมุนไพร) พันธุกรรมพืช(สมุนไพร)

พันธุกรรมพืช (สมุนไพร) พันธุกรรมพืชในโรงเรียน ในโรงเรียน ในโรงเรียน

10 โครงการลานกีฬา เพ่ือส่งเสริมและพัฒนา อุดหนุน - 70,000 - - - โรงเรียนมีลานกีฬา โรงเรียนมีลานกีฬา กองการศึกษา

เพ่ือสุขภาพของนักเรียน ให้นักเรียนและชุมชน โรงเรียนบ้านนางแล กลางจ้างและเคร่ือง กลางจ้างและเคร่ือง
ใช้เวลาว่างให้เกิดประ ออกก้าลังกาย ออกก้าลังกาย

โยชน์จากการเล่นกีฬา

       1.2 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนัทนาการ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตวัชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
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แบบ ผ.02
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

11 โครงการดุริยางค์และ เพ่ือส่งเสริมและพัฒนา อุดหนุน - 70,000 - - - โรงเรียนมีเคร่ืองดนตรี โรงเรียนมีเคร่ืองดนตรี กองการศึกษา

นาฏศิลป์เพ่ือการเรียนรู้ ให้นักเรียนมีสุนทรียภาพ โรงเรียนบ้านนางแล และเคร่ืองแต่งกาย และเคร่ืองแต่งกาย

สู่อาชีพ ด้านดนตรีและนาฏศิลป์ ประกอบการแสดง ประกอบการแสดง

ของนักเรียนในชมรม ของนักเรียนในชมรม

ดุริยางค์และนาฏศิลป์ ดุริยางค์และนาฏศิลป์

12 โครงการสถานศึกษา เพ่ือส่งเสริมและพัฒนา อุดหนุน - - 70,000 - - นักเรียนน้าหลัก นักเรียนน้าหลัก กองการศึกษา

พอเพียง ตามศาสตร์ ให้นักเรียนน้อมน้าหลัก โรงเรียนบ้านนางแล ปรัชญาเศรษฐกิจ ปรัชญาเศรษฐกิจ

พระราชา ปรัชญาเศรษฐกิจพอ พอเพียงและเดินตาม พอเพียงและเดินตาม

เพียงและเดินตาม ศาสตร์พระราชาสู่การ ศาสตร์พระราชาสู่การ

ศาสตร์พระราชา ปฏิบัติจริงในชีวิต ปฏิบัติจริงในชีวิต

13 โครงการพืชสวนผสม เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน อุดหนุน - - - 50,000 50,000 โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ กองการศึกษา
และการปลูกพืชใช้ รู้การปลูกพืชใช้ระบบ โรงเรียนบ้านนางแล สวนผสมและการปลูก สวนผสมและการปลูก

ระบบไฮโดรโปรนิค ไฮโดรโปรนิคจากการ พืชใช้ระบบไฮโดรโปร พืชใช้ระบบไฮโดรโปร

แบบท่อน ้า ปฏิบัติจริงพ่ึงพาตนเองได้ นิคแบบท่อน ้า นิคแบบท่อน ้า

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 2

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดั 3

    1. ยทุธศาตร์การพัฒนาการศึกษา (พัฒนาสง่เสริมและสนับสนุนการการเรียนรู้คู่คุณธรรม การเรียนรู้คู่วฒันธรรม จารีต ประเพณีแบบลา้นนา และการสร้างนันทนาการ พัฒนาการทางสตปิัญญาและอารมณ์)

       1.2 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนัทนาการ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตวัชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต้าบลนางแล 76 



แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

14 โครงการพัฒนาปรับปรุง เพ่ือพัฒนาปรับปรุง อุดหนุน - - - 80,000 80,000 โรงเรียนมีสภาพแวด โรงเรียนมีสภาพแวด กองการศึกษา

ซ่อมแซมสภาพแวดล้อม ซ่อมแซมสภาพแวดล้อม โรงเรียนบ้านนางแล ล้อมและบรรยายกาศ ล้อมและบรรยายกาศ

และบรรยายกาศของ ของโรงเรียนท่ีเอื อต่อ ท่ีสวยงามเอื อต่อการ ท่ีสวยงามเอื อต่อการ

โรงเรียนท่ีเอื อต่อการ การเรียนการสอน เรียนการสอน เรียนการสอน

เรียนการสอน

15 โครงการปลูกผักปลอด เพ่ืออุดหนุนโรงเรียน อุดหนุน - 40,000 - - - อุดหนุนโรงเรียนอนุบาล โรงเรียนอนุบาลนางแล กองการศึกษา

สารพิษเศรษฐกิจพอเพียง อนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) นางแล (บ้านทุ่ง) ได้รับการอุดหนุน

16 โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจ เพ่ืออุดหนุนโรงเรียน อุดหนุน - 20,000 - - - อุดหนุน โรงเรียนบ้านสันต้นขาม กองการศึกษา

พอเพียงในโครงเรียนโครง บ้านสันต้นขาม โรงเรียนบ้านสันต้นขาม โรงเรียนบ้านสันต้นขาม ได้รับการอุดหนุน

การเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน

รวม 16 โครงการ 417,000   300,000  230,000   290,000   290,000   

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 2

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดั 3

    1. ยทุธศาตร์การพัฒนาการศึกษา (พัฒนาสง่เสริมและสนับสนุนการการเรียนรู้คู่คุณธรรม การเรียนรู้คู่วฒันธรรม จารีต ประเพณีแบบลา้นนา และการสร้างนันทนาการ พัฒนาการทางสตปิัญญาและอารมณ์)

       1.2 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนัทนาการ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตวัชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต้าบลนางแล 77 



แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต้าบลนางแล 78 



แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการพัฒนาคุณภาพ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต จัดอบรมธรรมะ 40,000     40,000    40,000     40,000     40,000     ผู้เข้ารับการอบรมมี ประชาชนได้น าหลักธรรม กองการศึกษา

ชีวิต สตรี เด็กเยาวชน และ สตรี เด็กเยาวชน และ ปฏิบัติธรรมให้กับสตรี ความพึงพอใจระดับดี ค าสอนทางพุทธศาสนา

ครอบครัว ด้วยหลักธรรมะ ครอบครัว โดย เด็กและเยาวชนในต าบล ร้อยละ 80 มาใช้ด าเนินชีวิต

ปฏิบัติ หลักธรรมะ นางแล

2 โครงการสืบสานภูมิปัญญา เพ่ือจัดอบรมให้ความรู้ อบรมศิลปวัฒนธรรม 30,000     30,000    30,000     30,000     30,000     จัดอบรมศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ินได้รับ กองการศึกษา

ท้องถ่ิน เก่ียวกับภุมิปัญญา ภูมิปัญาท้องถ่ิน ภูมิปัญาท้องถ่ิน การสืบทอดต่อไป

ท้องถ่ินด้านต่างๆท่ีส าคัญจ านวน 2 คร้ัง จ านวน 2 คร้ัง ต่อปี

ของต าบลนางแล

3 โครงการประกวดศิลป เพ่ือเผยแพร่ศิลป จัดเวทีการประกวดศิลป 20,000     20,000    - - - จัดเวทีการประกวดศิลป ศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน กองการศึกษา

วัฒนธรรมภูมิปัญญา วัฒนธรรมภูมิปัญญา วัฒนธรรมท้องถ่ิน วัฒนธรรมท้องถ่ิน ได้รับการเผยแพร่  

ท้องถ่ิน ท้องถ่ินของต าบล จ านวน 2 คร้ัง จ านวน 2 คร้ัง ต่อปี ประชาชนตระหนัก

นางแล และเห็นคุณค่า

ภูมิปัญญาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 4

    2. ยุทธศาตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิตและสังคมอยู่เย็นเปน็สุข (ส่งเสริมและสนับสนุนการท านุบ ารุงศาสนา และการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณ ีภมูิปญัญาของท้องถ่ิน)

       2.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตวัชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลนางแล 78



แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ เพ่ือส่งเสริมและ จัดงานวันผู้สูงอายุ 80,000     80,000    80,000     80,000     80,000     ประชาชนมีความพึงพอ ประเพณีส าคัญของท้อง กองการศึกษา

สนับสนุนการสืบสาน ใจในระดับดี ไม่น้อย ถ่ินได้รับการสืบสานและ

และอนุรักษ์ กว่าร้อยละ 80 อนุรักษ์ รักษาคุณค่าไ

ประเพณีส าคัญของ ว้สืบไป

5 โครงการจัดงานประเพณี เพ่ือสนับสนุน จัดงานประเพณี 100,000   100,000   - - - ประชาชนมีความพึงพอ ประเพณีส าคัญของ กองการศึกษา
สงกรานต์ การสืบสานและอนุรักษ์ สงกรานต์ ใจในระดับดี ไม่น้อย ท้องถ่ินได้รับการสืบสาน

ประเพณีส าคัญของ กว่าร้อยละ 80 และอนุรักษ์ รักษาคุณค่า

ท้องถ่ิน ไว้สืบไป

6 โครงการจัดงานประเพณี เพ่ือสนับสนุน จัดงานประเพณี 30,000     30,000    30,000     30,000     30,000     ประชาชนมีความพึงพอ ประเพณีส าคัญของ กองการศึกษา

กินวอบ้านลิไข่ การสืบสานและอนุรักษ์ กินวอ ใจในระดับดี ไม่น้อย ท้องถ่ินได้รับการสืบสาน

ประเพณีส าคัญของ กว่าร้อยละ 80 และอนุรักษ์ รักษาคุณค่า

ท้องถ่ิน ไว้สืบไป

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 4

    2. ยุทธศาตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิตและสังคมอยู่เย็นเปน็สุข (ส่งเสริมและสนับสนุนการท านุบ ารุงศาสนา และการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณ ีภมูิปญัญาของท้องถ่ิน)

       2.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตวัชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลนางแล 79



แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 โครงการจัดงานประเพณี เพ่ือสนับสนุน จัดงานประเพณีลอยกระทง 150,000   150,000   50,000     50,000     50,000     ประชาชนมีความพึงพอ ประเพณีส าคัญของ กองการศึกษา

ลอยกระทงย่ีเป็ง การสืบสานและอนุรักษ์ ย่ีเป็ง ใจในระดับดี ไม่น้อย ท้องถ่ินได้รับการสืบสาน

ประเพณีส าคัญของ กว่าร้อยละ 80 และอนุรักษ์ รักษาคุณค่า

ท้องถ่ิน ไว้สืบไป

8 โครงการจัดงานประเพณี เพ่ือสนับสนุน จัดงานประเพณี 50,000     50,000    40,000     40,000     40,000     ประชาชนมีความพึงพอ ประเพณีส าคัญของ กองการศึกษา

ผาลาดรอยวัวและสืบชะตา การสืบสานและอนุรักษ์ ย่ีเป็ง ใจในระดับดี ไม่น้อย ท้องถ่ินได้รับการสืบสาน

แม่น้ า ประเพณีส าคัญของ กว่าร้อยละ 80 และอนุรักษ์ รักษาคุณค่า

ท้องถ่ิน ไว้สืบไป

9 โครงการจัดงานประเพณี เพ่ือสนับสนุนการสืบสานจัดงานประเพณีเข้าพรรษา 150,000   150,000   50,000     50,000     50,000     ประชาชนมีความพึงพอ ประเพณีส าคัญของ กองการศึกษา

หล่อเทียนและแห่เทียน และอนุรักษ์ประเพณี และแห่เทียนพรรษา ใจในระดับดี ไม่น้อย ท้องถ่ินได้รับการสืบสาน

เข้าพรรษา ส าคัญของท้องถ่ิน กว่าร้อยละ 80 และอนุรักษ์รักษาคุณค่า

ไว้สืบไป

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 4

    2. ยุทธศาตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิตและสังคมอยู่เย็นเปน็สุข (ส่งเสริมและสนับสนุนการท านุบ ารุงศาสนา และการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณ ีภมูิปญัญาของท้องถ่ิน)

       2.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตวัชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลนางแล 80



แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

10 ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน เพ่ือสนับสนุน จัดกิจกรรม/โครงการ 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จัดงานรัฐพิธีหรืองาน ประเพณีส าคัญของ ฝ่ายธุรการ

รัฐพิธีและงานวันส าคัญ การสืบสานและอนุรักษ์ ท่ีเก่ียวข้อง เช่น ส าคัญของชาติอย่างน้อย ท้องถ่ิน งานรัฐพิธี ส านักปลัด
ต่าง ๆของชาติ ประเพณีส าคัญของ - จัดงานวันแม่แห่งชาติ ร้อยละ 80 ต่อปี และวันส าคัญของ กองการศึกษา

ท้องถ่ิน งานรัฐพิธี - จัดงานวันพ่อแห่งชาติ ชาติได้รับการสืบสาน 

และวันส าคัญของ - วันปิยมหาราช อนุรักษ์ รักษาคุณค่าไว้

ชาติ - กิจกรรมตานหาแม่ฟ้าหลวง สืบไป

-จัดงานวันเทศบาล

-จัดงานวันท้องถ่ินไทยฯลฯ

11 โครงการจัดงานวันคริสต์ เพ่ือให้ประชาชน เด็ก ประชาชนสมาชิกคริสต์จักร - - 30,000     30,000     30,000     ประชาชนสมาชิกคริสต์ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรู้และ กองการศึกษา

มาส เยาวชน ได้ทราบถึง และผู้สนใจท่ัวไปได้เข้าร่วม จักรและผู้สนใจท่ัวไปได้ เข้าในถึงความเป็นมาและ

ความส าคัญและประวัติ เทศกาลคริสต์มาส จ านวน เข้าร่วมเทศกาลคริสต์ ความส าคัญของวันคริสต์

ความเป็นมาของวัน 300 คน มาส จ านวน 300 คน มาส

คริสต์มาส

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 4
    2. ยุทธศาตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิตและสังคมอยู่เย็นเปน็สุข (ส่งเสริมและสนับสนุนการท านุบ ารุงศาสนา และการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณ ีภมูิปญัญาของท้องถ่ิน)
       2.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตวัชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลนางแล 81



แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

12 โครงการจัดงานประเพณี 1.เพ่ือให้ความรู้ เด็กเยาวชน ประชาชน - - 30,000     30,000     30,000     เด็กเยาวชนประชาชน ประชาชนเห็นความส าคัญ กองการศึกษา

ตานก๋วยสลาก อนุรักษ์และสืบทอด จ านวน 300 คน เกิน70%เข้าร่วมกิจกรรม ร่วมสืบสานงานประเพณี 

ประเพณีตานก๋วยสลาก และสามารถปฏิบัติตน เกิดค่านิยมอันพึงประสงค์

2.ส่งเสริมค่านิยมความ ในการเข้าร่วมงานได้ ในหมู่ประชาชนสอด

กตัญญู การให้ เสียสละ อย่างถูกต้องตาม คล้องกับค่านิยมหลัก

ตามค่านิยมหลักของ ประเพณีตานก๋วยสลาก ของชาติ

ชาติ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 4

    2. ยุทธศาตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิตและสังคมอยู่เย็นเปน็สุข (ส่งเสริมและสนับสนุนการท านุบ ารุงศาสนา และการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณ ีภมูิปญัญาของท้องถ่ิน)

       2.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตวัชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลนางแล 82



แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

13 โครงการจัดงานข่วงศิลป 1.เพ่ือยกย่องเชิดชู ประชาชน จ านวน 200คน - - 50,000     50,000     50,000     1.ภูมิปัญญา พ้ืนบ้านได้ 1.ภูมิปัญญาท้องถ่ินมี กองการศึกษา

วัฒนธรรมและภูมิปัญญา ภูมิปัญญาพ้ืนบ้านของ รับการยกย่องเชิดชูอย่าง ความภาคภูมิใจและเกิด

ท้องถ่ิน ท้องถ่ิน  น้อยปีละ 1 สาขา  ก าลังใจในการเผยแพร่แก่

2. จัดการประกวดศิลป 2. มีศิลปวัฒนธรรมและ สังคม   

วัฒนธรรม ถูมิปัญญา ภูมิปัญญาท่ีสามารถสร้าง2.ต าบลนางแลมีรากฐาน

ด้านต่างๆ เช่น เอกลักษณ์แก่ต าบล ทางศิลปวัฒนะรรมและ

การฟ้อนร า ดนตรี นางแล อย่างน้อย ปีละ ภูมิปัญญาท่ีชัดเจนเป็น

พ้ืนบ้าน ซอพ้ืนบ้าน 1 ประเภท รูปธรรม              

3.เพ่ือเผยแพร่ จัดแสดง 3. เกิดการฟ้ืนฟูและเผย 3.ภุมิปัญญาท้องถ่ินได้รับ

สาธิต ศิลปวัฒนธรรม แพร่ศิลปวัฒนธรรมภูมิ การฟ้ืนฟูและสืบทอดแก่

และภุมิปัญญาของ ปัญญาด้ังเดิมของท้องถ่ิน คนรุ่นหลัง

ท้องถ่ิน อย่างน้อยปีละ 1 

ประเภท

       2.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตวัชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 3

    2. ยุทธศาตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิตและสังคมอยู่เย็นเปน็สุข (พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการท านุบ ารุงศาสนา และการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณ ีภมูิปญัญาของท้องถ่ิน)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลนางแล 83



แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

14 โครงการด าเนินการและ เพ่ืออุดหนุนอ าเภอเมือง อุดหนุน 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 อุดหนุนอ าเภอเมือง อุดหนุนอ าเภอเมือง กองการศึกษา

สนับสนุนการด าเนิน เชียงราย ตามโครงการ อ าเภอเมืองเชียงราย เชียงรายตามโครงการ เชียงรายสามารถ

การจัดกิจกรรมของ ท่ีขอรับเงินอุดหนุน ท่ีขอรับเงินอุดหนุน ด าเนินการตามโครง

ส่วนราชการและองค์กร การท่ีขอรับการสนับ

จังหวัดเชียงราย สนุน

15 โครงการรดน้ าด าหัว เพ่ือส่งเสริมการจัดงาน อุดหนุน 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 จัดงานรดน้ าด าหัว ประชาชนตระหนัก กองการศึกษา

ผู้สูงอายุ แสดงออกถึงความกตัญญู สภาวัฒนธรรม ผู้สูงอายุในต าบล และเห็นคุณค่าของ
กตเวทีต่อผู้สูงอายุตาม ต าบลนางแล นางแล ประเพณีท้องถ่ิน

ประเพณีท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 4

    2. ยุทธศาตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิตและสังคมอยู่เย็นเปน็สุข (พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการท านุบ ารุงศาสนา และการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณ ีภมูิปญัญาของท้องถ่ิน)

       2.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตวัชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลนางแล 84



แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

16 โครงการประชาสัมพันธ์ เพ่ือประชาสัมพันธ์ศิลป อุดหนุน ท่ีท าการปกครอง - 50,000 - - - อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอเมืองเชียงราย กองการศึกษา

ศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริม วัฒนธรรมและส่งเสริม อ าภอเมืองเชียงราย อ าภอเมืองเชียงราย ได้รับการประชาสัมพันธ์ศิลป

ของดีอ าเภอเมืองเชียงราย ของดีอ าเภอเมืองเชียง จ านวน 1 โครงการ วัฒนธรรมและส่งเสริมของดี

ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ รายในการจัดการแข่ง อ าเภอเมืองเชียงรายในการ

คร้ังท่ี 46 "เจียงฮายเกมส์" ขันกีฬาแห่งชาติ จัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ

       2.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตวัชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 4

    2. ยุทธศาตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิตและสังคมอยู่เย็นเปน็สุข (พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการท านุบ ารุงศาสนา และการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณ ีภมูิปญัญาของท้องถ่ิน)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลนางแล 85



แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

17 โครงการจัดแข่งขันกีฬา เพ่ือส่งเสริมให้ จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 50,000 50,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนมีความพึงพอใจ ประชาชนได้เล่นกีฬา กองการศึกษา

ฟุตบอลต าบลนางแล ประชาชนเล่นกีฬา ต าบลนางแลให้แก่ ประชาชน ต่อการจัดกิจกรรมในระดับ ออกก าลังกายและ
ต้านยาเสพติด ห่างไกลยาเสพติด เยาวชน (ฟุตบอล 7 คน ดีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ห่างไกลจากยาเสพติด

ป่าห้าสันลมเจย)

18 โครงการแข่งขันกีฬา เพ่ือส่งเสริมให้ จัดการแข่งขันกีฬาพ้ืนบ้าน 100,000 120,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชนมีความพึงพอใจ ประชาชนได้เล่นกีฬา กองการศึกษา

นางแลเกมส์ ประชาชนเล่นกีฬา แก่เด็กเยาวชน และ ต่อการจัดกิจกรรมในระดับ ออกก าลังกายและ

ห่างไกลยาเสพติด ประชาชน ในต าบลนางแล ดีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ห่างไกลจากยาเสพติด

19 โครงการแข่งขันกีฬา เพ่ือส่งเสริมให้ ผู้สูงอายุ/ประชาชน 100,000 100,000 - - - ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจ ผู้สูงอายุได้ กองการศึกษา

ผู้สูงอายุต าบลนางแล ผู้สูงอายุออกก าลังกาย ในต าบลนางแล เล่นกีฬา ต่อการจัดกิจกรรมในระดับ ออกก าลังกายและ

สร้างสุขภาพท่ีดี และออกก าลังกาย ดีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 เล่นกีฬามีสุขภาพท่ีดี

20 โครงการแข่งขันกีฬา เพ่ือส่งเสริมให้ จัดการแข่งขันเปตอง 30,000 30,000 - - - ประชาชนมีความพึงพอ ประชาชนได้เล่นกีฬา กองการศึกษา

เปตองเช่ือมความสัมพันธ์ ประชาชนเล่นกีฬา แก่เด็กเยาวชน และ ใจต่อการจัดกิจกรรมใน ออกก าลังกายและ

ต าบลนางแล ห่างไกลยาเสพติด ประชาชน ในต าบลนางแล ระดับดีไม่น้อยกว่าร้อย ห่างไกลจากยาเสพติด
ละ 80

       2.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตวัชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 4

    2. ยุทธศาตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิตและสังคมอยู่เย็นเปน็สุข (ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการของชมุชน สร้างสวนสาธารณะ สวนสุขภาพ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลนางแล 86



แบบ ผ.02

       2.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

21 โครงการแข่งขันกีฬา เพ่ือส่งเสริมให้ แข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอล 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมีความพึงพอ ประชาชนได้เล่นกีฬา กองการศึกษา

วอลเล่ย์บอลต าบลนางแล ประชาชนเล่นกีฬา เด็กและเยาวชน ใจต่อการจัดกิจกรรมใน ออกก าลังกายและ

ห่างไกลยาเสพติด ในต าบลนางแล ระดับดีไม่น้อยกว่าร้อย ห่างไกลจากยาเสพติด

ละ 80

22 ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬา เพ่ือส่งเสริมให้ ค่าใช้จ่ายในการจัดการ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีความพึงพอ ประชาชนได้เล่นกีฬา กองการศึกษา

เข้าร่วมการแข่งข้ันใน ประชาชนเล่นกีฬา แข่งขันกีฬาและจัดส่ง ใจต่อการจัดกิจกรรมใน ออกก าลังกายและ

ระดับต่างๆ ห่างไกลยาเสพติด นักกีฬาเข้าร่วม ระดับดีไม่น้อยกว่าร้อย ห่างไกลจากยาเสพติด

การแข่งขันกีฬา ฯลฯ ละ 80

23 โครงการพ้ืนท่ีสร้างสรรค์ เพ่ือส่งเสริมกิจกรรม จัดเวทีกิจกรรมเด็กและ 90,000 90,000 50,000 50,000 50,000 จัดเวทีกิจกรรมเด็กและ เด็กและเยาวชนแกนน า กองการศึกษา

ส าหรับเด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชนลด เยาวชนจ านวน 3 คร้ัง  เยาวชนจ านวน 3 คร้ัง  ตระหนักและรับรู้เกิดการ

ต าบลนางแล ปัญหาพฤติกรรมเส่ียง ต่อปี รวมกลุ่มกิจกรรม 

เพ่ิมการแสดงออก เกิดการเปล่ียนแปลง

ในทางท่ีสร้างสรรค์ พฤติกรรมท่ีสร้างสรรค์

รวม 23 โครงการ - - 1,436,000  1,506,000  1,076,000   1,076,000   1,076,000   - - -

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 4

    2. ยุทธศาตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิตและสังคมอยู่เย็นเปน็สุข (พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการของชมุชน การสร้างสวนสาธารณะ สวนสุขภาพ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตวัชี้วัด (KPI)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลนางแล 87



แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการพัฒนาศักยภาพ เพ่ือส่งเสริมความรู้ จัดอบรมกลุ่มสตรี 50,000     50,000    50,000     50,000     50,000     สตรีต าบลนางแลมีความ สตรีในต าบลนางแล งานพัฒนาชุมชน

สตรีต าบลนางแล ในการพัฒนาบทบาท ต าบลนางแล พึงพอใจในการจัดกิจกรรมมีบทบาทร่วมพัฒนา ส านักปลัด

หน้าท่ีของสตรี ในระดับดีร้อยละ 80 ท้องถ่ินอย่างเข้มแข็ง

2 โครงการส่งเสริมพัฒนา เพ่ือป้องกันและแก้ไข จัดกิจกรรมอบรม/รณรงค์ 50,000     50,000    50,000     50,000     50,000     ความรุนแรงในเด็ก สตรี เด็ก สตรี และครอบครัว งานพัฒนาชุมชน

งานศูนย์ป้องกันและ ปัญหาความรุนแรง ป้องกันและแก้ไขความ ลดลงหรือไม่มี ได้รับการป้องกันและ ส านักปลัด

แก้ไขปัญหา ความรุนแรง ในเด็ก สตรี และ รุนแรง ของเด็ก สตรี และ แก้ไขปัญหา

ในเด็ก สตรี และครอบครัว ครอบครัว ครอบครัว

เทศบาลต าบลนางแล

3 โครงการอบรมความรู้ เพ่ืออบรมความรู้ด้าน จัดอบรมประชาชน 30,000     30,000    30,000     30,000     30,000     ประชาชนกลุ่มเป้าหมายท่ีการบังคับใช้กฎหมาย งานพัฒนาชุมชน

กฎหมายท่ีเก่ียวกับภารกิจ กฎหมายเก่ียวกับภารกิจในหลักสูตรกฎหมาย กฎหมายบังคับใช้ได้รับ ท่ีเก่ียวข้องกันภารกิจ ส านักปลัด

งานพัฒนาชุมชน งานพัฒนาชุมชนให้ ต่างๆ ท่ีเก่ียวกับภารกิจ ความรู้ไม่น้อยกว่าร้อยละ งานพัฒนาชุมชนมี

แก่ประชาชน ภารกิจ 80 ประสิทธิภาพ

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 4

    2. ยุทธศาตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิตและสังคมอยู่เย็นเปน็สุข(พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดกิารสังคม การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชวีิต ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ตดิเชื้อ สตรี เดก็ 

       เยาวชน ผู้ดอ้ยโอกาส ผู้ประสบปญัหาทางสังคมและกลุ่มองค์กรในชมุชน)

       2.2 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตวัชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลนางแล 88



แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการพัฒนาศักยภาพ เพ่ืออบรมให้ความรู้ทักษะ จัดอบรมแก่เด็กและ 30,000     30,000    30,000     30,000     30,000     มีการจัดอบรมเพ่ือ สภาเด็กและเยาวชนมี กองการศึกษา

สภาเด็กและเยาวชน แกนน าเยาวชนแก่สภา เยาวชนต าบลนางแล พัฒนาศักยภาพสภา ความเข็มแข็ง เป็นก าลัง

ต าบลนางแล เด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชนต าบล ส าคัญในกิจกรรมสร้าง

ต าบลนางแล นางแล สรรค์ของเยาวชน

5 โครงการอุ่นรักครอบครัว เพ่ือส่งเสริมให้สถาบัน จัดอบรม/รณรงค์/จัด 50,000     50,000    50,000     50,000     50,000     มีครอบครัวตัวอย่างเพ่ิมข้ึน ปัญหาครอบครัวลดลง งานพัฒนา

ต าบลนางแล ครอบครัวมีความรัก กิจกรรมส่งเสริม ทุกปี ชุมชน

ความอบอุ่นเป็นเคร่ือง ครอบครัวอบอุ่น ส านักปลัด

มือป้องกันภัย ป้องกันภัย

รวม 5 โครงการ − − 210,000  210,000  210,000  210,000   210,000   − − −

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 4

    2. ยุทธศาตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิตและสังคมอยู่เย็นเปน็สุข(พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดกิารสังคม การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชวีิต ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ตดิเชื้อ สตรี เดก็ 

       เยาวชน ผู้ดอ้ยโอกาส ผู้ประสบปญัหาทางสังคมและกลุ่มองค์กรในชมุชน)

       2.2 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตวัชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลนางแล 89



แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการยกระดับคุณภาพ เพ่ือส่งเสริมการพัฒนา มีการเรียนการสอน/ - 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุมีส่วนร่วม งานพัฒนาชุมชน

ชีวิตผู้สูงอายุ ศูนย์พัฒนา คุณภาพชีวิตและการจัด กิจกรรมการอบรม/ มีส่วนร่วมและมีความ ในการพัฒนาคุณภาพ ส านักปลัด

และฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิต การเรียนรู้ตลอดชีวิต กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต พึงพอใจ ชีวิตท่ีดีข้ึน

ผู้สูงอายุต าบลนางแล ของผู้สูงอายุ อย่างน้อยเดือนละ 2 คร้ัง

2 โครงการอบรมเสริมสร้าง เพ่ือส่งเสริมความรู้ อบรมให้ความรู้ด้านการ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000     สมาคมฌาปนกิจ ประชาชน ได้ความรู้ งานพัฒนา

ความรู้ด้านการจัดการ ด้านการจัดการ จัดการสมาคมฌาปนกิจ สงเคราะห์ท้ังหมดในต าบลด้านการจัดการ ชุมชน

สมาคมฌาปนกิจ ฌาปนกิจสงเคราะห์ สงเคราะห์ในต าบล นางแลได้รับการอบรม ฌาปนกิจสงเคราะห์ ส านักปลัด

สงเคราะห์ในต าบลนางแล นางแล ให้แก่ประชาชน ร้อยละ 100

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 4

    2. ยุทธศาตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิตและสังคมอยู่เย็นเปน็สุข(พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดกิารสังคม การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชวีิต ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ตดิเชื้อ สตรี เดก็ 

       เยาวชน ผู้ดอ้ยโอกาส ผู้ประสบปญัหาทางสังคมและกลุ่มองค์กรในชมุชน)

       2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตวัชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลนางแล 90



แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 ค่าเบ้ียยังชีพ เพ่ือจ่ายเป็นเงิน - ผู้สูงอายุ 15,000,000  19,000,000 24,000,000  29,000,000  29,000,000  ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ งานพัฒนา
เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ - ผู้พิการ 9,000,000   10,000,000 10,000,000  10,000,000  10,000,000  ผู้ติดเช้ือ ได้รับเงินเบ้ีย ผู้ติดเช้ือ มีคุณภาพ ชุมชน

ผู้พิการ ผู้ติดเช้ือ - ผู้ติดเช้ือ 1,000,000   1,000,000   1,000,000    1,000,000    1,000,000    ยังชีพ ชีวิตท่ีดีข้ึน ส านักปลัด
ในพ้ืนท่ีต าบลนางแล

4 โครงการพัฒนาตนเองและ เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีการ อบรมให้ความรู้เก่ียวกับ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้สูงอายุท่ียังไม่ผ่านการ ผู้สูงอายุได้รับความรู้ งานพัฒนา

การมีส่วนร่วมในกิจกรรม มีส่วนร่วมในกิจกรรม การมีส่วนร่วมในกิจกรรม อบรมได้รับการอบรม การมีส่วนร่วมในกิจกรรม ชุมชน

ทางสังคมการรวมกลุ่ม ทางสังคมการรวมกลุ่ม ทางสังคมการรวมกลุ่ม ร้อยละ 100 ทางสังคมการรวมกลุ่ม ส านักปลัด

ในลักษณะเครือข่ายของ ในลักษณะเครือข่าย ในลักษณะเครือข่ายของ ในลักษณะเครือข่ายของ
ผู้สูงอายุ ของผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุ

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 4

    2. ยุทธศาตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิตและสังคมอยู่เย็นเปน็สุข(พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดกิารสังคม การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชวีิต ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ตดิเชื้อ สตรี เดก็ 

       เยาวชน ผู้ดอ้ยโอกาส ผู้ประสบปญัหาทางสังคมและกลุ่มองค์กรในชมุชน)

       2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตวัชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลนางแล 91



แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 โครงการพัฒนาตนเองและ เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีการมี อบรมให้ความรู้เก่ียวกับ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้สพิการท่ียังไม่ผ่านการ ผู้สูงอายุได้รับความรู้การมี งานพัฒนา

การมีส่วนร่วมในกิจกรรม ส่วนร่วมในกิจกรรมทาง การมีส่วนร่วมในกิจกรรม อบรมได้รับการอบรม ส่วนร่วมในกิจกรรมทาง ชุมชน

ทางสังคมการรวมกลุ่มใน สังคมการรวมกลุ่มใน ทางสังคมการรวมกลุ่มใน ร้อยละ 100 สังคมการรวมกลุ่มใน ส านักปลัด

ลักษณะเครือข่ายผู้สูงพิการ ลักษณะเครือข่าย ลักษณะเครือข่ายผู้พิการ ลักษณะเครือข่ายของ

ผู้พิการ ผู้พิการ

6 โครงการอบรมพัฒนา เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต อบรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 30,000     30,000 30,000     30,000     30,000     ครัวเรือนยากจนได้รับการครัวเรือนยากจนมีคุณภาพ งานพัฒนา

คุณภาพชีวิตยกระดับ และยกระดับครัวเรือน และยกระดับครัวเรือน พัฒนาคุณภาพชีวิตร้อยละ 100ชีวิตท่ีดีข้ึน ชุมชน

ครัวเรือนท่ีตกเกณฑ์ ส านักปลัด

7 สมทบกองทุนสวัสดิการ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ สมทบกองทุนสวัสดิการ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 กองทุนสวัสดิการชุมชน กองทุนสวัสดิการชุมชน งานพัฒนา

ชุมชนเทศบาล และพัฒนางานกองทุน ชุมชนเทศบาลต าบล เทศบาลต าบลนางแล เทศบาลต าบลนางแล ชุมชน

ต าบลนางแล สวัสดิการชุมชน นางแล น างบประมาณด าเนินการได้รับการพัฒนาและมี ส านักปลัด

เทศบาลต าบลนางแล ร้อยละ 100 ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 4

    2. ยุทธศาตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิตและสังคมอยู่เย็นเปน็สุข(พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดกิารสังคม การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชวีิต ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ตดิเชื้อ สตรี เดก็ 

       เยาวชน ผู้ดอ้ยโอกาส ผู้ประสบปญัหาทางสังคมและกลุ่มองค์กรในชมุชน)

       2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตวัชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลนางแล 92



แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

8 โครงการอบรมและศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต อบรม/ศึกษาดูงาน - 200,000 200,000 200,000 200,000 ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิต งานพัฒนาชุมชน

ดูงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพ ผู้สูงอายุต าบลนางแล ให้ความรู้ผู้สูงอายุ ท่ีดีข้ึน ท่ีดีข้ึน ฝ่ายอ านวยการ

ชีวิตผู้สูงอายุต าบลนางแล ส านักปลัด

เทศบาล

9 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต อบรม/ศึกษาดูงาน - 20,000 20,000     20,000     20,000     ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิต งานพัฒนาชุมชน

การ เพ่ิมประสิทธิภาพการ ผู้สูงอายุต าบลนางแล ให้ความรู้ผู้สูงอายุ ท่ีดีข้ึน ท่ีดีข้ึน ฝ่ายอ านวยการ

ด าเนินงานศูนย์การเรียนรู้ ส านักปลัด

ผู้สูงอายุตลอดชีพ เทศบาล

รวม 9 โครงการ − − 15,240,000 19,560,000 24,560,000 29,560,000 29,560,000 − − −

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 4

    2. ยุทธศาตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิตและสังคมอยู่เย็นเปน็สุข(พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดกิารสังคม การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชวีิต ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ตดิเชื้อ สตรี เดก็ 

       เยาวชน ผู้ดอ้ยโอกาส ผู้ประสบปญัหาทางสังคมและกลุ่มองค์กรในชมุชน)

       2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตวัชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลนางแล 93



แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 เงินสมทบกองทุนประกัน เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่าย สนับสนุนค่าใช้จ่ายให้กลุ่ม 250,000   250,000   250,000   250,000   250,000   งบประมาณกองทุน ประชาชนในพ้ืนท่ี จัดท า กองสาธารณสุข

สุขภาพ สปสช. ให้กลุ่มประชาชนใน ประชาชนในพ้ืนท่ี จัดท า สปสช.ใช้จ่ายจริงร้อยละ  กิจกรรมเพ่ือสร้างเสริม และส่ิงแวดล้อม

พ้ืนท่ี จัดท า กิจกรรม กิจกรรมเพ่ือสร้างเสริม 100 สุขภาพการป้องกันโรค

เพ่ือสร้างเสริมสุขภาพ สุขภาพการป้องกันโรค ให้แก่ประชาชนในพ้ืนท่ี

การป้องกันโรคให้แก่ ให้แก่ประชาชนในพ้ืนท่ี ได้ดีข้ึน

ประชาชนในพ้ืนท่ี

2 โครงการชาวนางแลใส่ใจ เพ่ือสร้างความ ประเมินภาวะเส่ียงสารพิษ 30,000     30,000 30,000     30,000     30,000     ผู้เข้าร่วมโครงการมี ประชาชนมีสุขศึกษา กองสาธารณสุข

อันตรายจากสารพิษ ตระหนักและให้ความ ออกหน่วยบริการตรวจ ความรู้เพ่ิมข้ึนร้อยละ 90 ท่ีดี ลดการใช้สารเคมี และส่ิงแวดล้อม

ตกค้างในกระแเสเลือด รู้เก่ียวกับเร่ืองอันตราย สารพิษในเลือด ให้ความรู้ ระดับสารพิษตกค้างใน ในชีวิตประจ าวัน

จากสารพิษตกค้างใน สุขศึกษาเพ่ือลดการใช้สาร เลือดของผู้เข้าร่วม มีสุขภาพแข็งแรง

กระแสเลือด และลด เคมีแก่ประชาชนกลุ่มเส่ียง โครงการลดลงร้อยละ 50 เพ่ิมข้ึน

ละ เลิกการใช้สารเคมี ฯลฯ

ในการเกษตรและชีวิต

ประจ าวัน

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 4

    2. ยุทธศาตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิตและสังคมอยู่เย็นเปน็สุข (พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการลดปจัจัยเสี่ยงดา้นสุขภาพ การปอ้งกันโรค และการดแูลสุขภาพอนามัยของประชาชน)

       2.4 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตวัชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลนางแล 94



แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการส่งเสริมการคุ้ม เพ่ือให้ความรู้ใรการ อบรม/รณรงค์/ประชุม 50,000     50,000 50,000 50,000 50,000 ผุ้เข้าอบรมมีความรู้เก่ียว ผู้ประกอบการร้านขาย กองสาธารณสุข

ครองผู้บริโภคด้าน คุ้มครองผู้ยริโภคให้เกิด สัมมนาเชิงปฎิบัติการ กับอาหาร ยา และเคร่ือง ของช าในหมู่บ้านและ และส่ิงแวดล้อม

ผลิตภัณฑ์สุขภาพในร้าน ความรู้ความปลอดภัย ส าอาง ผลิตภัณฑ์สุขภาพ อสม. มีความรู้ในการคุ้ม

ขายของช า จากการใช้ยาเคร่ือง และการบริการสุขภาพ ครองผู้บริโภคให้เกิด

ส าอาง ผลิตภัณฑ์ ความรู้ความเกิดปลอดภัย

สุขภาพและการบริการ จากการใช้ยา เคร่ือง

สุขภาพแก่ผู้ประกอบ ส าอาง ผลิตภัณฑ์สุขภาพ

การร้านขายของช าใน และการบริการสุขภาพ

หมู่บ้านและ อสม.

4 โครงการควบคุมป้องกัน เพ่ือส่งเสริมให้มีการ กิจกรรมรณรงค์ป้องกัน 150,000   150,000 150,000   150,000   150,000   ควบคุมป้องกันโรค สถามารควบคุมป้องกัน กองสาธารณสุข

โรคไข้เลือดออกแบบ ควบคุมป้องกันโรค ควบคุม ไข้เลือดออกและ โรคไข้เลือดออกและ และส่ิงแวดล้อม

มีส่วนร่วม ไข้เลือดออก โดย กิจกรรมประกวด โรคติดต่ออ่ืนๆในพ้ืนท่ี โรคติดต่ออ่ืนๆในพ้ืนท่ี

บุณรณาการงาน หมู่บ้านควบคุมป้องกัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พ่นยาก าจัดยุงและ

ควบคุมการระบาด
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5 โครงการต าบลพัฒนาการ เพ่ือจัดอบรมให้ความรู้ จัดอบรมความรู้ให้แก่ อสม. 50,000     50,000 50,000     50,000     50,000     มีเครือข่าย ร้อยละ 90 มีเครือข่ายนมแม่เพ่ิมข้ึน กองสาธารณสุข

เด็กดีเร่ิมท่ีนมแม่ /เครือข่ายต าบลนมแม่ ร้อยละ 80 ของเด็ก และส่ิงแวดล้อม

0-0.6 ปี ได้รับนมแม่

6 โครงการสัตว์ปลอดโรค เพ่ือรณรงค์และ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ 60,000     60,000    90,000     90,000     90,000     สุนัขและแมวในพ้ืนท่ีได้ สุนัขและแมวในพ้ืนท่ี กองสาธารณสุข

คนปลอดภัยจากโรคพิษ ควบคุมโรคพิษสุนัข ทักษะการปฏิบัติงานควบ รับการวางแผนครอบครัว ได้รับการควบคุมดูแล และส่ิงแวดล้อม

สุนัขบ้า ตามพระปณิธาน บ้าและการวางแผน คุมโรคจากสัตว์ให้แก่อาสา และควบคุมโรคร้อยละ วางแผนครอบครัว

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จ ครอบครัวสุนัขและ ปศุสัตว์/ประชาชนประชา 100 ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

พระเจ้าน้องนางเธอ แมวในพ้ืนท่ีต าบล สัมพันธ์ออกหน่วยบริการ ไม่ให้เกิดการระบาด

เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ นางแล ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า /

อัครราชกุมารี กรมพระศรี การวางแผนครอบครัวสัตว์

สวางควัฒน์ วรขัตติย จัดนิทรรศการให้ความรู้แก่

ราชนารี ประชาชนไม่ให้ถูกสุนัขและ

แมวกัด
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7 โครงการส่งเสริมสุขภาพจิต เพ่ือส่งเสริมสุขภาพจิต จัดอบรมส่งเสริมสุขภาพ 30,000     30,000 30,000     30,000     30,000     ผู้เข้าร่วมโครงการมี ประชาชนได้รับความรู้ กองสาธารณสุข

ในชุมชน ท่ีดีให้กับประชาชน จิตท่ีดีให้กับประชาชน ภาวะสุขภาพจิตท่ีดีข้ึน และมีสุขภาพจิตท่ีดีข้ึน และส่ิงแวดล้อม

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

8 โครงการกาดแลงฮอมปอย เพ่ือส่งเสริมการสร้าง จัดกิจกรรมส่งเสริม 100,000   100,000 100,000   100,000   100,000   ประชาชนมีความพึงพอ ประชาชนในต าบล กองสาธารณสุข

สุขภาพ สุขภาพท่ีดีให้แก่ สุขภาพ /นิทรรศการ/จัด ใจต่อการจัดกิจกรรมใน นางแลมีสุขภาพท่ี และส่ิงแวดล้อม

ประชาชน พ้ืนท่ีส าหรับออกก าลังกาย ระดีบดีไม่น้อยกว่าร้อยละแข็งแรงมากข้ึน

อาหารเพ่ือสุขภาพ 80

9 โครงการกายภาพบ าบัด เพ่ือส่งเสริมทักษะ ออกหน่วยบริการให้ความรู้ 20,000     20,000 - - - ผู้ป่วยโรคการเคล่ือนไหว ผู้ป่วยโรคการเคล่ือนไหว กองสาธารณสุข

สัมผัสชุมชน การกายภาพบ าบัด ทักษะการกายภาพบ าบัด มีทักษะการกายภาพ มีทักษะการกายภาพ และส่ิงแวดล้อม

ของประชาชน ผู้ป่วย แก่ประชาชน/ผู้ป่วยในพ้ืนท่ี บ าบัดไม่น้อยกว่าร้อยละ อย่างเหมาะสม
ด้วยโรคการเคล่ือนไหว ท่ีมีปัญหาการเคล่ือนไหว 80
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10 โครงการพัฒนาศักยภาพ เพ่ือพัฒนาระบบงาน อุดหนุนคณะกรรมการ 320,000   320,000   - - - งานสาธารณสุขมูลฐาน งานสาธารณสุขมูลฐาน กองสาธารณสุข

งานสาธารณสุขมูลฐาน สาธารณสุขมูลฐาน อสม. ต าบล/หมู่บ้าน ชุมชนมีประสิทธิภาพ ชุมชนมีประสิทธิภาพ และส่ิงแวดล้อม

ชุมชน ชุมชนให้มีประสิทธิภาพ มากข้ึน มากข้ึน

11 โครงการเสริมสร้างความรู้ เพ่ือเสริมสร้างความรู้ อบรมให้ความรู้เก่ียวกับ 30,000     30,000 30,000     30,000     30,000     ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ประชาชนมีความรู้ กองสาธารณสุข

เก่ียวกับกฎหมายสาธารณ เก่ียวกับกฎหมาย กฎหมายสาธารณสุข ความเข้าใจไม่น้อยกว่า ความเข้าใจเก่ียวกับ และส่ิงแวดล้อม

สุข สาธารณสุข ร้อยละ 80 กฎหมายสาธารณสุข

12 โครงการส่งเสริมสุขภาพ เพ่ือส่งเสริมสุขภาพ อบรมกลุ่มผู้ติดเช้ือและ 30,000     30,000 30,000     30,000     30,000     ร้อยละ 90 ของผู้ติดเช้ือ ผู้ติดเช้ือและครอบครัว กองสาธารณสุข

ผู้ติดเช้ือและครอบครัว ผู้ติดเช้ือและครอบครัว ครอบครัว ร่วมกิจกรรม และครอบครัวเข้าร่วม มีสุขภาพจิตและกายท่ีดี และส่ิงแวดล้อม

ส่งเสริมสุขภาพจิตและกาย อบรมและร่วมกิจกรรม
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13 โครงการอบรมแกนน า เพ่ือให้แกนน าด้านสุข ผู้ท างานเก่ียวกับการเก็บขน 20,000     20,000 20,000     20,000     20,000     แกนน าด้านสุขภาพชุมชนแกนน าด้านสุขภาพชุมชน กองสาธารณสุข

ด้านสุขภาพ เพ่ือการ ภาพชุมชนมีความรู้ใน และก าจัดขยะ 16 หมู่บ้าน มีความรู้ความเข้าใจ มีความรู้ในเร่ืองการดูแล และส่ิงแวดล้อม

ดูแล ผู้ติดเช้ือและผู้ป่วย เร่ืองการดูแลผู้ป่วย เก่ียวกับการดูแลผู้ป่วย ผู้ป่วยและผู้ติดเช้ือ HIV

เอดส์ในชุมชน เอดส์และผู้ติดเช้ือ HIV เอดส์และติดเช้ือ HIV

ในชุมชน ร้อยละ 80

14 โครงการส่งเสริมคุณภาพ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ป่วย ผู้ป่วยเร้ือรัง ผู้ดูแล ผู้ป่วย 50,000     10,000    10,000     10,000     10,000     ผู้ป่วยเร้ือรัง ผู้ดูแล ผู้ป่วยผู้ป่วย ญาติและผู้ใกล้ชิด กองสาธารณสุข

ชีวิตผู้ป่วยเร้ือรัง ญาติและผู้ใกล้ชิด มี และแกนน าด้านสุขภาพ และแกนน าด้านสุขภาพ มีความรู้และทักษะในการ และส่ิงแวดล้อม

ต าบลนางแล ความรู้และทักษะใน ต าบลนางแลจ านวน 64 คน ต าบลนางแล จ านวน 64 ดูแลสุขภาพของผู้ป่วย

การดูแลสุขภาพของผู้ และผู้ป่วยสามารถดูแลตัว คน และผู้ป่วยสามารถ เร้ือรัง

ป่วยเร้ือรัง เอง ได้ร้อยละ 64 ดูแลตัวเอง ได้ร้อยละ 64
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15 โครงการส่งเสริมการใช้ เพ่ือส่งเสริมการใช้ อบรมให้ความรู้แก่ 30,000     30,000 30,000     30,000     30,000     ร้อยละ 80 ของครัวเรือน ประชาชนในต าบลนางแล กองสาธารณสุข

สมุนไพรพ้ืนบ้านและ สมุนไพรในบ้าน ประชาชนในเร่ืองสมุน มีความรู้เร่ืองสมุนไพร มีความรู้เร่ืองสมุนไพร และส่ิงแวดล้อม

ภูมิปัญญาด้านสุขภาพ เพ่ือสุขภาพ ไพรเพ่ือสุขภาพ และมีสมุนไพรในบ้านใช้ และสามารถใช้รักษาโรค

16 โครงการป้องกันและ เพ่ือควบคุมป้องกันโรค ในพ้ืนท่ีต าบลนางแล 50,000 50,000 50,000 50,000 30,000     โรคมาลาเรียในพ้ืนท่ี โรคมาลาเรียในพ้ืนท่ี กองสาธารณสุข

ควบคุมโรคมาลาเรีย ไข้มาลาเรีย ต าบลนางแลลดลง ต าบลนางแลลดลง และส่ิงแวดล้อม

17 โครงการส่งเสริมการสร้าง เพ่ือส่งเสริมห้บุคลากร จัดกิจกรรมการออก 20,000     20,000 20,000     20,000     20,000     บุคลากรในองค์กรและ บุคลากรในองค์กรและ กองสาธารณสุข

สุขภาพของบุคลากรใน ในองค์กรและประชาชน ก าลังกายอย่างน้อย ประชาชนท่ีเข้าร่วม ประชาชนมีสุขภาพ และส่ิงแวดล้อม

องค์กรและประชาชน ออกก าลังกายเพ่ือ สัปดาห์ละ 1 วัน มีสุขภาพท่ีดีข้ึนจากการ กายและใจท่ีดีข้ึน

เสริมสร้างสุขภาพท่ีดี ออกก าลังกายไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80 

18 โครงการรณรงค์ครอบครัว เพ่ือส่งเสริมให้ รณรงค์งดเหล้าช่วง 30,000     30,000 30,000     30,000     30,000     ผู้เข้าร่วมโครงการ ประชาชนงดเหล้า กองสาธารณสุข

งดเหล้าเข้าพรรษา ประชาชนงดเหล้า เข้าพรรษา กิจกรรม งดเหล้าได้ร้อยละ 100 มีสุขภาพท่ีดีข้ึน และส่ิงแวดล้อม

เพ่ือสุขภาพท่ีดี ยกย่องบุคคลตัวอย่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 4

    2. ยุทธศาตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิตและสังคมอยู่เย็นเปน็สุข (พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการลดปจัจัยเสี่ยงดา้นสุขภาพ การปอ้งกันโรค และการดแูลสุขภาพอนามัยของประชาชน)

       2.4 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตวัชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลนางแล 100



แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

19 โครงการสุขาภิบาลอาหาร เพ่ือรณรงค์และ สถานประกอบการกิจการ 30,000     30,000 50,000     50,000     50,000     ร้านอาหารท่ีได้รับป้าย ผู้ประกอบการร้านอาหาร กองสาธารณสุข

และกิจการท่ีเป็นอันตราย ประชาสัมพันธ์ให้ร้าน ร้านอาหารและสถานประ ประชาสัมพ์ มีความ มีการติดป้ายรณรงค์ และส่ิงแวดล้อม

ต่อสุขภาพ อาหาร ลด ละ เลิก กอบการท่ีเป็นอันตรายต่อ ตระหนัก และลดเลิก และเลิกใช้โฟมบรรจุ

ใช้โฟมบรรจุอาหาร สุขภาพ ในเขตพ้ืนท่ีเทศ ใช้โฟมบนนจุอาหาร อาหาร

และของร้อน บาลต าบลนางแล จ านวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

100 แห่ง

20 โครงการส่งเสริมสุขาภิบาล เพ่ืออบรมให้ประชาชน เป้าหมายผู้เข้าอบรม 15,000     20,000    30,000     30,000     30,000     ผู้เข้ารับการอบรมให้ ท าให้ผู้เก่ียวข้องมีองค์ กองสาธารณสุข

น้ าด่ืม และการดูแลระบบ มีความรู้เก่ียวกับการใช้ รวม 60 คน ความรู้เก่ียวกับการใช้ ความรู้ เก่ียวกับการใช้ และส่ิงแวดล้อม

น้ าประปาหมู่บ้าน คลอรีนปรับคุณภาพน้ า คลอรีนปรับคุณภาพน้ า คลอรีนปรับคุณภาพน้ าให้

ให้ได้มาตรฐานและถูก ให้ได้มาตรฐานและถูก ได้มาตรฐานและถูก

สุขลักษณะ คุณลักษณะ มีความรู้ สุขลักษณะ

เข้าใจร้อยละ 80 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 4

    2. ยุทธศาตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิตและสังคมอยู่เย็นเปน็สุข (พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการลดปจัจัยเสี่ยงดา้นสุขภาพ การปอ้งกันโรค และการดแูลสุขภาพอนามัยของประชาชน)

       2.4 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตวัชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลนางแล 101



แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

21 โครงการรักสุขภาพรัก เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและ อบรม/รณรงค์/ประชุม 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้เข้าอบรมมีความรู้ เด็กและเยาวชนมีความรู้ กองสาธารณสุข

ปลอดภัย วัยใสไร้เอดส์ เยาวชนมีความรู้ในการ สัมมนาเชิงปฎิบัติการ ร้อยละ 80 ในการป้องกันตนเอง และส่ิงแวดล้อม

ป้องกันตนเองจากการ จากการติดเช้ือ HIV

ติดเช้ือ HIV

22 โครงการป้องกันและ เพ่ือให้แกนน าด้าน อบรม/รณรงค์ให้ความรู้ - 20,000 20,000 20,000 20,000 ผู้เข้ารับการอบรม ประชาชนและแกนน า กองสาธารณสุข

ควบคุมโรคไข้หวัดนก สาธารณสุขชุมชนมี แก่ประชาชนและแกนน า มีความรู้ ร้อยละ 80 สุขภาพมีความรู้ และส่ิงแวดล้อม

ความรู้เร่ืองไข้หวัดนก สุขภาพในชุมชน ความเข้าใจเก่ียวกับ

โรคไข้หวัดนก

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 4

    2. ยุทธศาตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิตและสังคมอยู่เย็นเปน็สุข (พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการลดปจัจัยเสี่ยงดา้นสุขภาพ การปอ้งกันโรค และการดแูลสุขภาพอนามัยของประชาชน)

       2.4 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตวัชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลนางแล 102



แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

23 โครงการผ่าตัดท าหมัน เพ่ือลดจ านวนสัตว์ อุดหนุน  ปศุสัตว์จังหวัด 5,000      5,000      5,000      - - ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ลดจ านวนสัตว์ กองสาธารณสุข

เพ่ือลดจ านวนสุนัขและ พาหะน าโรคพิษสุนัขบ้า เชียงราย ตามโครงการ ได้รับการอุดหนุนงบ พาหะนะโรคพิษสุนัข และส่ิงแวดล้อม

แมวท่ีเป็นสัตว์พาหะ ในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงราย ผ่าตัดท าหมันเพ่ือลด ประมาณจ านวน บ้าในพ้ืนท่ีองค์กร

ของโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัข จ านวนสุนัขและแมว 1 โครงการ ปกครองส่วนท้องถ่ิน

และแมวไม่มีเจ้าของ ท่ีเป็นสัตว์พาหะของโรค ในภาพรวมของ

ในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงราย พิษสุนัขบ้าในสุนัขและ จังหวัดเชียงราย

แมวไม่มีเจ้าของ

ในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงราย

24 โครงการพระราชด าริ เพ่ืออุดหนุนงบประมาณ อุดหนุน อุดหนุน 320,000   320,000   320,000   320,000   320,000   คณะกรรมการหมู่บ้าน ประชาชนมีคุณภาพ กองสาธารณสุข

ด้านสาธารณสุข ให้คณะกรรมการหมู่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ท่ี 1- หมู่ท่ี 16 ชีวิตท่ีดี และส่ิงแวดล้อม

บ้านตามแนวทางโครง หมู่ท่ี 1-หมู่ท่ี 16 ตาม ได้รับการสนับสนุน

การพระราชด าริด้าน โครงการพระราชด าริด้าน งบประมาณ จ านวน

สาธารณสุข สาธารณสุข 11 โครงการ 3 โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 4

    2. ยุทธศาตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิตและสังคมอยู่เย็นเปน็สุข (พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการลดปจัจัยเสี่ยงดา้นสุขภาพ การปอ้งกันโรค และการดแูลสุขภาพอนามัยของประชาชน)

       2.4 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตวัชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลนางแล 103



แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.โครงการอบรมหมอหมู่

บ้านในพระราชประสงค์

2.โครงการสืบสานพระราช

ปณิธานสมเด็จย่าต้านภัย

มะเร็งเต้านม

3.โครงการการควบคุมโรค

ขาดสารไอโอดีนของ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

กรมสมเด็จพระเทพรัตน

ราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรี

สิรินธร มหาวชิราลงกรณ

วรราชภักดีสิริกิจจการิณี

พิรยพัฒน รัฐสีมาคุณากร

ปิยชาติสยามบรมราชกุมารี

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 4

    2. ยุทธศาตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิตและสังคมอยู่เย็นเปน็สุข (พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการลดปจัจัยเสี่ยงดา้นสุขภาพ การปอ้งกันโรค และการดแูลสุขภาพอนามัยของประชาชน)

       2.4 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตวัชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลนางแล 104



แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.โครงการการปรับปรุง

ภาวะโภชนาการและสุข

ภาพเด็กของสมเด็จพระ

กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา

เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร 

มหาวชิราลงกรณวรราช

ภักดีสิริกิจจการิณีพิรยพัฒน

รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ 
สยามบรมราชกุมารี

5.โครงการการควบคุมโรค

หนอนพยาธิสมเด็จพระ

กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จ

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 4

    2. ยุทธศาตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิตและสังคมอยู่เย็นเปน็สุข (พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการลดปจัจัยเสี่ยงดา้นสุขภาพ การปอ้งกันโรค และการดแูลสุขภาพอนามัยของประชาชน)

       2.4 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตวัชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลนางแล 105



แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

พระเทพรัตนราชสุดา

เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร 

มหาวชิราลงกรณวรราช

ภักดีสิริกิจจการิณีพิรยพัฒน

รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ 

สยามบรมราชกุมารี

6.โครงการการควบคุมโรค

มาลาเรียของสมเด็จ

พระกนิษฐาธิราชเจ้ากรม

สมเด็จพระเทพรัตนราช

เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหา

วชิราลงกรณวรราชภักดี

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 4

    2. ยุทธศาตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิตและสังคมอยู่เย็นเปน็สุข (พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการลดปจัจัยเสี่ยงดา้นสุขภาพ การปอ้งกันโรค และการดแูลสุขภาพอนามัยของประชาชน)

       2.4 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตวัชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

สิริกิจจการิณีพิรยพัฒน 

รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ 

สยามบรมราชกุมารี

7.โครงการการพัฒนา

ระบบสุขาภิบาลในโรงเรียน

และชุมชนของสมเด็จพระ

กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา

เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร 

มหาวชิราลงกรณวรราชภัก

ดีสิริกิจจการิณีพิรยพัฒน 

รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ 

สยามบรมราชกุมารี

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 4

    2. ยุทธศาตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิตและสังคมอยู่เย็นเปน็สุข (พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการลดปจัจัยเสี่ยงดา้นสุขภาพ การปอ้งกันโรค และการดแูลสุขภาพอนามัยของประชาชน)

       2.4 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตวัชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

8.โครงการตรวจสุขภาพ

เคล่ือนท่ี พระเจ้าน้องนาง

เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย

ลักษณ์ อัครราชกุมารี กรม

พระศรีสวางควัฒน์ วรขัต

ติยราชนารี

9.โครงการช่วยลดการติด

เอดส์จากแม่สู่ลูกสภากา

ชาดไทยพระเจ้าวรวงศ์เธอ

พระองค์เจ้าโสมสวลี

กรมหม่ืนสุทธนารีนาถ

10.โครงการตามพระราช

ด าริด้านสาธารณสุขอ่ืนๆ

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 4

    2. ยุทธศาตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิตและสังคมอยู่เย็นเปน็สุข (พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการลดปจัจัยเสี่ยงดา้นสุขภาพ การปอ้งกันโรค และการดแูลสุขภาพอนามัยของประชาชน)

       2.4 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตวัชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

11.โครงการรณรงค์และแก้

ไขปัญหายาเสพติด to be 

number one (ศูนย์เพ่ือน

ใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) 

ทูลเกล้ากระหม่อมหญิงอุบล

รัตนราชกัญญาสิริวัฒนา

พรรณวดี

รวม 24 โครงการ − − 1,720,000  1,385,000  1,105,000   1,100,000   1,080,000   − − −

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 4

    2. ยุทธศาตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิตและสังคมอยู่เย็นเปน็สุข (พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการลดปจัจัยเสี่ยงดา้นสุขภาพ การปอ้งกันโรค และการดแูลสุขภาพอนามัยของประชาชน)

       2.4 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตวัชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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แบบ ผ.02
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการซักซ้อมแผนป้อง เพ่ือให้บุคลากรผู้ปฏิบัติ จัดอบรม/รณรงค์/ 10,000     50,000    50,000     50,000     50,000     กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ บุคลากรทีความรู้ความ งานป้องกัน

กันและบรรเทาสาธารณภัย งานปเองกันและบรรเทาศึกษาดูงาน/สัมมนาเชิง ด้านการป้องกันและ ช านาญช่วยเหลือ และบรรเทา

และการช่วยเหลือผู้ สาธารณภัยมีความช า ปฎิบัติการ บรรเทาสาธารณภัยและ ผู้ประสบภัย สาธารณภัย

ประสบภัย นาญในการเผชิญเหตุ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย

สาธารณภัยและเข้า เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 80

ระงับเหตุสาธารณภัย

ข้ันต้น

2 โครงการเสริมสร้างความรู้ เพ่ือเสริมสร้างความรู้ จัดอบรม/รณรงค์/ 30,000     50,000    50,000     50,000     50,000     กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ กลุ่มเป้าหมายได้รับการ งานป้องกัน

เก่ียวกับภัยและการป้องกัน เก่ียวกับภัยและการ ศึกษาดูงาน/สัมมนาเชิง เก่ียวกับภัยและการป้อง พัฒนาศักยภาพด้านภัย และบรรเทา

บรรเทาสาธารณภัย แก่เด็ก ป้องกันบรรเทา ปฎิบัติการ กันบรรเทาสาธารณภัย และการป้องกันบรรเทา สาธารณภัย

และเยาวชน สาธารณภัย แก่เด็ก เพ่ิมข้ึน สาธารณภัยปฏิบัติงาน

และเยาวชน เป็นท่ีน่าพอใจของผู้

บังคับบัญชา

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 4

    2. ยุทธศาตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิตและสังคมอยู่เย็นเปน็สุข (พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาความปลอดภยัในชวีิตและทรัพย์สินของประชาชน และแก้ไขปอ้งกันยาเสพตดิและอาชญากรรม)

       2.5  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตวัชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลนางแล 110



แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการอบรมฝึกทบทวน เพ่ือให้เทศบาลต าบล จัดอบรม/รณรงค์/ 100,000   300,000   300,000   300,000   300,000   อปพร.มีความรู้เพ่ิมข้ึน อปพร. ได้รับการพัฒนา งานป้องกัน

อาสาสมัครป้องกันภัย นางแลมีอัตราก าลัง ศึกษาดูงาน/สัมมนาเชิง ร้อยละ 80 ศัยกภาพ และบรรเทา

ฝ่ายพลเรือน อปพร.เพ่ิมข้ึน ปฎิบัติการ สาธารณภัย

4 โครงการวัน อปพร. เพ่ือสนับสนุนส่งเสริม จัดอบรม/รณรงค์/ 20,000     50,000 50,000 50,000 50,000 กลุ่มเป้าหมายมีความ กลุ่มเป้าหมายมีความ งานป้องกัน

(รวมพลฅน อปพร.ทต. สร้างความสัมพันธ์อันดี ศึกษาดูงาน/สัมมนาเชิง ภาคภูมิใจต่อการเข้า ภาคภูมิใจในการเข้า และบรรเทา

นางแล) ความสามัคคีให้แก่ ปฎิบัติการ ร่วมกลุ่ม อปพร.ร้อยละ ร่วมกลุ่ม อปพร. สาธารณภัย

อปพร.ทต.นางแลเพ่ือ 80 ข้ึนไป ประชาชนได้รับความ

เสริมสร้างความภาคภูมิ กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ช่วยเหลือจาก อปพร.

ใจในการปฏิบัติงานแก่ เก่ียวกับทักษะท่ีจ าเป็น กลุ่มเป้าหมายมีความรู้

อปพร.ทต.นางแลเพ่ือ ต่อการปฏิบัติงานเพ่ิม ทักษะท่ีจ าเป็นต่อ

เสริมสร้างความรู้ มากข้ึน การปฏิบัติงาน

พัฒนาทักษะท่ีจ าเป็น

ต่อการปฏิบัติงานให้แก่

อปพร.ทต.นางแล

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 4

    2. ยุทธศาตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิตและสังคมอยู่เย็นเปน็สุข (พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาความปลอดภยัในชวีิตและทรัพย์สินของประชาชน และแก้ไขปอ้งกันยาเสพตดิและอาชญากรรม)

       2.5  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตวัชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 โครงการรณรงค์ป้องกัน เพ่ือจัดต้ังจุดตรวจร่วม จัดต้ังจุดตรวจ จุดบริการ 50,000     50,000    50,000     50,000     50,000     จ านวนผู้เข้าร่วมอบรม ผู้บริหาร สมาชิกสภา งานป้องกัน

และลดอุบัติเหตุทางถนน บริการประชาชน ประชาชน ท่ีจ านวนไม่น้อยกว่า เทศบาล ของเทศบาล และบรรเทา

นักท่องเท่ียว จัดกิจกรรมอบรม/รณรงค์ ร้อยละ 80 ของเป้าหมายต าบลนางแล มีแนวทาง สาธารณภัย

จัดกิจกรรมรณรงค์ การลดอุบัติเหตุ การ ปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิม

ให้ความรู้การป้องกัน ประสิทธิภาพในการ

และลดอุบัติเหตุทาง ปฏิบัติงานในองค์กร

ถนน

6 โครงการก่อสร้างอาคาร เพ่ือรองรับการ ก่อสร้างอาคารศูนย์ป้องกัน - - - 3,000,000 3,000,000 มีสถานท่ีส าหรับ ประชาชนได้รับการ งานป้องกัน

ศูนย์ป้องกันและบรรเทา บริการของประชาชน และบรรเทาสาธารณภัย รองรับการบริการ บริการสะดวกย่ิงข้ึน และบรรเทา

สาธารณภัยเทศบาลต าบล ในต าบลนางแล ต าบลนางแล(รายละเอียด ประชาชนอย่างสะดวก สาธารณภัย

นางแล ตามแบบแปลนท่ีเทศบาล 1 แห่ง

ต าบลนางแลก าหนด)

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 4

    2. ยุทธศาตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิตและสังคมอยู่เย็นเปน็สุข (พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาความปลอดภยัในชวีิตและทรัพย์สินของประชาชน และแก้ไขปอ้งกันยาเสพตดิและอาชญากรรม)

       2.5  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตวัชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลนางแล 112



แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 โครงการอบรมความรู้ด้าน เพ่ือให้บุคลากรใน ด าเนินการอบรมให้ความรู้ 30,000     30,000 30,000     30,000     30,000     บุคลากรในองค์กร บุคลากรในองค์กร งานป้องกัน

การป้องกันและบรรเทา องค์กร มีความรู้ ด้านการป้องกันและบรรเทา มีความรู้ในการเผชิญเหตุ มีความรู้ในการเผชิญเหตุ และบรรเทา

สาธารณภัยแก่พนักงาน ในการเผชิญเหตุ สาธารณภัย เช่น ความรู้ เบ้ืองต้น เบ้ืองต้น มากข้ึน สาธารณภัย

เจ้าหน้าท่ีสังกัด ทต.นางแล เบ้ืองต้น ด้านการดับเพลิง ฯลฯ

8 โครงการศูนย์ปรองดอง เพ่ือส่งเสริมความ กิจกรรมรณรงค์/คัด 50,000     50,000    50,000     50,000     50,000     ประชาชนมีความเห็น ต าบลนางแลมีความ ฝ่ายธุรการ

สมานฉันท์ต าบลนางแล ปรองดองสมานฉันท์ กรองปัญหา แนวทาง ต าบลนางแลมีความ สามัคคีปรองดอง ส านักปลัด

ในต าบล แก้ไข อบรมฯ ปรองดองไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 90

9 โครงการอบรมด้าน เพ่ือส่งเสริมการป้องกัน ด าเนินการอบรมให้ความรู้ 30,000     30,000    30,000     30,000     30,000     ประชาชนมีความรู้ด้าน ประชาชนมีความรู้ด้าน งานป้องกัน

การป้องกันและบรรเทา และบรรเทา ด้านการป้องกันและ การป้องกันสาธารณภัย การป้องกันสาธารณภัย และบรรเทา

สาธารณภัยแก่ประชาชน สาธารณภัย บรรเทาสาธารณภัย สาธารณภัย

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 4

    2. ยุทธศาตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิตและสังคมอยู่เย็นเปน็สุข (พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาความปลอดภยัในชวีิตและทรัพย์สินของประชาชน และแก้ไขปอ้งกันยาเสพตดิและอาชญากรรม)

       2.5  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตวัชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลนางแล 113



แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

10 โครงการอบรม เพ่ืออบรมกลุ่มพลัง จัดอบรมกลุ่มพลัง 50,000     50,000    50,000     50,000     50,000     มีกลุ่มพลังมวลชนต้าน ปัญหายาเสพติดใน งานป้องกัน

พลังมวลชนต้านยาเสพติด มวลชน ร่วมป้องกัน มวลชน ยาเสพติดเพ่ิมข้ึนทุกปี พ้ืนท่ีลดลงท้องถ่ินมีความ และบรรเทา

และแก้ไขปัญหา ปรองดองและสามัคคี สาธารณภัย

ยาเสพติด

11 โครงการอบรมลูกเสือชาว เพ่ืออบรม/ทบทวน จัดอบรมประชนชน 50,000     50,000    50,000     50,000     50,000     มีลูกเสือชาวบ้านร่วมต้านปัญหายาเสพติดใน งานป้องกัน

บ้านเพ่ือความปรองดอง ลูกเสือชาวบ้านร่วม เพ่ือเป็นลูกเสือชาวบ้าน ยาเสพติดเพ่ิมข้ึนทุกปี พ้ืนท่ีลดลง และบรรเทา

สมานฉันท์และต้านยา ป้องกันและแก้ไข หรืออบรมทบทวน ท้องถ่ินมีความปรอง สาธารณภัย

เสพติด ปัญหายาเสพติด ลูกเสือชาวบ้าน ดองและสามัคคี

12 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ เพ่ือพัฒนาการบริหาร จัดอบรม/จัดประชุม 50,000     50,000    50,000     50,000     50,000     มีการประชุมคณะกรรม ปัญหายาเสพติดใน งานป้องกัน

ของศูนย์ต่อสู่เพ่ือเอาชนะ จัดการศูนย์ต่อสู้เพ่ือ คณะกรรมการ กลุ่มเส่ียง การอย่างน้อยปีละ 3 พ้ืนท่ีลดลง และบรรเทา
ยาเสพติด เอาชนะยาเสพติด ประชาชนท่ัวไป/รณรงค์ คร้ัง มีการจัดอบรม สาธารณภัย

เทศบาลต าบลนางแล เทศบาลต าบลนางแล ป้องกันยาเสพติด ประชาชน/กลุ่มเส่ียง

อย่างน้อยปีละ 1คร้ัง/

จัดกิจกรรมรณรงค์

อย่างน้อยปีละ 3 คร้ัง

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 4

    2. ยุทธศาตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิตและสังคมอยู่เย็นเปน็สุข (พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาความปลอดภยัในชวีิตและทรัพย์สินของประชาชน และแก้ไขปอ้งกันยาเสพตดิและอาชญากรรม)

       2.5  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตวัชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลนางแล 114



แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

13 โครงการป้องกันและ เพ่ือป้องกันการแพร่ อุดหนุน 30,000 - - - - ป้องกันการแพร่ระบาด ยาเสพติดลดลง งานป้องกัน

แก้ไขปัญหายาเสพติด ระบาดของยาเสพติด อ าเภอเมืองเชียงราย ของยาเสพติด

ในพ้ืนท่ีเป้าหมาย

14 โครงการอบรมอาชีพ เพ่ืออบรมส่งเสริมอาชีพ จัดอบรมกลุ่มผู้บ าบัด 50,000     50,000    50,000     50,000     50,000     กลุ่มผู้บ าบัดยาเสพติด ปัญหายาเสพติดใน งานพัฒนาชุมชน

ส าหรับผู้ยุ่งเก่ียวกับ ส าหรับผู้ยุ่งเก่ียวกับ ยาเสพติด/ผ่านการบ าบัด /ผ่านการบ าบัดยาเสพติด พ้ืนท่ีลดลง ส านักปลัด

ยาเสพติด(เสพ) ยาเสพติด(เสพ) ยาเสพติด/ผู้พ้นโทษ /ผู้พ้นโทษจากยาเสพติด

จากยาเสพติด(เสพ) (เสพ)มีอาชีพ มีรายได้

ไม่ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 4

    2. ยุทธศาตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิตและสังคมอยู่เย็นเปน็สุข (พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาความปลอดภยัในชวีิตและทรัพย์สินของประชาชน และแก้ไขปอ้งกันยาเสพตดิและอาชญากรรม)

       2.5  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตวัชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลนางแล 115



แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

15 โครงการฟ้ืนฟูสภาพกาย เพ่ืออบรมฟ้ืนฟูสภาพ จัดอบรมกลุ่มผู้บ าบัด 50,000     50,000    50,000     50,000     50,000     กลุ่มผู้บ าบัดยาเสพติด ปัญหายาเสพติดใน กองสาธารณสุข

และจิตใจส าหรับผู้ยุ่ง กายและจิตใจส าหรับ ยาเสพติด/ผ่านการบ าบัด /ผ่านการบ าบัดยาเสพติด พ้ืนท่ีลดลง และส่ิงแวดล้อม

เก่ียวกับยาเสพติด(เสพ) ผู้ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด ยาเสพติด/ผู้พ้นโทษ /ผู้พ้นโทษจากยาเสพติด

(เสพ) จากยาเสพติด(เสพ) (เสพ)ไม่ยุ่งเก่ียวกับ

ยาเสพติด

รวม 15 โครงการ − − 600,000     860,000    860,000     3,860,000   3,860,000   − − −

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 4

    2. ยุทธศาตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิตและสังคมอยู่เย็นเปน็สุข (พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาความปลอดภยัในชวีิตและทรัพย์สินของประชาชน และแก้ไขปอ้งกันยาเสพตดิและอาชญากรรม)

       2.5  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตวัชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลนางแล 116



แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการมหกรรมของดี เพ่ือส่งเสริมอาชีพ จัดกิจกรรมช่องทางตลาด 300,000   300,000   300,000   300,000   300,000   เกษตรกรและ เกษตรกรและ งานพัฒนา

ต าบลนางแล สร้างรายได้ให้แก่ ประกวดพืชผลทางการ ประชาชนมีช่องทาง ประชาชนมีอาชีพ ชุมชน

กลุ่มเกษตรกร เกษตร ส่งเสริมการขาย การตลาด โปรโมท และรายได้เพ่ิมข้ึน ส านักปลัด

และประชาชน สินค้าพ้ืนบ้าน โอทอป สินค้าอย่างน้อยปีละ

1 คร้ัง และมีรายได้

เพ่ิมข้ึน

2 โครงการเกษตรม่ังค่ัง เพ่ือปรับปรุงและพัฒนา อุดหนุน 50,000 - - - - มีการปรับปรุงและ มีการปรับปรุงและ งานเกษตร

และย่ังยืน ศูนย์เกษตรย่ังยืน วิสาหกิจชุมชนออมทรัพย์ พัฒนาศูนย์เรียนรู้ฯ พัฒนาศูนย์การเรียน

เพ่ือการผลิตบ้านป่าซาง ให้ดีข้ึน รู้ฯ ให้ดีข้ึน

วิวัฒน์

3 โครงการเล้ียงปลา เพ่ือแก้ไขปัญหาความ อุดหนุน 30,000 - - - - ชุมชนมีรายได้สามารถ ชุมชนมีรายได้สามารถ งานเกษตร

ในบ่อซีเมนต์ ยากจนและส่งเสริม คณะกรรมการหมู่บ้าน แก้ไขปัญหาความ แก้ไขปัญหาความ

รายได้ให้กับชุมชน หมู่ 2 บ้านนางแล ยากจน ยากจน

รวม 3 โครงการ − − 380,000  300,000  300,000  300,000   300,000   − − −

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 2

    3. ยุทธศาตร์การพัฒนาการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว (ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพ่ิมและพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร สินค้าพ้ืนบ้าน อุตสาหกรรมในครัวเรือน)

       3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลนางแล 117



แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการส่งเสริม เพ่ือให้ประชาชนมี อุดหนุน 30,000 - - - - ประชาชนมีความรู้ ประชาชนมีความรู้ งานเกษตร

การปลูกและแปรรูป ความรู้ในการปลูกและ คณะกรรมการหมู่บ้าน ในการปลูกและการ ในการปลูกและการ
สมุนไพรใกล้บ้านและ สมุนไพรใกล้บ้านและ หมู่ 4 บ้านม่วงค า แปรรูปสมุนไพรใกล้ แปรรูปสมุนไพรใกล้

ผักสวนครัว แปรรูปผักสวนครัวเพ่ือ บ้านและผักสวนครัว บ้านและผักสวนครัว

ให้น าไปประยุกต์ใช้ใน เพ่ือให้น าไปประยุกต์ เพ่ือให้น าไปประยุกต์

ชีวิตได้ ใช้ในชีวิตได้ ใช้ในชีวิตได้

2 โครงการอบรมส่งเสริม เพ่ืออบรมส่งเสริม จัดอบรม/กิจกรรมส่งเสริม 30,000    30,000    30,000     30,000     30,000     เกษตรกรระบาย เกษตรกรมีอาชีพ งานการเกษตร

การแปรรูปผลผลิต การแปรรูปผลผลิต การแปรรูปผลผลิตทางการ ผลผลิตทางการเกษตร และรายได้เพ่ิมข้ึน ส านักปลัด

ทางการเกษตร ทางการเกษตร เกษตร ลดการเน่าเสียได้

เพ่ิมข้ึน

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 2

    3. ยุทธศาตร์การพัฒนาการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว (การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพ่ิมและพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร สินค้าพ้ืนบ้าน อุตสาหกรรมในครัวเรือน)

       3.2 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลนางแล 118



แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการส่งเสริม เพ่ือส่งเสริมการ อบรมให้ความรู้เก่ียวกับ 50,000    50,000 50,000     50,000     50,000     ผู้เข้าอบรมน าไป ประชาชนมีความรู้และ งานการเกษตร

การเพาะเห็ดฟาง เกษตรและสร้าง การเพาะเห็ดฟาง ปฏิบัติจริงไม่น้อย สามารถน าไปประกอบ ส านักปลัด

รายได้ให้เกษตรกร กว่าร้อยละ 70 อาชีพสร้างรายได้

เพ่ิมข้ึน

4 โครงการส่งเสริมและสนุบ เพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกร อบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร 80,000    50,000    50,000     50,000     50,000     เกษตรกรปลูก เกษตรกรปลูกสับปะรด งานการเกษตร

สนุนการเพ่ิมคุณภาพ มีการปลูกสับปะรดท่ี ผู้ปลูกสับปะรด/จัดท า สับปะรดเข้าร่วม ท่ีเหมาะสมและมี ส านักปลัด

สับปะรดตามมาตรฐาน เหมาะสมมีคุณภาพ คิวอาร์โค้ด ร้อยละ 80 คุณภาพ

GAP

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 2

    3. ยุทธศาตร์การพัฒนาการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว (การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพ่ิมและพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร สินค้าพ้ืนบ้าน อุตสาหกรรมในครัวเรือน)

       3.2 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลนางแล 119



แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
5 โครงการส่งเสริมการใช้ เพ่ือให้เกษตรกร อบรมให้ความรู้เร่ือง 20,000    20,000    20,000     20,000     20,000     เกษตรกรสามารถ เกษตรกรสามารถ งานการเกษตร

สารชีวินทรีย์ในการ สามารถป้องกันและ การจัดการศัตรูพืช ป้องกันและก าจัด ป้องกันและก าจัด ส านักปลัด

ควบคุมศัตรูพืช ก าจัดศัตรูพืชได้อย่าง ศัตรูพืชได้อย่างถูกวิธี ศัตรูพืชได้อย่างถูกวิธี

ปลอดภัยและถูกวิธี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

6 โครงการส่งเสริมการจัดการ เพ่ือให้ความรู้เกษตรกร อบรมให้ความรู้เร่ือง 40,000    40,000    40,000     40,000     40,000     ผู้เข้าอบรมน าไป เกษตรกรมความรู้ใน งานการเกษตร

หลังการเก็บเก่ียวล้ินจ่ี หลังการเก็บเก่ียวและ การจัดการหลังการเก็บ ปฏิบัติจริงไม่น้อย การจัดการหลังการ ส านักปลัด

การบรรจุภัณฑ์ท่ี เก่ียวและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ กว่าร้อยละ 70 เก็บเก่ียวและพัฒนา

เหมาะสมและมีคุณภาพ ผลผลิตทางการเกษตร บรรจุภัณฑ์เหมาะสม

ได้แก่ ล้ินจ่ี เงาะ ฯลฯ และมีคุณภาพ

7 โครงการส่งเสริมการใช้ เพ่ือส่งเสริมการใช้ อบรมให้ความรู้ให้แก่ 30,000 30,000 30,000     30,000     30,000     ผู้เข้าอบรมน าไป เกษตรกรมีความรู้ งานการเกษตร

ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี เกษตรกรในการใช้ ปฏิบัติจริงไม่น้อย มากข้ึนและมีรายได้ ส านักปลัด

ชีวภาพ (พด.) ชีวภาพ (พด.) ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี

ชีวภาพ(พด.) กว่าร้อยละ 70 เพ่ิมข้ึน

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 2

    3. ยุทธศาตร์การพัฒนาการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว (การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพ่ิมและพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร สินค้าพ้ืนบ้าน อุตสาหกรรมในครัวเรือน)

       3.2 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลนางแล 120



แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

8 โครงการส่งเสริมการผลิต เพ่ือให้เกษตรกร อบรมให้ความรู้ในการผลิต - 30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้เข้าอบรมน าไปปฏิบัติ เกษตรกรสามารถลดต้นทุน งานส่งเสริม

ปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยชีวภาพ สามารถผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยชีวภาพ จริงไม่น้อยกว่าร้อยละ การผลิตทางเกษตรและ การเกษตร

และปุ๋ยชีวภาพและ 70 มีรายได้ ส านักปลัด

น าไปใช้ใน เทศบาล

ด้านการเกษตร

9 โครงการส่งเสริมและพัฒนาเพ่ือให้เกษตรกรผู้ อบรมให้ความรู้ในด้าน - 30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้เข้าอบรมน าไปปฏิบัติ เกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ งานส่งเสริม
ความรู้ด้านปศุสัตว์ เล้ียงสัตว์ มีความรู้เพ่ิม ปศุสัตว์ จริงไม่น้อยกว่าร้อยละ มีความรู้และสามารถผลิต การเกษตร

มากข้ึน 70 สัตว์ได้อย่างมีคุณภาพ ส านักปลัด

เทศบาล
10 โครงการส่งเสริมและ เพ่ือให้เกษตรมีความรู้ อบรมให้ความรู้ด้านการ - 30,000 - - - ผู้เข้าอบรมน าไปปฏิบัติ เกษตรมีความรู้ด้านการ งานส่งเสริม

พัฒนาความรู้ด้านการ ด้านการเกษตรเพ่ิมข้ึน เกษตร และเทคโนโลยี จริงไม่น้อยกว่าร้อยละ เกษตรและเทคโนโลยี การเกษตร

เกษตร ด้านการเกษตร 70 ด้านการเกษตรเพ่ิมข้ึน ส านักปลัด

เทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 2

    3. ยุทธศาตร์การพัฒนาการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว (การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพ่ิมและพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร สินค้าพ้ืนบ้าน อุตสาหกรรมในครัวเรือน)

       3.2 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลนางแล 121



แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

11 โครงการเกษตรกรรม เพ่ือส่งเสริมการท า จัดอบรม/กิจกรรมส่งเสริม - - 20,000 20,000 20,000 ผู้เข้าร่วมโครงมีการท า ประชาชนในพ้ืนท่ีลดการ งานส่งเสริม

เพ่ืออาหารปลอดภัย เกษตรกรรมเพ่ืออาหาร การท าเกษตรกรรมเพ่ือ การเกษตรปลอดภัยเพ่ือ ใช้สารเคมีในการท าการ การเกษตร

ปลอดภัย อาหารปลอดภัย อาหารปลอดภัยเพ่ิมข้ึน เกษตร เพ่ืออาหาร ส านักปลัด

ปลอดภัยและสุขภาพดีข้ึน เทศบาล

12 โครงการส่งเสริมและ เพ่ืออบรมให้ความรู้แก่ จัดอบรม/กิจกรรมส่งเสริม - - 30,000 30,000 30,000 ผู้เข้ารอบรมมีความรู้ ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ งานส่งเสริม

พัฒนาความรู้ด้านเกษตร เกษตรกรเก่ียวกับการ เกษตรกรเก่ียวกับการ อยู่ในระดับดี คิดเป็น ความรู้เก่ียวกับการท า การเกษตร

อินทรีย์ ท าเกษตรอินทรีย์ ท าเกษตรอินทรีย์ ร้อยละ 80 ของกลุ่ม เกษตรอินทรีย์ ส านักปลัด

เป้าหมาย เทศบาล

13 โครงการส่งเสริมและ เพ่ืออบรมให้ความรู้แก่ จัดอบรม/กิจกรรมส่งเสริม - - 30,000 30,000 30,000 ผู้เข้ารอบรมมีความรู้ ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ งานส่งเสริม

พัฒนาความรู้ด้านประมง เกษตรกรและประชาชน เกษตรกรและประชาชน อยู่ในระดับดี คิดเป็น ความรู้เก่ียวกับการเล้ียง การเกษตร

ท่ีสนใจเก่ียวกับการ เก่ียวกับการเล้ียงกุ้งฝอย ร้อยละ 80 ของกลุ่ม กุ้งฝอย ส านักปลัด

เล้ียงกุ้งฝอยเพ่ืออาชีพ เป้าหมาย เทศบาล

รวม 13 โครงการ − − 280,000  310,000  360,000  360,000   360,000   − − −

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 2

    3. ยุทธศาตร์การพัฒนาการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว (การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพ่ิมและพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร สินค้าพ้ืนบ้าน อุตสาหกรรมในครัวเรือน)

       3.2 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลนางแล 122



แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เพ่ือส่งเสริมอาชีพ ฝึกอบรมและส่งเสริม 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ราษฎร กลุ่มอาชีพ และ ราษฎร กลุ่มอาชีพ และ งานพัฒนา

และส่งเสริมอาชีพราษฎร ราษฎร กลุ่มอาชีพและ อาชีพราษฎร กลุ่มอาชีพ กลุ่มองค์กรต่างๆ กลุ่มองค์กรต่างๆ ชุมชน

กลุ่มอาชีพและ กลุ่มองค์กรต่างๆ และกลุ่มองค์กรต่างๆ มีอาชีพและมีรายได้ มีอาชีพและมีรายได้ ส านักปลัด

กลุ่มองค์กรต่างๆ ประเภทหัตถกรรม เพ่ิมข้ึน เพ่ิมข้ึน
คหกรรม อุตสาหกรรมใน

ครัวเรือน งานช่าง

และงานบริการ

รวม 1 โครงการ − − 200,000  200,000  200,000  200,000   200,000   − − −

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 2

    3. ยุทธศาตร์การพัฒนาการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว (การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของประชาชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพทางเลือกในการสร้างรายได้

       สร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างความสามารถในการแข่งขัน)

       3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลนางแล 123



แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการส่งเสริมการด าเนิน เพ่ือให้ประชาชนมีความ อบรม/ส่งเสริมให้ความรู้ 100,000   100,000 100,000   100,000   100,000   ผู้เข้าอบรมน าไป ประชาชนสามารถน า งานการเกษตร

ชีวิตโดยหลักเศรษฐกิจ รู้ความเข้าใจในปรัชญา เก่ียวกับหลักปรัชญา ปฏิบัติจริงไม่น้อย หลักปรัชญาเศรษฐกิจ ส านักปลัด

พอเพียงตามแนวพระราช เศรษฐกิจพอเพียงน าไป เศรษฐกิจพอเพียง/ดูงาน กว่าร้อยละ 70 พอเพียงไปใช้ในชีวิต

ด าริในรัชการท่ี 9 ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ โครงการพระราชด าริ ประจ าวันได้

2 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม เพ่ือฟ้ืนฟู บ ารุงรักษา ส ารวจข้อมูลรวบรวมและ - - 100,000   100,000   100,000   พันธ์ุพืชได้รับการอนุรักษ์ พ้ืนท่ีต าบลนางแลมีการ งานการเกษตร

พืชอันเน่ืองมาจาก ขยายพันธ์ุพืชเพ่ิมข้ึน บันทึกข้อมูลทรพยากรท้อง และฟ้ืนฟูบ ารุงรักษา อนุรักษ์และรวบรวมพันธ์ุ ส านักปลัด

พระราชด าริสมเด็จพระ และแจกจ่ายให้กับชุม- ถ่ิน พืชท่ีย่ังยืน

เทพรัตนราชสุดาฯ สยาม ชนต าบล

บรมราชกุมารี (อพ.สธ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 2

    3. ยุทธศาตร์การพัฒนาการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว (ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาตามแนวพระราชด าริในการด าเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง)

       3.4 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลนางแล 124



แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการศูนย์เรียนรู้ เพ่ือให้ประชาชนมี อุดหนุน 50,000 - - - - ประชาชนมีความรู้ ประชาชนมีความรู้ งานเกษตร

เศรษฐกิจพอเพียง ความรู้ความเข้าใจ คณะกรรมการหมู่บ้าน ความเข้าใจด าเนิน ความเข้าใจด าเนิน

ด าเนินชีวิตตาม หมู่ 8 บ้านป่ารวก ชีวิตตามเศรษฐกิจ ชีวิตตามเศรษฐกิจ

เศรษฐกิจพอเพียงและ พอเพียงและสามารถ พอเพียงและสามารถ

สามารถน าไปประยุกต์ น าไปประยุกต์ใช้ใน น าไปประยุกต์ใช้ใน

ใช้ในชีวิตได้ ชีวิตได้ ชีวิตได้

รวม 3 โครงการ − − 150,000  100,000  200,000  200,000   200,000   − − −

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 2

    3. ยุทธศาตร์การพัฒนาการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว (ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาตามแนวพระราชด าริในการด าเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง)

       3.4 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลนางแล 125



แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการบริหารจัดการ เพ่ือบริหารจัดการ วางแผนการส่งเสริมการ 400,000   400,000 400,000   400,000   400,000   ประชาชนมีรายได้ ประชาชนมีรายได้ งานส่งเสริม

และพัฒนาการท่องเท่ียว และวางแผนการ ท่องเท่ียว และการพัฒนา จากการท่องเท่ียว จาการพัฒนาการ การท่องเท่ียว

ต าบลนางแล ส่งเสริมการท่องเท่ียว แหล่งท่องเท่ียว เพ่ิมข้ึน ท่องเท่ียว และการประชา

ในต าบลนางแล จัดท าส่ิงพิมพ์ ต่าง ๆ ฯลฯ สัมพันธ์

2 โครงการพัฒนาและปรับ เพ่ือพัฒนาและ พัฒนาและปรับปรุงพ้ืนท่ี 600,000   600,000 600,000   600,000   600,000   แหล่งท่อเท่ียวได้ ระบบนิเวศน์ได้รับการ งานส่งเสริม

ปรุงแหล่งท่องเท่ียวต าบล ปรับปรุงแหล่ง ท่องเท่ียว/แหล่งท่องเท่ียว รับการปรับปรุง อนุรักษ์และประชาชน การท่องเท่ียว

นางแล ท่องเท่ียว เชิงนิเวศน์ ฯลฯ พัฒนาอย่างน้อยปี มีรายได้ และการประชา

ละ 1 แห่ง สัมพันธ์

3 โครงการส่งเสริมการ เพ่ือพัฒนาความรู้และ อบรมพัฒนาความรู้ 42,000    42,000 42,000     42,000     42,000     วิสาหกิจท่องเท่ียว ประชาชนมีความรู้และ งานส่งเสริม

พัฒนาผู้ประกอบการและ ทักษะการบริหารจัด และทักษะท่ีจ าเป็นต่อ ได้รับการพัฒนา ทักษะในการบริหาร การท่องเท่ียว

วิสาหกิจการท่องเท่ียว การวิสาหกิจการ การบริหารจัดการ อบรมอย่างน้อย จัดการวิสาหกิจการ และการประชา

ท่องเท่ียวให้แก่ วิสาหกิจการท่องเท่ียว ร้อยละ 50 ท่องเท่ียวได้ สัมพันธ์

ประชาชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 2

    3. ยุทธศาตร์การพัฒนาการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว (การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการปรับปรุงพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และยกระดับการท่องเที่ยวสากล)

       3.5 แผนงานการศาสนา วัตนธรรม และนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลนางแล 126



แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการส่งเสริมการท่อง เพ่ือส่งเสริมการ จัดกิจกรรมแสดงสินค้าชุมชน 50,000    50,000    50,000     50,000     50,000     การท่องเท่ียวชุมชน การท่องเท่ียวชุมชน งานส่งเสริม

เท่ียวชุมชนคนบ้านนางแล ท่องเท่ียวชุมชนใน จ าหน่ายสินค้าชุมชน ในต าบลนางแล ในต าบลนางแล การท่องเท่ียว

ต าบลนางแล ในต าบลนางแล ได้รับการส่งเสริม ได้รับการส่งเสริม และการประชา

สัมพันธ์

5 โครงการหมู่บ้านต้นแบบ เพ่ือส่งเสริมให้หมู่บ้าน หมู่บ้านต้นแบบในต าบล 50,000    50,000 50,000     50,000     50,000     หมู่บ้านต้นแบบในต าบล หมู่บ้านต้นแบบในต าบล งานส่งเสริม

การท่องเท่ียวเชิง เป็นหมู่บ้านต้นแบบใน นางแล ได้รับการส่งเสริม นางแลได้รับการส่งเสริม นางแลได้รับการส่งเสริม การท่องเท่ียว

ศิลปวัฒนธรรม การท่องเท่ียวเชิงศิลป ให้เป็นหมู่บ้านการท่องเท่ียว การท่อเงท่ียวเชิง การท่อเงท่ียวเชิง และการประชา

วัฒนธรรมในต าบล

นางแล เชิงศิลปวัฒนธรรม ศิลปวัฒนธรรม ศิลปวัฒนธรรม สัมพันธ์

6 โครงการส่งเสริม เพ่ืออนุรักษ์ดนตรี จัดต้ังกลุ่ม/กิจกรรม 80,000    80,000    80,000     80,000     80,000     มีกลุ่มอนุรักษ์ ดนตรีพ้ืนเมืองของ งานส่งเสริม

การอนุรักษ์ดนตรีพ้ืน พ้ืนเมืองของต าบล การแสดงดนตรี/กิจกรรม ดนตรีพ้ืนเมืองใน ต าบลนางแลได้รับ การท่องเท่ียว

เมืองเพ่ือส่งเสริมการ นางแล อบรมสอนรุ่นหลัง ต าบลอย่างน้อย 1 การอนุรักษ์ และการประชา

ท่องเท่ียว กลุ่ม สัมพันธ์

รวม 6 โครงการ − − 1,222,000  1,222,000  1,222,000   1,222,000   1,222,000   − − −

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 2

    3. ยุทธศาตร์การพัฒนาการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว (การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการปรับปรุงพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และยกระดับการท่องเที่ยวสากล)

       3.5 แผนงานการศาสนา วัตนธรรม และนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลนางแล 127



แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบการ ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 1 กว้าง 4 300,000 - - - - ถนนมีมาตรฐาน มีถนนท่ีใช้ในการ กองช่าง

ซอย 1 หมู่ท่ี 1 บ้านป่าห้า คมนาคมขนส่งในท้อง เมตร ยาว 120 เมตร. การคมนาคมสะดวก คมนาคมท่ีมีมาตร

ถ่ินให้มีประสิทธิภาพ (ต่อของเดิม) มากข้ึน ฐาน

เพ่ิมข้ึน

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบการ ก่อสร้างถนน คสล. หลังวัดป่าห้า 200,000 - - - - ถนนมีมาตรฐาน มีถนนท่ีใช้ในการ กองช่าง

หลังวัดป่าห้า หมู่ท่ี 1 บ้านป่าห้า คมนาคมขนส่งในท้อง  กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร การคมนาคมสะดวก คมนาคมท่ีมีมาตร

ถ่ินให้มีประสิทธิภาพ มากข้ึน ฐาน

เพ่ิมข้ึน

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบการ ก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างหอพัก 150,000 - - - - ถนนมีมาตรฐาน มีถนนท่ีใช้ในการ กองช่าง

ซอยข้างหอพักศิรินทร์ คมนาคมขนส่งในท้อง ศิรินทร์ กว้าง 3.50 เมตร การคมนาคมสะดวก คมนาคมท่ีมีมาตร

หมู่ท่ี 1 บ้านป่าห้า ถ่ินให้มีประสิทธิภาพ ยาว 50 เมตร มากข้ึน ฐาน

เพ่ิมข้ึน

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

ผลที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ
โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล

งบประมาณ

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัด 1

    4. ยทุธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเปน็ และการจดัผังเมอืงของทอ้งถ่ิน)

เปา้หมาย(ผลผลติของโครงการ) ตวัชี้วัด (KPI)วัตถุประสงค์

       4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลนางแล หน้า 128



แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบการ ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 2 (ปู่จ๋าน) 100,000 - - - - ถนนมีมาตรฐาน มีถนนท่ีใช้ในการ กองช่าง

ซอย 2 หมู่ท่ี 1 บ้านป่าห้า คมนาคมขนส่งในท้อง กว้าง 3 เมตร ยาว 50 เมตร การคมนาคมสะดวก คมนาคมท่ีมีมาตร

ถ่ินให้มีประสิทธิภาพ (ต่อจากจุดเดิม) มากข้ึน ฐาน

เพ่ิมข้ึน

5 โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง เพ่ือพัฒนาระบบการ ก่อสร้างขยายไหล่ทาง ซอย 1 400,000 - - - - ได้ถนนท่ีกว้างข้ึน ประชาชนได้รับ กองช่าง

ซอย 1 และ ซอย 4 คมนาคมขนส่งในท้อง และซอย 4  ยาว 800 เมตร และการสัญจร ความสะดวก

หมู่ท่ี 2 บ้านนางแล ถ่ินให้มีประสิทธิภาพ สะดวกข้ึน สบายในการ

เพ่ิมข้ึน สัญจร

6 โครงการสร้างก าแพงอาคาร เพ่ือพัฒนาระบบการ สร้างก าแพงอาคารอเนกประสงค์ 200,000 - - - - ระบบสาธารณูปการ ระบบสาธารณูป กองช่าง

อเนกประสงค์ SML หมู่ท่ี 2 คมนาคมขนส่งในท้อง SML ในท้องถ่ินดีข้ึน การในท้องถ่ิน 

บ้านนางแล ถ่ินให้มีประสิทธิภาพ มีมาตรฐานมาก

เพ่ิมข้ึน ข้ึน

วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ

ตวัชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัด 1

    4. ยทุธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเปน็ และการจดัผังเมอืงของทอ้งถ่ิน)

       4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

เทศบาลต าบลนางแล

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลนางแล หน้า 129



แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิด เพ่ือพัฒนาระบบการ ติดต้ังกล้องวงจรปิด หมู่ท่ี 2 50,000 - - - - รักษาความปลอดภัย มีความปลอดภัย กองช่าง

หมู่ท่ี 2 บ้านนางแล คมนาคมขนส่งในท้อง บ้านนางแล และความสงบเรียบ และความเงียบ

ถ่ินให้มีประสิทธิภาพ ภายในท้องถ่ินดีข้ึน สงบในท้องถ่ิน มี

เพ่ิมข้ึน มาตรฐานมากข้ึน

8 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบการ ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 2 300,000 - - - - ถนนมีมาตรฐาน มีถนนท่ีใช้ในการ กองช่าง

ซอย 2 หมู่ท่ี 3 บ้านนางแลเหนือ คมนาคมขนส่งในท้อง  บ้านเลขท่ี 117 (บ้านดง) การคมนาคมสะดวก คมนาคมท่ีมีมาตร

ถ่ินให้มีประสิทธิภาพ กว้าง 4 เมตร ยาว 120 เมตร มากข้ึน ฐาน

เพ่ิมข้ึน

9 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพ่ือพัฒนาระบบการ ปรับปรุงถนนลูกรัง 650,000 - - - - ถนนมีมาตรฐาน ถนนมีมาตรฐาน กองช่าง

ซอยบ้านเลขท่ี 43 คมนาคมขนส่งในท้อง ซอยบ้านเลขท่ี  43 การคมนาคมสะดวก การคมนาคม

หมู่ท่ี 3 บ้านนางแลเหนือ ถ่ินให้มีประสิทธิภาพ กว้าง 4 เมตร ยาว 250 เมตร มากข้ึน สะดวกมากข้ึน

เพ่ิมข้ึน

ผลที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ

ตวัชี้วัด (KPI)

       4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัด 1

    4. ยทุธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเปน็ และการจดัผังเมอืงของทอ้งถ่ิน)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลนางแล หน้า 130



แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

10 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพ่ือพัฒนาระบบการ ปรับปรุงถนนลูกรัง 650,000 - - - - ถนนมีมาตรฐาน ถนนมีมาตรฐาน กองช่าง

ซอยบ้านเลขท่ี 43 คมนาคมขนส่งในท้อง ซอยบ้านเลขท่ี  43 การคมนาคมสะดวก การคมนาคม

หมู่ท่ี 3 บ้านนางแลเหนือ ถ่ินให้มีประสิทธิภาพ กว้าง 4 เมตร ยาว 250 เมตร มากข้ึน สะดวกมากข้ึน

เพ่ิมข้ึน

11 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบการ ก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างประปา 400,000 - - - - ถนนมีมาตรฐาน ถนนมีมาตรฐาน กองช่าง

ซอยข้างประปา ซอย 7 คมนาคมขนส่งในท้อง ซอย7 กว้าง 4 เมตร การคมนาคมสะดวก การคมนาคม

หมู่ท่ี 4 บ้านม่วงค า ถ่ินให้มีประสิทธิภาพ ยาว 200 เมตร มากข้ึน สะดวกมากข้ึน

เพ่ิมข้ึน

12 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบการ ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 2 60,000 - - - - ถนนมีมาตรฐาน มีถนนท่ีใช้ในการ กองช่าง

ซอย 2 บ้านเลขท่ี 26 คมนาคมขนส่งในท้อง บ้านเลขท่ี  26 กว้าง 4 เมตร การคมนาคมสะดวก คมนาคมท่ีมีมาตร

หมู่ท่ี 4 บ้านม่วงค า ถ่ินให้มีประสิทธิภาพ  ยาว 50 เมตร มากข้ึน ฐาน

เพ่ิมข้ึน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ

ตวัชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัด 1

    4. ยทุธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเปน็ และการจดัผังเมอืงของทอ้งถ่ิน)

       4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลนางแล หน้า 131



แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

13 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพ่ือพัฒนาระบบการ ปรับปรุงถนนลูกรัง 300,000 - - - - ถนนมีมาตรฐาน ถนนมีมาตรฐาน กองช่าง

(ล าน้ าแม่ข้าวต้ม) คมนาคมขนส่งในท้อง (ล าน้ าแม่ข้าวต้ม) กว้าง 6 เมตร การคมนาคมสะดวก การคมนาคม

หมู่ท่ี 4 บ้านม่วงค า ถ่ินให้มีประสิทธิภาพ  ยาว 1,000 เมตร มากข้ึน สะดวกมากข้ึน

เพ่ิมข้ึน

14 โครงการก่อสร้าง เพ่ือพัฒนาและแก้ไข ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ซอย 6 1,000,000 - - - - น้ าท่วมขังลดลง ลดปัญหาน้ าท่วม กองช่าง

รางระบายน้ าคสล. ซอย 6 ระบบการระบายน้ า ข้างโรงเรียนบ้านทุ่ง ขังได้

ข้างโรงเรียนบ้านทุ่ง ในท้องถ่ิน ให้มีประ ระยะทาง 200 เมตร

หมู่ท่ี 5 บ้านเด่น สิทธิภาพเพ่ิมข้ึน

15 โครงการก่อสร้างพนังน้ าก้ันน้ า เพ่ือป้องและแก้ไข ก่อสร้างพนังน้ าก้ันน้ า เซาะตล่ิง 3,500,000 - - - - ป้องกันและแก้ไข มีตล่ิงท่ีม่ันคง กองช่าง

เซาะตล่ิงหัวฝาย บ้านดงเหนือ ปัญหาน้ ากัดเซาะตล่ิง หัวฝาย บ้านดงเหนือ ซอย 5 ปัญหาน้ ากัดเซาะ แข็งแรง สามารถ

ซอย 5 หมู่ท่ี 5 บ้านเด่น ตล่ิงได้ ป้องกันน้ ากัดเซาะ

ตล่ิงได้

ผลที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ

ตวัชี้วัด (KPI)

       4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัด 1

    4. ยทุธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเปน็ และการจดัผังเมอืงของทอ้งถ่ิน)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลนางแล หน้า 132



แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

16 โครงการรางระบายน้ า คสล. เพ่ือพัฒนาและแก้ไข ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 600,000 - - - - น้ าท่วมขังลดลง ลดปัญหาน้ าท่วม กองช่าง

พร้อมฝาปิด  ซอย 2 ระบบการระบายน้ า พร้อมฝาปิด  ซอย 2 ขังได้

หมู่ท่ี 5 บ้านเด่น ในท้องถ่ิน ให้มีประ ยาว 180 เมตร

สิทธิภาพเพ่ิมข้ึน

17 โครงการขยายไฟฟ้า(ไฟก่ิง) เพ่ือให้ประชาชน ขยายไฟฟ้า(ไฟก่ิง) ซอย 4 100,000 - - - - ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ประชาชนมีไฟฟ้า กองช่าง

ซอย 4 มีไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง อย่างท่ัวถึง ใช้อย่างท่ัวถึง

 หมู่ท่ี 5 บ้านเด่น 

18 โครงการก่อสร้างวางท่อระบาย เพ่ือขยายไหล่ทางให้กว้าง ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. 800,000 - - - - ได้ถนนท่ีกว้างข้ึนและ ประชาชนได้รับ กองช่าง

น้ า คสล.พร้อมบ่อพักคสล.ซอย ข้ึนได้รับความสะดวกสบายพร้อมบ่อพัก คสล. ซอย 3  การสัญจรสะดวกข้ึน ความสะดวก

 3 หมู่ท่ี 6 บ้านป่าอ้อ ในการสัญจร ระยะทาง 250 เมตร สบายในการ

สัญจร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ

ตวัชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

เทศบาลต าบลนางแล

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัด 1

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

    4. ยทุธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเปน็ และการจดัผังเมอืงของทอ้งถ่ิน)

       4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลนางแล หน้า 133



แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

19 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบการ ก่อสร้างถนน คสล. จ านวน 4 จุด 415,000 - - - - ถนนมีมาตรฐาน ถนนมีมาตรฐาน กองช่าง

หมู่ท่ี 6 บ้านป่าอ้อ คมนาคมขนส่งในท้อง 1.ซอย 1 บ้านเลขท่ี 116 การคมนาคมสะดวก การคมนาคม

ถ่ินให้มีประสิทธิภาพ  35 เมตร มากข้ึน สะดวกมากข้ึน

เพ่ิมข้ึน 2.ซอย 2 บ้านเลขท่ี 208 กว้าง 3

 เมตร ยาว 40 เมตร 

3.ซอย 3 บ้านเลขท่ี 229 กว้าง 4

เมตร ยาว 100 เมตร 

4.ซอย 3 (ข้างวัด) บ้านเลขท่ี 242

กว้าง 3 เมตร ยาว 70 เมตร

20 โครงการวางท่อระบายน้ า เพ่ือพัฒนาและแก้ไข วางท่อระบายน้ า ขนาด 1 เมตร 3,000,000 - - - - น้ าท่วมขังลดลง ลดปัญหาน้ าท่วม กองช่าง

บ้านเลขท่ี 63 (เช่ือม หมู่ 12 ระบบการระบายน้ า ต้ังแต่บ้านเลขท่ี 63 (เช่ือม หมู่ 12 ขังได้

บ้านขัวแตะ) ในท้องถ่ิน ให้มีประ บ้านขัวแตะ) ยาว 300 เมตร

หมู่ท่ี 6 บ้านป่าอ้อ สิทธิภาพเพ่ิมข้ึน

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

ที่

    4. ยทุธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเปน็ และการจดัผังเมอืงของทอ้งถ่ิน)

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัด 1

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1

       4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล

โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ

ตวัชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลนางแล หน้า 134



แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

21 โครงการปรับปรุงหอกระ เพ่ือให้หมู่บ้านมีหอ ปรับปรุงหอกระจายข่าว 100,000 - - - - หมู่บ้านมีหอกระ หมู่บ้านมีหอกระ กองช่าง

จายข่าว กระจายข่าวท่ีดีข้ึน จายข่าวท่ีดีข้ึน จายข่าวท่ีดีข้ึน

หมู่ท่ี 6 บ้านป่าอ้อ

22 โครงการปรับปรุงถนน เพ่ือพัฒนาระบบการ ปรับปรุงถนน คสล. โดยการเสริม 900,000 - - - - ถนนมีมาตรฐาน ถนนมีมาตรฐาน กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก คมนาคมขนส่งในท้อง ผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเส้นกลาง การคมนาคมสะดวก การคมนาคม

หมู่ท่ี 7 บ้านนางแลใน ถ่ินให้มีประสิทธิภาพ บ้านกว้าง 6 เมตร ยาว  600 เมตร มากข้ึน สะดวกมากข้ึน

เพ่ิมข้ึน

23 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบการ ก่อสร้างถนน คสล. บ้านอาข่าใหม่ 700,000 - - - - ถนนมีมาตรฐาน ถนนมีมาตรฐาน กองช่าง

บ้านอาข่าใหม่ คมนาคมขนส่งในท้อง เร่ิมบ้านนายอาภา โอภาสเกษม การคมนาคมสะดวก การคมนาคม

หมู่ท่ี 7  บ้านนางแลใน ถ่ินให้มีประสิทธิภาพ ถึงบ้านนายอัสนีย์ โอภาสเกษม มากข้ึน สะดวกมากข้ึน

เพ่ิมข้ึน กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ

ตวัชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัด 1

    4. ยทุธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเปน็ และการจดัผังเมอืงของทอ้งถ่ิน)

       4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลนางแล หน้า 135



แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

24 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบการ ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 9/3 240,000 - - - - ถนนมีมาตรฐาน ถนนมีมาตรฐาน กองช่าง

 ซอย 9/3 คมนาคมขนส่งในท้อง  เร่ิมท่ีบ้านเลขท่ี 135 ถึง การคมนาคมสะดวก การคมนาคม

หมู่ท่ี 7  บ้านนางแลใน ถ่ินให้มีประสิทธิภาพ 324บ้านเลขท่ี 324 กว้าง 4 เมตร มากข้ึน สะดวกมากข้ึน

เพ่ิมข้ึน ยาว 120 เมตร

25 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบการ ก่อสร้างถนน คสล. ซอย เข้ากลุ่มปุ๋ย 320,000 - - - - ถนนมีมาตรฐาน ถนนมีมาตรฐาน กองช่าง

ซอย เข้ากลุ่มปุ๋ย คมนาคมขนส่งในท้อง กว้าง 4 เมตร ยาว 160 เมตร การคมนาคมสะดวก การคมนาคม

หมู่ท่ี 7  บ้านนางแลใน ถ่ินให้มีประสิทธิภาพ มากข้ึน สะดวกมากข้ึน

เพ่ิมข้ึน

26 โครงการก่อสร้างขยาย เพ่ือขยายไหล่ทาง ก่อสร้างขยายไหล่ทางถนน คสล. 300,000 - - - - ได้ถนนท่ีกว้างข้ึน ประชาชนได้รับ กองช่าง

ไหล่ทาง คสล.เส้นกลางบ้าน ให้กว้างข้ึนได้รับ เส้นกลางบ้าน (ฝ่ังใต้) ต้ังแต่บ้าน และการสัญจร ความสะดวก

หมู่ท่ี 7  บ้านนางแลใน ความสะดวกสบาย นางค า ธรรมวัง ส้ินสุดท่ีบ้าน สะดวกข้ึนและ สบายในการสัญจร

ในการสัญจรและ นายพร กิจรักษ์ กว้าง 1 เมตร น้ าท่วมขังลดลง และลดปัญหาใน

แก้ไข ยาว 250 เมตร การขังได้

ผลที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ

ตวัชี้วัด (KPI)

เทศบาลต าบลนางแล

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

    4. ยทุธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเปน็ และการจดัผังเมอืงของทอ้งถ่ิน)

       4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัด 1

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลนางแล หน้า 136



แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

27 โครงการก่อสร้างรางระบาย เพ่ือพัฒนาและแก้ไข ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ตัว U 3,600,000 - - - - น้ าท่วมขังลดลง ลดปัญหาน้ าท่วม กองช่าง

น้ า คสล. พร้อมฝาปิด ซอย 1 ระบบการระบายน้ า พร้อมฝาปิด ซอย 1 ด้านทิศใต้ ขังได้

หมู่ท่ี 8 บ้านป่ารวก ในท้องถ่ิน ให้มีประ (ต่อจากของเดิม)บ้านเลขท่ี 44-54

สิทธิภาพเพ่ิมข้ึน ระยะทาง 400 เมตร

28 โครงการก่อสร้างระบายน้ า เพ่ือพัฒนาและแก้ไข ก่อสร้างระบายน้ า คสล. ตัว U 900,000 - - - - น้ าท่วมขังลดลง ลดปัญหาน้ าท่วม กองช่าง

คสล. ตัว U พร้อมฝาปิด ระบบการระบายน้ า พร้อมฝาปิด บ้านเลขท่ี 287-100 ขังได้

บ้านเลขท่ี 287-100 ในท้องถ่ิน ให้มีประ ยาว 200 เมตร

หมู่ท่ี 8 บ้านป่ารวก สิทธิภาพเพ่ิมข้ึน

29 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบการ ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 2/6 300,000 - - - - ถนนมีมาตรฐาน ถนนมีมาตรฐาน กองช่าง

ซอย 2/6 บ้านเลขท่ี 230 คมนาคมขนส่งในท้อง บ้านเลขท่ี 230 กว้าง 4 เมตร การคมนาคมสะดวก การคมนาคม

หมู่ท่ี 8 บ้านป่ารวก ถ่ินให้มีประสิทธิภาพ ระยะทาง 150 เมตร มากข้ึน สะดวกมากข้ึน

เพ่ิมข้ึน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ

ตวัชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

เทศบาลต าบลนางแล

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัด 1

       4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1

    4. ยทุธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเปน็ และการจดัผังเมอืงของทอ้งถ่ิน)

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลนางแล หน้า 137



แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

30 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ เพ่ือให้ประชาชนมี ก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ของ 450,000 - - - - ประชาชนมีศูนย์การ ประชาชนมีศูนย์ กองช่าง

การเรียนรู้ของหมู่บ้าน ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน หมู่บ้าน เรียนรู้ชุมชนใน การเรียนรู้ชุมชนใน

หมู่ท่ี 9 บ้านดอยก่ิว ใช้ในการจัดกิจกรรม ต าบลนางแล ต าบลนางแล

31 โครงการก่อสร้างวางท่อ เพ่ือขยายสะพาน ก่อสร้างวางท่อลอดเหล่ียมและ 1,000,000 - - - - ได้ถนนท่ีกว้างข้ึน ประชาชนไ กองช่าง

ลอดเหล่ียม และขยายสะพาน ให้กว้างข้ึนได้รับ ขยายสะพานทางเข้าหมู่บ้าน และการสัญจร ด้รับความ

ทางเข้าหมู่บ้าน สามแยก ความสะดวกสบาย สามแยก หมู่ 9 บ้านดอยก่ิว ไป สะดวกข้ึน สะดวกสบาย

หมู่ 9 บ้านดอยก่ิว ไป ในการสัญจร  หมู่ 2 บ้านนางแล

หมู่ 2 บ้านนางแล 

32 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบการ ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 1 ถนนการ 250,000 - - - - ถนนมีมาตรฐาน ถนนมีมาตรฐาน กองช่าง

 ซอย 1 ถนนการเกษตร คมนาคมขนส่งในท้อง เกษตร ทางเข้าบ้านวรรณรีสอร์ท การคมนาคมสะดวก การคมนาคม

ทางเข้าบ้านวรรณรีสอร์ท ถ่ินให้มีประสิทธิภาพ กว้าง 4 เมตร มากข้ึน สะดวกมากข้ึน

หมู่ท่ี 9 บ้านดอยก่ิว เพ่ิมข้ึน

ผลที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ

ตวัชี้วัด (KPI)

       4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัด 1

    4. ยทุธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเปน็ และการจดัผังเมอืงของทอ้งถ่ิน)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลนางแล หน้า 138



แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

33 โครงการก่อสร้างวางท่อ เพ่ือขยายไหล่ทาง ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. 1,500,000 - - - - ได้ถนนท่ีกว้างข้ึนและ ประชาชนได้รับ กองช่าง

ระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพัก ให้กว้างข้ึนได้รับ พร้อมบ่อพักน้ าไปทางทิศเหนือ การสัญจรสะดวกข้ึน ความสะดวกสบาย

คสล. บ้านเลขท่ี 333 ความสะดวกสบายใน บ้านเลขท่ี 333  ถึงบ้านเลขท่ี และน้ าท่วมขังลดลง ในการสัญจรและ

หมู่ท่ี 10 บ้านป่าซางวิวัฒน์ การสัญจรและแก้ไข 155 ยาว 300 เมตร ลดปัญหาน้ าท่วม

ระบบการระบายน้ า ขังได้

ในท้องถ่ิน ให้มีประ

สิทธิภาพเพ่ิมข้ึน

34 โครงการขยายไหล่ทางพร้อม เพ่ือขยายไหล่ทาง ก่อสร้างขยายไหล่ทางพร้อมวางท่อ 300,000 - - - - ได้ถนนท่ีกว้างข้ึนและ ประชาชนได้รับ กองช่าง

ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. ให้กว้างข้ึนได้รับ ระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพักน้ า การสัญจรสะดวก ความสะดวกสบาย

พร้อมบ่อพักน้ า ไปทางทิศใต้ ความสะดวกสบาย  ไปทางทิศใต้ จากตลาด ถึง ข้ึนและน้ าท่วมขัง ในการสัญจรและ

จากตลาด ถึง หอพักมาสฤทัย  หอพักมาสฤทัย บ้านเลขท่ี 93 ลดลง ลดปัญหาน้ าท่วม

บ้านเลขท่ี 93 หมู่ท่ี 10 ยาว 320 เมตร

บ้านป่าซางวิวัฒน์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ

ตวัชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัด 1

    4. ยทุธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเปน็ และการจดัผังเมอืงของทอ้งถ่ิน)

       4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

เทศบาลต าบลนางแล

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลนางแล หน้า 139



แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

35 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบการ ก่อสร้างถนน คสล. บ้านเลขท่ี 11 สาย 480,000 - - - - ถนนมีมาตรฐาน ถนนมีมาตรฐาน กองช่าง

บ้านเลขท่ี 11 สายกลางบ้าน คมนาคมขนส่งในท้อง กลางบ้านตะเคียนด า(ต่อจากของเดิม) การคมนาคมสะดวก การคมนาคม

ตะเคียนด า หมู่ท่ี 10 ถ่ินให้มีประสิทธิภาพ ยาว 320 เมตร กว้าง 3 เมตร มากข้ึน สะดวกมากข้ึน

บ้านป่าซางวิวัฒน์

36 โครงการท าฝาปิดรางระบายน้ า เพ่ือพัฒนาระบบการ ท าฝาปิดรางระบายน้ า คสล. เส้น 300,000 - - - - ถนนมีมาตรฐาน ถนนมีมาตรฐาน กองช่าง

คสล. เส้นทางบ้าน คมนาคมขนส่งในท้อง ทางบ้าน ระยะทาง 1,500 เมตร การคมนาคมสะดวก การคมนาคม

หมู่ท่ี 11 บ้านดาวดึงส์ ถ่ินให้มีประสิทธิภาพ มากข้ึน สะดวกมากข้ึน

37 โครงการปรับปรุงหอกระจาย เพ่ือให้หมู่บ้านมีหอ ปรับปรุงหอกระจายข่าว 500,000 - - - - หมู่บ้านมีหอกระ หมู่บ้านมีหอกระ กองช่าง

ข่าว หมู่ท่ี 11 บ้านดาวดึงส์ กระจายข่าวท่ีดีข้ึน จายข่าวท่ีดีข้ึน จายข่าวท่ีดีข้ึน

38 โครงการก่อสร้างร้ัวท่ีสาธารณะ เพ่ือพัฒนาระบบ ก่อสร้างร้ัวท่ีสาธารณะในหมู่บ้าน 300,000 - - - - ระบบสาธารณูปการ ระบบสาธารณูป กองช่าง

ในหมู่บ้าน สาธารณูปการ ดาวดึงส์ ในท้องถ่ินดีข้ึน การ ในท้องถ่ินมี

หมู่ท่ี 11 บ้านดาวดึงส์ ในท้องถ่ิน มาตรฐานมากข้ึน

ผลที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ

ตวัชี้วัด (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัด 1

    4. ยทุธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเปน็ และการจดัผังเมอืงของทอ้งถ่ิน)

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1

       4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลนางแล หน้า 140



แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

39 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือพัฒนาและแก้ไข ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 400,000 - - - - น้ าท่วมขังลดลง ลดปัญหาน้ าท่วม กองช่าง

คสล.พร้อมฝาปิดทางเข้า ศพด. ระบบการระบายน้ า พร้อมฝาปิดทางเข้า ศพด. . ขังได้

ทต.นางแล ในท้องถ่ิน ให้มีประ ทต.นางแล หมู่ท่ี 12 บ้านขัวแตะ

หมู่ท่ี 12 บ้านขัวแตะ สิทธิภาพเพ่ิมข้ึน

40 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือพัฒนาและแก้ไข ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ตัว U 675,000 - - - - น้ าท่วมขังลดลง ลดปัญหาน้ าท่วม กองช่าง

คสล. พร้อมฝาปิด ซอย 5/2 ระบบการระบายน้ า พร้อมฝาปิดซอย 5/2บ้านเลขท่ี 5 ขังได้

หมู่ท่ี 12 บ้านขัวแตะ ในท้องถ่ิน ให้มีประ จ านวน 1 ด้าน ระยะทาง 150 - - - -

สิทธิภาพเพ่ิมข้ึน เมตร

41 โครงการก่อสร้างร้ัวศูนย์ เพ่ือพัฒนาระบบ ก่อสร้างร้ัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1,500,000 - - - - ระบบสาธารณูปการ ระบบสาธารณูป กองช่าง

พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล สาธารณูปการ เทศบาลต าบลนางแล ของศูนย์พัฒนาเด็ก การของศูนย์

ต าบลนางแล ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ หมู่ท่ี 12 บ้านขัวแตะ เล็ก ฯดีข้ึน พัฒนาเด็กเล็ก ฯ

หมู่ท่ี 12 บ้านขัวแตะ ให้ดีข้ึน ดีข้ึน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ

ตวัชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัด 1

    4. ยทุธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเปน็ และการจดัผังเมอืงของทอ้งถ่ิน)

       4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล
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แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

42 โครงการก่อสร้างขยายไหล่ เพ่ือขยายไหล่ทาง ก่อสร้างขยายไหล่ทาง 2 ข้างทาง 350,000 - - - - ได้ถนนท่ีกว้างข้ึน ประชาชนได้รับ กองช่าง

ทาง คสล. ซอย 1 ให้กว้างข้ึนได้รับ ซอย 1 กว้าง 1 เมตร ระยะทาง และการสัญจร ความสะดวกสบาย

หมู่ท่ี 13 บ้านแม่ปูคา ความสะดวกสบาย 700 เมตร สะดวกข้ึน ในการสัญจร 

ในการสัญจร

43 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า เพ่ือขยายไหล่ทาง ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. 500,000 - - - - ได้ถนนท่ีกว้างข้ึน ประชาชนได้รับ กองช่าง

คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. ซอย 1 ให้กว้างข้ึนได้รับ พร้อมบ่อพัก คสล. ซอย 1 และการสัญจร ความสะดวกสบาย

หมู่ท่ี 13 บ้านแม่ปูคา ความสะดวกสบาย บ้านเลขท่ี 391/1 ถึง 3 แยก สะดวกข้ึน ในการสัญจร 

ในการสัญจร อาคารอเนกประสงค์ ระยะทาง 

200 เมตร

44 โครงการก่อสร้างพนังกันดิน คสล. เพ่ือป้องและแก้ไข ก่อสร้างพนังกันดิน คสล. 1,000,000 - - - - ป้องกันและแก้ไข มีตล่ิงท่ีม่ันคงแข็ง กองช่าง

บ้านเลขท่ี 101 หมู่ท่ี 14 ปัญหาน้ ากัดเซาะตล่ิง ต้ังแต่บ้านเลขท่ี 101-ฝายน้ าล้น ปัญหาน้ ากัดเซาะตล่ิง แรงสามารถป้อง

บ้านร่องปลาค้าว (สองฝ่ังล าน้ า) ยาว 50 เมตร ได้ น้ ากัดเซาะตล่ิงได้

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ

ตวัชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัด 1

    4. ยทุธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเปน็ และการจดัผังเมอืงของทอ้งถ่ิน)

       4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

45 โครงการขยายไหล่ทางพร้อม เพ่ือขยายไหล่ทาง ขยายไหล่ทางพร้อมเท คสล. 300,000 - - - - ได้ถนนท่ีกว้างข้ึน ประชาชนได้รับ กองช่าง

เท คสล. (จากจุดเดิมถึงสะพานข้าม ให้กว้างข้ึนได้รับ ระยทาง 500 เมตร(จากจุดเดิมถึง และการสัญจร ความสะดวกสบาย

น้ านางแล) หมู่ท่ี 14 ความสะดวกสบาย สะพานข้ามน้ านางแล) สะดวกข้ึน ในการสัญจร 

บ้านร่องปลาค้าว ในการสัญจร

46 โครงการก่อสร้างยกระดับถนน เพ่ือพัฒนาระบบการ ก่อสร้างยกระดับถนนลาดยาง 500,000 - - - - ระบบการคมนาคม มีระบบการคมนา กองช่าง

ลาดยาง หมู่ท่ี 15 คมนาคมขนส่งในท้อง จากสะพานถึงบ้าน เลขท่ี 299 ขนส่งในท้องถ่ินมี คมขนส่งในท้อง

บ้านใหม่ม่วงค า ถ่ินให้มีประสิทธิภาพ ยาว 300 เมตร ประสิทธิภาพเพ่ิม ถ่ินท่ีมีมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน ข้ึน มากข้ึน

47 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือพัฒนาระบบ ก่อสร้างรางระบายน้ าคสล. พร้อมฝา 90,000 - - - - ถนนมีมาตรฐาน ถนนมีมาตรฐาน กองช่าง

คสล. พร้อมฝาปิด (บ้านก๊อต) สาธารณูปโภคการ ปิด (บ้านก๊อต) 20 เมตร การคมนาคมสะดวก การคมนาคม

หมู่ท่ี 15 บ้านใหม่ม่วงค า ในท้องถ่ิน มากข้ึน สะดวกมากข้ึน

ผลที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ

ตวัชี้วัด (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัด 1

    4. ยทุธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเปน็ และการจดัผังเมอืงของทอ้งถ่ิน)

       4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
48 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบการ ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 5 บ้าน 300,000 - - - - ถนนมีมาตรฐาน ถนนมีมาตรฐาน กองช่าง

ซอย 5 คมนาคมขนส่งในท้อง เลขท่ี 310 (ต่อของเดิม) กว้าง 4 การคมนาคมสะดวก การคมนาคม

หมู่ท่ี 16 บ้านสันต้นขาม ถ่ินให้มีประสิทธิภาพ เมตร  ระยะทาง 150 เมตร มากข้ึน สะดวกมากข้ึน

เพ่ิมข้ึน

49 โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าว เพ่ือให้หมู่บ้าน ปรับปรุงหอกระจายข่าว 150,000 - - - - หมู่บ้านมีหอกระจาย หมู่บ้านมีหอ กองช่าง

หมู่ท่ี 16 บ้านสันต้นขาม มีหอกระจายข่าว ข่าวท่ีดีข้ึน กระจายข่าว

ท่ีดีข้ึน ท่ีดีข้ึน

50 โครงการก่อสร้างระบาย เพ่ือพัฒนาและแก้ไข ก่อสร้างระบายน้ า คสล. 1,350,000 - - - - น้ าท่วมขังลดลง ลดปัญหาน้ าท่วม กองช่าง

น้ า คสล. พร้อมฝาปิด ระบบการระบายน้ า พร้อมฝาปิด ซอย 5/2 บ้านเลขท่ี 5 ขังได้

ซอย 5/2 ในท้องถ่ิน ให้มีประ จ านวน 1 ด้าน ระยะทาง 150 เมตร

หมู่ท่ี 16 บ้านสันต้นขาม สิทธิภาพเพ่ิมข้ึน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัด 1

    4. ยทุธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเปน็ และการจดัผังเมอืงของทอ้งถ่ิน)

       4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตวัชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลนางแล หน้า 144



แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

51 โครงการสร้างระบบประปา เพ่ือพัฒนาระบบการ ก่อสร้างระบบประปา 1,000,000 - - - - มีน้้าไว้ใช้ตลอดท้ังปี ประชาชนมีน้้าใช้ กองช่าง

หมู่บ้าน หมู่ท่ี 1 ป่าห้า คมนาคมขนส่งในท้อง หมู่บ้านป่าห้า อุปโภคบริโภค

ถ่ินให้มีประสิทธิภาพ ตลอดท้ังปี

เพ่ิมข้ึน

52 โครงการก่อสร้างประปา เพ่ือเพ่ิมแหล่งน้้า ก่อสร้างปะปา หมู่บ้านนางแลเหนือ 3,000,000 - - - - มีน้้าไว้ใช้ตลอดท้ังปี ประชาชนมีน้้าใช้ กองช่าง
หมู่บ้าน (ก็อตตะเคียน) อุปโภค บริโภค (ก็อตตะเคียน) อุปโภคบริโภค
หมู่ท่ี 3 บ้านนางแลเหนือ และเพ่ือการเกษตร ตลอดท้ังปี

53 โครงการก่อสร้างประปา เพ่ือเพ่ิมแหล่งน้้า ก่อสร้างปะปา หมู่บ้านนางแลเหนือ 3,000,000 - - - - มีน้้าไว้ใช้ตลอดท้ังปี ประชาชนมีน้้าใช้ กองช่าง
หมู่บ้าน (ก็อตตะเคียน) อุปโภค บริโภค (ก็อตตะเคียน) อุปโภคบริโภค
หมู่ท่ี 3 บ้านนางแลเหนือ และเพ่ือการเกษตร ตลอดท้ังปี

54 โครงการขุดลอกล้าเหมือง เพ่ือป้องกันน้้าท่วม ขุดลอกล้าเหมือง คลองบึง 300,000 - - - - น้้าท่วมขังลดลง แก้ปัญหาน้้าท่วม กองช่าง

ล้าห้วย หมู่ท่ี 13 บ้านแม่ปูคา สาธารณะ ขังได้

       4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ

ตวัชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัด 1

   4. ยทุธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (พัฒนาแหลง่น้ าเพ่ือใชใ้นภาคเกษตรกรรม การอุปโภค บริโภค อยา่งเพียงพอและทั่วถึง)
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

55 โครงการขุดเจาะบ่อน้้าบาดาล เพ่ือจะได้มีน้้าไว้ใช้ ขุดเจาะบ่อน้้าบาดาล ข้างบ่อประปา 350,000 - - - - มีน้้าไว้ใช้ตลอดปี มีน้้าไว้ใช้ในการ กองช่าง

ข้างบ่อประปา หมู่ท่ี 15 อุปโภค บริโภค บ้านใหม่ม่วงค้า อุปโภค บริโภค

บ้านใหม่ม่วงค้า ตลอดท้ังปี

รวม จ านวน 55 โครงการ 40,380,000   - - - -

       4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ

ตวัชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัด 1

   4. ยทุธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (พัฒนาแหลง่น้ าเพ่ือใชใ้นภาคเกษตรกรรม การอุปโภค บริโภค อยา่งเพียงพอและทั่วถึง)
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1 โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือให้ประชาชน ขยายเขตไฟฟ้า ซอย 7  บ้านม่วงค า 100,000 - - - - ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ประชาชนมีไฟฟ้า กองช่าง

ซอย 7 มีไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง อย่างท่ัวถึง ใช้อย่างท่ัวถึง

หมู่ท่ี 4 บ้านม่วงค า 

2 โครงการขยายเขตไฟฟ้าระบบ เพ่ือให้ประชาชน ขยายเขตไฟฟ้าระบบปะปา 3 เฟส 500,000 - - - - ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ประชาชนมีไฟฟ้า กองช่าง

ปะปา 3 เฟส (สายหนองป่าคา) มีไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง (สายหนองป่าคา) อย่างท่ัวถึง ใช้อย่างท่ัวถึง

หมู่ท่ี 11 บ้านดาวดึงส์

3 โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือพัฒนาระบบ ขยายเขตไฟฟ้า ขนาด 3 เฟส 900,000 900,000 - - - ระบบสาธารณูปการ ระบบสาธารณูป กองช่าง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล สาธารณูปการ ระยะทาง 800 เมตร ของศูนย์พัฒนาเด็ก การของศูนย์

ต าบลนางแล ของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก ฯดีข้ึน พัฒนาเด็กเล็ก ฯ

หมู่ท่ี 12 บ้านขัวแตะ เล็กฯ ให้ดีข้ึน ดีข้ึน

4 โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือให้ประชาชน ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟก่ิง) 150,000 - - - - ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ประชาชนมีไฟฟ้า กองช่าง

สาธารณะ (ไฟก่ิง) มีไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง อย่างท่ัวถึง ใช้อย่างท่ัวถึง

หมู่ท่ี 13 บ้านแม่ปูคา

       4.2  แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ

ตวัชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัด 1

    4. ยทุธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเปน็ และการจดัผังเมอืงของทอ้งถ่ิน)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลนางแล หน้า 147



แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อม เพ่ือให้ประชาชน ขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดต้ังไฟก่ิง 200,000 - - - - ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ประชาชนมีไฟฟ้า กองช่าง

ติดต้ังไฟก่ิง(สายบ้านคึก) มีไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง (สายบ้านคึก) แยกบ้านดงปู่บ้าน อย่างท่ัวถึง ใช้อย่างท่ัวถึง

แยกบ้านดงปู่บ้าน 10 ชุด

หมู่ท่ี 14 บ้านร่องปลาค้าว

รวม จ านวน 5 โครงการ 1,850,000  900,000 - - -

       4.2  แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ

ตวัชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัด 1

    4. ยทุธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเปน็ และการจดัผังเมอืงของทอ้งถ่ิน)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลนางแล หน้า 148



แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการก่อสร้างพนังป้อง เพ่ือป้องและแก้ไข ก่อสร้างผนังป้องกันน ้ากัดเซาะตล่ิง - 250,000 - - - ป้องกันและแก้ไข มีตล่ิงท่ีม่ันคง กองช่าง

กันน ้ากัดเซาะตล่ิง ปัญหาน ้ากัดเซาะตล่ิง  (ซอยศิลปิน ซอย 8) บ้านป่าห้า ปัญหาน ้ากัดเซาะ แข็งแรงสามารถ

 (ซอยศิลปิน ซอย 8) ตล่ิงได้ ป้องกันน ้ากัดเซาะ

หมู่ท่ี 1 บ้านป่าห้า ตล่ิงได้

2 โครงการปรับปรุงหอกระจาย เพ่ือให้หมู่บ้าน ปรับปรุงหอกระจายข่าว พร้อมชุด - 200,000 - - - หมู่บ้านมีหอ หมู่บ้านมีหอ กองช่าง

ข่าว พร้อมชุดไฟจราจร มีหอกระจายข่าว ไฟจราจร(สามเหล่ียมมีไฟวาบวับ) กระจายข่าวท่ีดีขึ น กระจายข่าวท่ีดีขึ น

หมู่ท่ี 1 บ้านป่าห้า ท่ีดีขึ นและการสัญจร และกรวยยาง และการสัญจรท่ี และการสัญจรท่ี

ท่ีดีขึ น ดีขึ น ดีขึ น

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบการ ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3.50 เมตร - 35,000 - - - ถนนมีมาตรฐาน ถนนมีมาตรฐาน กองช่าง

(ซอยข้างบ้านนางพลอย คมนาคมขนส่งในท้อง ยาง 20 เมตร (ซอยข้างบ้าน การคมนาคมสะดวก การคมนาคม

 ธุวะค้า) ถ่ินให้มีประสิทธิภาพ นางพลอย  ธุวะค้า) มากขึ น สะดวกมากขึ น

หมุ่ท่ี 1 บ้านป่าห้า เพ่ิมขึ น

       4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ

ตวัชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัด 1

    4. ยทุธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเปน็ และการจดัผังเมอืงของทอ้งถ่ิน)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต้าบลนางแล หน้า 149



แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบการ ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 5 กว้าง - 30,000 - - - ถนนมีมาตรฐาน ถนนมีมาตรฐาน กองช่าง

ซอย 5 คมนาคมขนส่งในท้อง 3 เมตร ยาว 20 เมตร การคมนาคมสะดวก การคมนาคม

หมู่ท่ี 2 บ้านนางแล ถ่ินให้มีประสิทธิภาพ มากขึ น สะดวกมากขึ น

เพ่ิมขึ น

5 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบการ ก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างศูนย์ - 100,000 - - - ถนนมีมาตรฐาน ถนนมีมาตรฐาน กองช่าง

ซอยข้างศูนย์ อสม. คมนาคมขนส่งในท้อง อสม. กว้าง 4 เมตร ยาว 50 เมตร การคมนาคมสะดวก การคมนาคม

หมู่ท่ี 2 บ้านนางแล ถ่ินให้มีประสิทธิภาพ มากขึ น สะดวกมากขึ น

เพ่ิมขึ น

6 โครงการปรับปรุงต่อเติม เพ่ือพัฒนาระบบ ปรับปรุงต่อเติมศูนย์ สสมช. - 100,000 - - - ระบบสาธารณูปการ มีระบบสาธารณูป กองช่าง

ศูนย์ สสมช. สาธารณูปการ ในท้องถ่ินดีขึ น การในท้องถ่ินท่ีมี

หมู่ท่ี 2 บ้านนางแล ในท้องถ่ิน มาตรฐานมากขึ น

โครงการ วัตถุประสงค์
หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

       4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

ตวัชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ
ที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัด 1

    4. ยทุธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเปน็ และการจดัผังเมอืงของทอ้งถ่ิน)

เปา้หมาย(ผลผลติของโครงการ)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต้าบลนางแล หน้า 150



แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบการ ก่อสร้างถนน คสล. เส้นทางเข้า - 300,000 - - - ถนนมีมาตรฐาน ถนนมีมาตรฐาน กองช่าง

เส้นทางเข้าบ้านไทลื อ หมู่ท่ี คมนาคมขนส่งใน บ้านไทลื อ ระยะทาง 150 เมตร การคมนาคมสะดวก การคมนาคม

3 บ้านนางแลเหนือ ท้องถ่ินให้ กว้าง 4 เมตร มากขึ น สะดวก

มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ น มากขึ น

8 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบการ ก่อสร้างถนน คสล. รอบอ่างเก็บน ้า - 800,000 - - - ถนนมีมาตรฐาน ถนนมีมาตรฐาน กองช่าง

รอบอ่างเก็บน ้าก๊อตตะเคียน คมนาคมขนส่งในท้อง ก๊อตตะเคียน กว้าง 4 เมตร ยาว การคมนาคมสะดวก การคมนาคม

หมู่ท่ี 3 บ้านนางแลเหนือ ถ่ินให้มีประสิทธิภาพ 400 เมตร มากขึ น สะดวกมากขึ น

เพ่ิมขึ น

9 โครงการก่อสร้างรางระบาย เพ่ือพัฒนาและแก้ไข ก่อสร้างรางระบายน ้า คสล. ตัว U - 500,000 - - - น ้าท่วมขังลดลง ลดปัญหาน ้าท่วม กองช่าง

น ้า คสล. ตัว U พร้อมฝาปิด ระบบการระบายน ้า พร้อมฝาปิด ปากซอย 7 ยาว 200 ขังได้

ปากซอย 7 ในท้องถ่ิน ให้มีประ เมตร

หมู่ท่ี 4 บ้านม่วงค้า สิทธิภาพเพ่ิมขึ น

    4. ยทุธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเปน็ และการจดัผังเมอืงของทอ้งถ่ิน)

       4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ

ตวัชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัด 1

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต้าบลนางแล หน้า 151



แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

10 โครงการติดตั งกระจกส่อง เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุ ติดตั งกระจกส่องมุมโค้งทางแยก - 85,000 - - - ป้องกันอุบัติเหตุ ประชาชน กองช่าง

มุมโค้งทางแยกลดอุบัติเหตุ ในหมู่บ้าน ลดอุบัติเหตุ ในหมู่บ้าน ปลอดภัยจาก

หมู่ท่ี 4 บ้านม่วงค้า อุบัติเหตุ

11 โครงการปรับปรุงหอกระ เพ่ือให้หมู่บ้านมีหอ ปรับปรุงหอกระจายข่าว - 150,000 - - - หมู่บ้านมีหอกระ หมู่บ้านมีหอกระ กองช่าง

จายข่าว หมู่ท่ี 4 บ้านม่วงค้า กระจายข่าวท่ีดีขึ น จายข่าวท่ีดีขึ น จายข่าวท่ีดีขึ น

12 โครงการก่อสร้าง เพ่ือพัฒนาและแก้ไข ก่อสร้างรางระบายน ้า คสล. - 100,000 - - - น ้าท่วมขังลดลง ลดปัญหาน ้าท่วม กองช่าง

ระบายน ้า  คสล. ซอย 3 ระบบการระบายน ้า ซอย 3 ยาว 150 เมตร ขังได้

หมู่ท่ี 5 บ้านเด่น ในท้องถ่ิน ให้มีประ

สิทธิภาพเพ่ิมขึ น

13 โครงการปรับปรุงอาคาร เพ่ือพัฒนาระบบ โครงการปรับปรุงอาคาร อสม. - 100,000 - - - ระบบสาธารณูปการ มีระบบสาธารณูป กองช่าง

อสม. สาธารณูปการ ในท้องถ่ินดีขึ น การในท้องถ่ินท่ีมี

หมู่ท่ี 5 บ้านเด่น ในท้องถ่ิน มาตรฐานมากขึ น

ที่ โครงการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลติของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัด 1

งบประมาณ

ตวัชี้วัด (KPI)

    4. ยทุธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเปน็ และการจดัผังเมอืงของทอ้งถ่ิน)

       4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ผลที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต้าบลนางแล หน้า 152



แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565
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14 โครงการก่อสร้างรางระบาย เพ่ือพัฒนาและแก้ไข ก่อสร้างรางระบายน ้า คสล.จาก - 400,000 - - - น ้าท่วมขังลดลง ลดปัญหาน ้าท่วม กองช่าง

น ้า จากบ้านเลขท่ี 144 ถึง ระบบการระบายน ้า บ้านเลขท่ี 144 ถึงสะพานแม่น ้า ขังได้

สะพานแม่น ้านางแล ในท้องถ่ิน ให้มีประ นางแล ยาว 150 เมตร

หมู่ท่ี 5 บ้านเด่น สิทธิภาพเพ่ิมขึ น

15 โครงการก่อสร้างรางระบาย เพ่ือพัฒนาและแก้ไข ก่อสร้างรางระบายน ้า คสล. ซอย 9 - 400,000 - - - น ้าท่วมขังลดลง ลดปัญหาน ้าท่วม กองช่าง

น ้า คสล. ซอย 9 ระบบการระบายน ้า ยาว 150 เมตร ขังได้

หมู่ท่ี 5 บ้านเด่น ในท้องถ่ิน ให้มีประ

สิทธิภาพเพ่ิมขึ น

16 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบการ ก่อสร้างถนน คสล. ซอยไร่เดือนเพ็ญ - 1,000,000 - - - ถนนมีมาตรฐาน ถนนมีมาตรฐาน กองช่าง

ซอยไร่เดือนเพ็ญ คมนาคมขนส่งในท้อง กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร การคมนาคมสะดวก การคมนาคม

หมู่ท่ี 6 บ้านป่าอ้อ ถ่ินให้มีประสิทธิภาพ มากขึ น สะดวกมากขึ น

เพ่ิมขึ น

ผลที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลติของโครงการ) ตวัชี้วัด (KPI)

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัด 1

    4. ยทุธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเปน็ และการจดัผังเมอืงของทอ้งถ่ิน)

       4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต้าบลนางแล หน้า 153
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17 โครงการรังวัดท่ีดินสาธารณะ เพ่ือสนับสนุนการ รังวัดท่ีดินสาธารณะ - 50,000 - - - ป้องกันลูกรัง ป้องกันการเกิดลูก กองช่าง

หมู่ท่ี 6 บ้านป่าอ้อ ป้องกันการลุกล ้าท่ี ท่ีสาธารณะดีขึ น รังท่ีสาธารณะมี

สาธารณะ มาตรฐานเพ่ิมขึ น

18 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบการ ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 3 - 400,000 - - - ถนนมีมาตรฐาน ถนนมีมาตรฐาน กองช่าง

ซอย 3 บ้านเลขท่ี 285 คมนาคมขนส่งในท้อง บ้านเลขท่ี 285 กว้าง 4 เมตร การคมนาคมสะดวก การคมนาคม

หมู่ท่ี 6 บ้านป่าอ้อ ถ่ินให้มีประสิทธิภาพ ยาว 200  เมตร มากขึ น สะดวกมากขึ น

เพ่ิมขึ น

19 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบการ ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 3 บ้านเลขท่ี - 600,000 - - - ถนนมีมาตรฐาน ถนนมีมาตรฐาน กองช่าง

ซอย 3 บ้านเลขท่ี 333 คมนาคมขนส่งในท้อง 333 (นายพลวัฒน์ ประทับทอง) การคมนาคมสะดวก การคมนาคม

หมู่ท่ี 6 บ้านป่าอ้อ ถ่ินให้มีประสิทธิภาพ กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร มากขึ น สะดวกมากขึ น

เพ่ิมขึ น

โครงการ
ผลที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ

       4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่
หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ

ตวัชี้วัด (KPI)

    4. ยทุธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเปน็ และการจดัผังเมอืงของทอ้งถ่ิน)

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัด 1
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20 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบการ ก่อสร้างถนน คสล. บ้านเลขท่ี 271 - 340,000 - - - ถนนมีมาตรฐาน ถนนมีมาตรฐาน กองช่าง

บ้านเลขท่ี 271 คมนาคมขนส่งในท้อง ถึง โบสถ์อาข่าใหม่ กว้าง 4 เมตร การคมนาคมสะดวก การคมนาคม

หมู่ท่ี 6 บ้านป่าอ้อ ถ่ินให้มีประสิทธิภาพ ยาว 170 เมตร มากขึ น สะดวกมากขึ น

เพ่ิมขึ น

21 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบการ ก่อสร้างถนน คสล. บ้านเลขท่ี 20 - 440,000 - - - ถนนมีมาตรฐาน ถนนมีมาตรฐาน กองช่าง

บ้านเลขท่ี 20 คมนาคมขนส่งในท้อง กว้าง 4 เมตร ยาว 220 เมตร การคมนาคมสะดวก การคมนาคม

หมู่ท่ี 6 บ้านป่าอ้อ ถ่ินให้มีประสิทธิภาพ มากขึ น สะดวกมากขึ น

เพ่ิมขึ น

22 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบการ ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้าน - 60,000 - - - ถนนมีมาตรฐาน ถนนมีมาตรฐาน กองช่าง

ซอยบ้านเลขท่ี 87 คมนาคมขนส่งในท้อง เลขท่ี 87 กว้าง 4 เมตร การคมนาคมสะดวก การคมนาคม

หมู่ท่ี 6 บ้านป่าอ้อ ถ่ินให้มีประสิทธิภาพ ยาว 30 เมตร มากขึ น สะดวกมากขึ น

เพ่ิมขึ น

ผลที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ

ตวัชี้วัด (KPI)

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัด 1

    4. ยทุธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเปน็ และการจดัผังเมอืงของทอ้งถ่ิน)

       4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต้าบลนางแล หน้า 155



แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

23 โครงการก่อสร้างขยายไหล่ เพ่ือขยายไหล่ทาง ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 2 - 500,000 - - - ได้ถนนท่ีกว้างขึ นและ ประชาชนได้รับ กองช่าง

ทาง ซอย 2 และ ซอย 3 ให้กว้างขึ นได้รับ กว้าง1 เมตร ยาว 300 เมตร  การสัญจรสะดวกขึ น ความสะดวกสบาย

หมู่ท่ี 6 บ้านป่าอ้อ ความสะดวกสบาย ซอย 3 กว้าง1 เมตร ในการสัญจร 

ในการสัญจร ยาว 300 เมตร 

24 โครงการวางท่อระบายน ้า เพ่ือพัฒนาและแก้ไขระบบ ก่อสร้างวางท่อระบายน ้า ซอย 1 - 1,300,000 - - - น ้าท่วมขังลดลง ลดปัญหาน ้าท่วม กองช่าง

ซอย 1 หมู่ท่ี 6 บ้านป่าอ้อ การระบายน ้าในท้องถ่ิน ยาว 300 เมตร ขังได้

ให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ น

25 โครงการก่อสร้างระบายน ้า เพ่ือพัฒนาและแก้ไข ก่อสร้างระบายน ้า พร้อมฝาปิด - 4,500,000 - - - น ้าท่วมขังลดลง ลดปัญหาน ้าท่วม กองช่าง

พร้อมฝาปิด บ้านลิไข่ ระบบการระบายน ้า บ้านลิไข่ ยาว 1,000 เมตร ขังได้

หมู่ท่ี 7 บ้านนางแลใน ในท้องถ่ิน ให้มีประ

สิทธิภาพเพ่ิมขึ น

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ

ตวัชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัด 1

    4. ยทุธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเปน็ และการจดัผังเมอืงของทอ้งถ่ิน)

       4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1
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26 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบการคมนาคมก่อสร้างถนน คสล. สาย 2 - 6,000,000 - - - ถนนมีมาตรฐาน ถนนมีมาตรฐาน

สาย 2 หมู่ท่ี 7 ขนส่งในท้องถ่ินให้มี หมู่ท่ี 7 บ้านนางแลใน การคมนาคมสะดวก การคมนาคม

บ้านนางแลใน ประสิทธิภาพเพ่ิมขึ น ยาว 3,000 เมตร มากขึ น สะดวกมากขึ น

27 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบการ ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 2/7 - 300,000 - - - ถนนมีมาตรฐาน ถนนมีมาตรฐาน กองช่าง

ซอย 2/7 คมนาคมขนส่งในท้อง บ้านเลขท่ี 100 กว้าง 3 เมตร และ การคมนาคมสะดวก การคมนาคม

หมู่ท่ี 8 บ้านป่ารวก ถ่ินให้มีประสิทธิภาพ บ้านเลขท่ี 19 กว้าง 3 เมตร ระยะ มากขึ น สะดวกมากขึ น

เพ่ิมขึ น ทาง 200 เมตร

28 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบการ ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 1/3 - 1,000,000 - - - ถนนมีมาตรฐาน ถนนมีมาตรฐาน กองช่าง

ซอย 1/3 คมนาคมขนส่งในท้อง บ้านเส้นโรงปุ๋ย ระยะทาง 500 การคมนาคมสะดวก การคมนาคม

หมู่ท่ี 8 บ้านป่ารวก ถ่ินให้มีประสิทธิภาพ เมตร กว้าง 4 เมตร มากขึ น สะดวกมากขึ น

เพ่ิมขึ น

ผลที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ

ตวัชี้วัด (KPI)

    4. ยทุธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเปน็ และการจดัผังเมอืงของทอ้งถ่ิน)

       4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัด 1
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29 โครงการปรับปรุงอาคาร เพ่ือพัฒนาระบบ ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ - 200,000 - - - ระบบสาธารณูปการ มีระบบสาธารณูป กองช่าง

อเนกประสงค์ สาธารณูปการ ในท้องถ่ินดีขึ น การในท้องถ่ินท่ีมี

หมู่ท่ี 8 บ้านป่ารวก ในท้องถ่ิน มาตรฐานมากขึ น

30 โครงการก่อสร้างรางระบาย เพ่ือพัฒนาและแก้ไข ก่อสร้างระบายน ้า คสล. บ้านเลขท่ี - 175,000 - - - น ้าท่วมขังลดลง ลดปัญหาน ้าท่วม กองช่าง

น ้า คสล. บ้านเลขท่ี 287 ระบบการระบายน ้า 287-270 ยาว 50 เมตร ขังได้

หมู่ท่ี 8 บ้านป่ารวก ในท้องถ่ิน ให้มีประ

สิทธิภาพเพ่ิมขึ น

31 โครงการปรับปรุงหอกระ เพ่ือให้หมู่บ้านมีหอ ปรับปรุงหอกระจายข่าว - 150,000 - - - หมู่บ้านมีหอกระ หมู่บ้านมีหอกระ กองช่าง

จายข่าว กระจายข่าวท่ีดีขึ น จายข่าวท่ีดีขึ น จายข่าวท่ีดีขึ น

หมู่ท่ี 8 บ้านป่ารวก

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ

ตวัชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ

       4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัด 1

    4. ยทุธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเปน็ และการจดัผังเมอืงของทอ้งถ่ิน)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต้าบลนางแล หน้า 158



แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

32 โครงการก่อสร้างขยาย เพ่ือขยายไหล่ทาง ก่อสร้างขยาย - 3,000,000 - - - ได้ถนนท่ีกว้างขึ นและ ประชาชนได้รับ กองช่าง

ไหล่ทาง คสล.พร้อมก่อสร้าง ให้กว้างขึ นได้รับ ไหล่ทาง คสล.พร้อมก่อสร้าง การสัญจรสะดวกขึ น ความสะดวกสบาย

รางระบายน ้า ตั งแต่วรรณา ความสะดวกสบาย รางระบายน ้า ตั งแต่วรรณา และน ้าท่วมขังลดลง ในการสัญจรและ

รีสอร์ท ถึงบ้านเลขท่ี 29 ในการสัญจรและแก้ไข รีสอร์ท ถึงบ้านเลขท่ี 29 ลดปัญหาน ้าท่วม

หมู่ท่ี 9 บ้านดอยก่ิว ระบบการระบายน ้า หมู่ท่ี 9 บ้านดอยก่ิว ขังได้

ในท้องถ่ิน ให้มีประ

สิทธิภาพเพ่ิมขึ น

33 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบการ ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 2 - 400,000 - - - ถนนมีมาตรฐาน ถนนมีมาตรฐาน กองช่าง

ซอย 2 คมนาคมขนส่งในท้อง กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร การคมนาคมสะดวก การคมนาคม

หมู่ท่ี 9 บ้านดอยก่ิว ถ่ินให้มีประสิทธิภาพ มากขึ น สะดวกมากขึ น

เพ่ิมขึ น

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ

ตวัชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ

       4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัด 1

    4. ยทุธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเปน็ และการจดัผังเมอืงของทอ้งถ่ิน)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต้าบลนางแล หน้า 159



แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

34 โครงการก่อสร้างวางท่อ เพ่ือพัฒนาและแก้ไข ก่อสร้างวางท่อระบายน ้า คสล. - 100,000 - - - น ้าท่วมขังลดลง ลดปัญหาน ้าท่วม กองช่าง

ระบายน ้าคสล.บ้านเลขท่ี 38 ระบบการระบายน ้า บ้านเลขท่ี 38 ระยะทาง 50 เมตร ขังได้

หมู่ท่ี 9 บ้านดอยก่ิว ในท้องถ่ิน ให้มีประ

สิทธิภาพเพ่ิมขึ น

35 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบการ ก่ออสร้างถนน คสล. - 265,000 - - - ถนนมีมาตรฐาน ถนนมีมาตรฐาน กองช่าง

หมู่ท่ี 10 บ้านป่าซางวิวัฒน์ คมนาคมขนส่งในท้อง 4.บ้านเลขท่ี 270 ยาว 70 เมตร การคมนาคมสะดวก การคมนาคม

ถ่ินให้มีประสิทธิภาพ กว้าง 25 เมตร มากขึ น สะดวกมากขึ น

เพ่ิมขึ น 2.บ้านเลขท่ี 186 ยาว 50 เมตร

กว้าง 2 เมตร

3.บ้านเลขท่ี 356 ยาว 35 เมตร

กว้าง 3 เมตร

4.บ้านเลขท่ี 192 ยาว 50 เมตร 

กว้าง 3 เมตร

ผลที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ

ตวัชี้วัด (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัด 1

    4. ยทุธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเปน็ และการจดัผังเมอืงของทอ้งถ่ิน)

       4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต้าบลนางแล หน้า 160



แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

36 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบการ ก่ออสร้างถนน คสล. บ้านเลขท่ี 310 - 800,000 - - - ถนนมีมาตรฐาน ถนนมีมาตรฐาน กองช่าง

บ้านเลขท่ี 310 คมนาคมขนส่งในท้อง จากสามแยกกลุ่มใบสับปะรด การคมนาคมสะดวก การคมนาคม

หมู่ท่ี 10 บ้านป่าซางวิวัฒน์ ถ่ินให้มีประสิทธิภาพ กว้าง 4 เมตร ยาว 400 เมตร มากขึ น สะดวกมากขึ น

เพ่ิมขึ น

37 โครงการก่อสร้างขยายไหล่ เพ่ือขยายไหล่ทาง ก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล. - 300,000 - - - ได้ถนนท่ีกว้างขึ นและ ประชาชนได้รับ กองช่าง

ทาง คสล. (บ้านตะเคียนด้า) ให้กว้างขึ นได้รับ (บ้านตะเคียนด้า) จากอาคาร การสัญจรสะดวกขึ น ความสะดวก

อเนกประสงค์ ความสะดวกสบาย อเนกประสงค์ ถึงบ้าน เลขท่ี 139 สบายในการ

หมู่ท่ี 10 บ้านป่าซางวิวัฒน์ ในการสัญจร ยาว 200 เมตร สัญจร 

38 โครงการก่อสร้างอาคารเก็บ เพ่ือพัฒนาระบบ ก่อสร้างอาคารเก็บของหมู่บ้านและ - 500,000 - - - ระบบสาธารณูปการ มีระบบสาธารณู กองช่าง

ของหมู่บ้านและศูนย์ สสมช. สาธารณูปการ ศูนย์ สสมช. (อสม.) ในท้องถ่ินดีขึ น ปการในท้องถ่ินท่ี

(อสม.)หมู่ท่ี 11 บ้านดาวดึงส์ ในท้องถ่ิน มีมาตรฐานมาก

ขึ น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

       4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ

ตวัชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัด 1

    4. ยทุธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเปน็ และการจดัผังเมอืงของทอ้งถ่ิน)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต้าบลนางแล หน้า 161



แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

39 โครงการก่อสร้างขยาย เพ่ือขยายไหล่ทาง ก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล. - 2,000,000 - - ได้ถนนท่ีกว้างขึ นและ ประชาชนได้รับ กองช่าง

ไหล่ทางคสล. บ้านเลขท่ี 287 ให้กว้างขึ นได้รับ  จุดเร่ิมต้น บ้านเลขท่ี 287 การสัญจรสะดวกขึ น ความสะดวกสบาย

หมู่ท่ี 11 บ้านดาวดึงส์ ความสะดวกสบาย จุดสิ น สุด โครงการถนนบายพาส ในการสัญจร 

ในการสัญจร ระยะทาง ยาว 2,000 เมตร

40 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพ่ือพัฒนาระบบการ ปรับปรุงถนนลูกรัง โดยเสริมหินคลุก - 3,700,000 - - ถนนมีมาตรฐาน ถนนมีมาตรฐาน กองช่าง

โดยเสริมหินคลุกสายยางโตน คมนาคมขนส่งในท้อง สายยางโตน (หนองแหวน) การคมนาคมสะดวก การคมนาคม

หมู่ท่ี 11 บ้านดาวดึงส์ ถ่ินให้มีประสิทธิภาพ มากขึ น สะดวกมากขึ น

เพ่ิมขึ น

41 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซม ปรับปรุงซ่อมแซมเตาเผาขยะ - 150,000 - - ปรับปรุงซ่อมแซม เตาเผาขยะมี กองช่าง

เตาเผาขยะ เตาเผาขยะให้มีประ เตาเผาขยะให้มีประ ประสิทธิภาพมาก

หมู่ท่ี 11 บ้านดาวดึงส์ สิทธิภาพในการใช้งาน สิทธิภาพท่ีดีขึ น ขึ น

       4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัด 1

    4. ยทุธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเปน็ และการจดัผังเมอืงของทอ้งถ่ิน)

โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ

ตวัชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต้าบลนางแล หน้า 162



แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

42 โครงการก่อสร้างรางระบาย เพ่ือพัฒนาและแก้ไข ก่อสร้างระบายน ้า คสล. พร้อมฝาปิด - 675,000 - - - น ้าท่วมขังลดลง ลดปัญหาน ้าท่วม กองช่าง

น ้า คสล. พร้อมฝาปิด ระบบการระบายน ้า  ซอย5/3 ระยะทาง 150 เมตร ขังได้

ซอย5/3 ในท้องถ่ิน ให้มีประ

หมู่ท่ี 12 บ้านขัวแตะ สิทธิภาพเพ่ิมขึ น

43 โครงการก่อสร้างรางระบาย เพ่ือพัฒนาและแก้ไข ก่อสร้างระบายน ้า แบบมีฝาปิด - 900,000 - - - น ้าท่วมขังลดลง ลดปัญหาน ้าท่วม กองช่าง

น ้า คสล. พร้อมฝาปิด ระบบการระบายน ้า  ซอย5/4 ระยะทาง 200 เมตร ขังได้

ซอย 5/4 ในท้องถ่ิน ให้มีประ

หมู่ท่ี 12 บ้านขัวแตะ สิทธิภาพเพ่ิมขึ น

44 โครงการก่อสร้างรางระบาย เพ่ือพัฒนาและแก้ไข ก่อสร้างระบายน ้า คสล.พร้อมฝาปิด - 675,000 - - - น ้าท่วมขังลดลง ลดปัญหาน ้าท่วม กองช่าง

น ้า แบบมีฝาปิด ซอย5/5 ระบบการระบายน ้า  ซอย5/5 ระยะทาง 150 เมตร ขังได้

หมู่ท่ี 12 บ้านขัวแตะ ในท้องถ่ิน ให้มีประ

สิทธิภาพเพ่ิมขึ น

       4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัด 1

    4. ยทุธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเปน็ และการจดัผังเมอืงของทอ้งถ่ิน)

โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ

ตวัชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต้าบลนางแล หน้า 163



แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

45 โครงการก่อสร้างรางระบาย เพ่ือพัฒนาและแก้ไข ก่อสร้างระบายน ้า คสล.พร้อมฝาปิด - 900,000 - - - น ้าท่วมขังลดลง ลดปัญหาน ้าท่วม กองช่าง

น ้า คสล. พร้อมฝาปิด ระบบการระบายน ้า  ซอย5/6 ระยะทาง 200 เมตร ขังได้

ซอย 5/6 ในท้องถ่ิน ให้มีประ

หมู่ท่ี 12 บ้านขัวแตะ สิทธิภาพเพ่ิมขึ น

46 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบการ ก่อสร้างถนน คสล. เข้าเตาเผา - 400,000 - - - ถนนมีมาตรฐาน ถนนมีมาตรฐาน กองช่าง

เข้าเตาเผาขยะชุมชน คมนาคมขนส่งในท้อง ขยะชุมชน กว้าง 4 เมตร การคมนาคมสะดวก การคมนาคม

หมู่ท่ี 12 บ้านขัวแตะ ถ่ินให้มีประสิทธิภาพ ยาว 200 เมตร มากขึ น สะดวกมากขึ น

เพ่ิมขึ น

47 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบการ ก่อสร้างถนน คสล. เข้าสู่ ศพด. - 750,000 - - - ถนนมีมาตรฐาน ถนนมีมาตรฐาน กองช่าง

เข้าสู่ ศพด. เทศบาลต้าบล คมนาคมขนส่งในท้อง เทศบาลต้าบลนางแล ระยะทาง การคมนาคมสะดวก การคมนาคม

นางแล ถ่ินให้มีประสิทธิภาพ 300 เมตร มากขึ น สะดวกมากขึ น

หมู่ท่ี 12 บ้านขัวแตะ เพ่ิมขึ น

       4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัด 1

    4. ยทุธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเปน็ และการจดัผังเมอืงของทอ้งถ่ิน)

โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ

ตวัชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต้าบลนางแล หน้า 164



แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

48 โครงการก่อสร้างก้าแพง เพ่ือป้องและแก้ไข ก่อสร้างก้าแพงป้องกันน ้ากัดเซาะ - 1,400,000 - - - ป้องกันและแก้ไข มีตล่ิงท่ีม่ันคง กองช่าง

ป้องกันน ้ากัดเซาะตล่ิง ปัญหาน ้ากัดเซาะตล่ิง ตล่ิงสะพานกลางบ้าน ระยะทาง ปัญหาน ้ากัดเซาะตล่ิง แข็งแรง สามารถ

สะพานกลางบ้าน 100 เมตร ได้ ป้องกันน ้ากัดเซาะ

หมู่ท่ี 12 บ้านขัวแตะ

49 โครงการติดตั งกล้องวงจร เพ่ือสนันสนุนการ ติดตั งกล้องวงจรปิด - 150,000 - - - รักษาความปลอดภัย มีความปลอดภัย กองช่าง

ปิด หมู่ท่ี 12 บ้านขัวแตะ รักษาความปลอดภัย และความสงบท้องถ่ินและความสงบ

และความสงบท้องถ่ิน ท่ีดีขึ น ท้องถ่ินท่ีดีขึ น

50 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบการ ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 3 ข้างวัด - 600,000 - - - ถนนมีมาตรฐาน ถนนมีมาตรฐาน กองช่าง

ซอย 3 ข้างวัด คมนาคมขนส่งในท้อง กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 300 เมตร การคมนาคมสะดวก การคมนาคม

หมู่ท่ี 13 บ้านแม่ปูคา ถ่ินให้มีประสิทธิภาพ มากขึ น สะดวกมากขึ น

เพ่ิมขึ น

วัตถุประสงค์โครงการ

       4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัด 1

    4. ยทุธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเปน็ และการจดัผังเมอืงของทอ้งถ่ิน)

งบประมาณ

ตวัชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

เปา้หมาย(ผลผลติของโครงการ)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต้าบลนางแล หน้า 165



แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

51 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบการ ก่อสร้างถนน คสล. บ้านเลขท่ี 195 - 600,000 - - - ถนนมีมาตรฐาน ถนนมีมาตรฐาน กองช่าง

บ้านเลขท่ี 195 คมนาคมขนส่งในท้อง กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร การคมนาคมสะดวก การคมนาคม

หมู่ท่ี 13 บ้านแม่ปูคา ถ่ินให้มีประสิทธิภาพ มากขึ น สะดวกมากขึ น

เพ่ิมขึ น

52 โครงการก่อสร้างรางระบาย เพ่ือพัฒนาและแก้ไข ก่อสร้างรางระบายน ้า คสล. พร้อม - 450,000 - - - น ้าท่วมขังลดลง ลดปัญหาน ้าท่วม กองช่าง

น ้า คสล. พร้อมฝาปิด ระบบการระบายน ้า ฝาปิด ซอย 2 ต่อจากของเดิม ขังได้

ซอย 2 ต่อจากของเดิม ในท้องถ่ิน ให้มีประ ระยะทาง 100 เมตร (ด้านทิศใต้)

 (ด้านทิศใต้) สิทธิภาพเพ่ิมขึ น

หมู่ท่ี 13 บ้านแม่ปูคา

53 โครงการก่อสร้างรางระบาย เพ่ือพัฒนาและแก้ไข ก่อสร้างรางระบาย คสล. - 900,000 - - - น ้าท่วมขังลดลง ลดปัญหาน ้าท่วม กองช่าง

คสล. ต่อของเดิมจาก ซอย 2 ระบบการระบายน ้า ต่อของเดิมจาก ซอย 2 ขังได้

(ด้านทิศเหนือ) ในท้องถ่ิน ให้มีประ ด้านทิศเหนือ ยาว 200 เมตร 

หมู่ท่ี 13 บ้านแม่ปูคา สิทธิภาพเพ่ิมขึ น

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

       4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ

ตวัชี้วัด (KPI)

เทศบาลต าบลนางแล

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัด 1

    4. ยทุธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเปน็ และการจดัผังเมอืงของทอ้งถ่ิน)

ผลที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต้าบลนางแล หน้า 166



แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

54 โครงการปรับปรุงถนนลาด เพ่ือพัฒนาระบบการ ปรับปรุงถนนลาดยางจากตลาด - 740,000 - - - ถนนมีมาตรฐาน ถนนมีมาตรฐาน กองช่าง

ยาง หน้าตลาด คมนาคมขนส่งในท้อง  ถึงบ้านนายอ้าย ธิใจ ถึงบ้านเลข การคมนาคมสะดวก การคมนาคม

หมู่ท่ี 14 บ้านร่องปลาค้าว ถ่ินให้มีประสิทธิภาพ ท่ี 374 กว้าง 45 เมตร ระยะทาง มากขึ น สะดวกมากขึ น

เพ่ิมขึ น 500 เมตร

55 โครงการก่อสร้างรางระบาย เพ่ือพัฒนาและแก้ไข ก่อสร้างระบายน ้า คสล. พร้อมฝา - 500,000 - - - น ้าท่วมขังลดลง ลดปัญหาน ้าท่วม กองช่าง

น ้า คสล. พร้อมฝาปิด ระบบการระบายน ้า ปิด เข้าสุสาน หมู่ 5 บ้านเด่น และ ขังได้

เข้าสุสาน หมู่ 5 บ้านเด่น ในท้องถ่ิน ให้มีประ หมู่ 14 บ้านร่องปลาค้าว 

และ หมู่ 14 บ้านร่องปลาค้าว สิทธิภาพเพ่ิมขึ น ระยะทาง 250 เมตร

หมู่ท่ี 14 บ้านร่องปลาค้าว

56 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบการ ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านเลขท่ี - 2,000,000 - - - ถนนมีมาตรฐาน ถนนมีมาตรฐาน กองช่าง

จากบ้านเลขท่ี 99 คมนาคมขนส่งในท้อง 99 ถึงอ่างเก็บน ้าหนองป่าเอี ยะ การคมนาคมสะดวก การคมนาคม

หมู่ท่ี 14 บ้านร่องปลาค้าว ถ่ินให้มีประสิทธิภาพ กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 1,000 มากขึ น สะดวกมากขึ น

เพ่ิมขึ น เมตร

โครงการ

       4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัด 1

    4. ยทุธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเปน็ และการจดัผังเมอืงของทอ้งถ่ิน)

วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ

ตวัชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต้าบลนางแล หน้า 167



แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

57 โครงการปรับปรุงถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบการ ก่อสร้างถนน คสล. จากสามแยก - 1,480,000 - - - ถนนมีมาตรฐาน ถนนมีมาตรฐาน กองช่าง

จากสามแยกลาดยาง ถึง คมนาคมขนส่งในท้อง ลาดยาง ถึง อ่างเก็บน ้าหนองป่า การคมนาคมสะดวก การคมนาคม

อ่างเก็บน ้าหนองป่าเห๊ียะ ถ่ินให้มีประสิทธิภาพ เห๊ียะ ระยะทาง 1,000 เมตร มากขึ น สะดวกมากขึ น

หมู่ท่ี 14 บ้านร่องปลาค้าว เพ่ิมขึ น

58 โครงการปรับปรุงหอกระ เพ่ือให้หมู่บ้าน ปรับปรุงหอกระจายข่าว - 150,000 - - - หมู่บ้าน หมู่บ้าน กองช่าง

จายข่าว มีหอกระจายข่าว มีหอกระจายข่าว มีหอกระจายข่าว

หมู่ท่ี 14 บ้านร่องปลาค้าว ท่ีดีขึ น ท่ีดีขึ น ท่ีดีขึ น

59 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบการ ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านคึก - 480,000 - - - ถนนมีมาตรฐาน ถนนมีมาตรฐาน กองช่าง

สายบ้านคึก คมนาคมขนส่งในท้อง (สายไปไร่สตรอเบอร่ี) กว้าง 4 เมตร การคมนาคมสะดวก การคมนาคม

หมู่ท่ี 14 บ้านร่องปลาค้าว ถ่ินให้มีประสิทธิภาพ ระยะทาง 240 เมตร มากขึ น สะดวกมากขึ น

เพ่ิมขึ น

เทศบาลต าบลนางแล

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัด 1

    4. ยทุธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเปน็ และการจดัผังเมอืงของทอ้งถ่ิน)

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

       4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ

ตวัชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต้าบลนางแล หน้า 168



แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

60 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบการ ก่อสร้างถนน คสล. สายผาธนา - 320,000 - - - ถนนมีมาตรฐาน ถนนมีมาตรฐาน กองช่าง

สายผาธนา คมนาคมขนส่งในท้อง กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 160 เมตร การคมนาคมสะดวก การคมนาคม

หมู่ท่ี 14 บ้านร่องปลาค้าว ถ่ินให้มีประสิทธิภาพ มากขึ น สะดวกมากขึ น

เพ่ิมขึ น

61 โครงการก่อสร้างรางระบาย เพ่ือพัฒนาและแก้ไข ก่อสร้างระบายน ้า คสล. พร้อมบ่อ - 255,000 - - - น ้าท่วมขังลดลง ลดปัญหาน ้าท่วม กองช่าง

น ้า คสล. พร้อมบ่อพัก ระบบการระบายน ้า พัก จากบ้านนาย บุญเรือง สุทธสม ขังได้

จากบ้านนายบุญเรือง ในท้องถ่ิน ให้มีประ  ถึงบ้านเลขท่ี 44

สุทธสม ถึงบ้านเลขท่ี 44 สิทธิภาพเพ่ิมขึ น
หมู่ท่ี 14 บ้านร่องปลาค้าว

62 โครงการปรับปรุงถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบการ ปรับปรุงถนน คสล. โดยลาดยาง - 222,000 - - - ถนนมีมาตรฐาน ถนนมีมาตรฐาน กองช่าง

โดยลาดยางแอสฟัลท์ติก คมนาคมขนส่งในท้อง แอสฟัลท์ติก ซอย 2 ระยะทาง การคมนาคมสะดวก การคมนาคม

ซอย 2 หมู่ท่ี 15 ถ่ินให้มีประสิทธิภาพ  150 เมตร มากขึ น สะดวกมากขึ น

บ้านใหม่ม่วงค้า เพ่ิมขึ น

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัด 1

    4. ยทุธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเปน็ และการจดัผังเมอืงของทอ้งถ่ิน)

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

เทศบาลต าบลนางแล

       4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1

โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ

ตวัชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต้าบลนางแล หน้า 169



แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

63 โครงการปรับปรุงท่อระบาย เพ่ือพัฒนาและแก้ไข ปรับปรุงท่อระบายน ้า คสล. - 200,000 - - - น ้าท่วมขังลดลง ลดปัญหาน ้าท่วม กองช่าง

น ้า คสล. ระบบการระบายน ้า 4.ซอย1 บ้านใหม่ม่วงค้า ยาว 4 ม. ขังได้

หมู่ท่ี 15 บ้านใหม่ม่วงค้า ในท้องถ่ิน ให้มีประ 2.ซอย2 บ้านใหม่ม่วงค้า ยาว 4 ม.

สิทธิภาพเพ่ิมขึ น 3.ซอย3 บ้านใหม่ม่วงค้า ยาว 4 ม.

4.ซอย4 บ้านใหม่ม่วงค้า ยาว 4 ม.

64 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า เพ่ือพัฒนาและแก้ไข ก่อสร้างรางระบายน ้า คสล. พร้อม - 1,350,000 - - - น ้าท่วมขังลดลง ลดปัญหาน ้าท่วม กองช่าง

คสล. พร้อมฝาปิด ซอย 2 ระบบการระบายน ้า ฝาปิด ซอย 2 ระยะทาง 300 เมตร ขังได้

หมู่ท่ี 15 บ้านใหม่ม่วงค้า ในท้องถ่ิน ให้มีประ

สิทธิภาพเพ่ิมขึ น

65 โครงการจัดท้าป้ายจราจร เพ่ือพัฒนาระบบ จัดท้าป้ายจราจร - 100,000 - - - ระบบคมนาคมขนส่ง มีระบบคมนมคม กองช่าง

หมู่ท่ี 15 บ้านใหม่ม่วงค้า คมนาคมขนส่งทางบก ท่ีดีขึ น ท่ีมีดีขึ น

โครงการ
ผลที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ

       4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่
หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล

วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ

ตวัชี้วัด (KPI)

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัด 1

    4. ยทุธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเปน็ และการจดัผังเมอืงของทอ้งถ่ิน)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต้าบลนางแล หน้า 170



แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

66 โครงการขยายไหล่ทางเข้า เพ่ือขยายไหล่ทาง ขยายไหล่ทางเข้าหมู่บ้าน โดยเท - 400,000 - - - ได้ถนนท่ีกว้างขึ นและ ประชาชนได้รับ กองช่าง

หมู่บ้าน โดยเทคอนกรีต 2 ให้กว้างขึ นได้รับ คอนกรีต 2 ข้างทางจากเขตติดต่อ การสัญจรสะดวกขึ น ความสะดวกสบาย

ข้างทางจากเขตติดต่อ หมู่ 1 ความสะดวกสบาย หมู่ 1 บ้านป่าห้า ยาว 400 เมตร ในการสัญจร 

บ้านป่าห้า (ต่อของเดิม) ในการสัญจร (ต่อของเดิม)

หมู่ท่ี 16 บ้านสันต้นขาม

67 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า เพ่ือพัฒนาและแก้ไข ก่อสร้างระบายน ้า คสล. รูปตัว U - 1,350,000 - - - น ้าท่วมขังลดลง ลดปัญหาน ้าท่วม กองช่าง

คสล. รูปตัว U พร้อมฝาปิด ระบบการระบายน ้า พร้อมฝาปิด (ต่อของเดิม) ขังได้

(ต่อของเดิม) ในท้องถ่ิน ให้มีประ

หมู่ท่ี 16 บ้านสันต้นขาม สิทธิภาพเพ่ิมขึ น

68 โครงการขยายสะพาน ซอย3 เพ่ือขยายสะพาน ก่อสร้างขยายสะพาน ซอย 3 - 30,000 - - - ได้ถนนท่ีกว้างขึ นและ ประชาชนได้รับ กองช่าง

ไป หมู่ท่ี 9 บ้านดอยก่ิว ให้กว้างขึ นได้รับ  ไป หมู่ท่ี 9 บ้านดอยก่ิว การสัญจรสะดวกขึ น ความสะดวกสบาย

หมู่ท่ี 16 บ้านสันต้นขาม ความสะดวกสบาย ในการสัญจร 

ในการสัญจร

ผลที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ

ตวัชี้วัด (KPI)

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัด 1

    4. ยทุธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเปน็ และการจดัผังเมอืงของทอ้งถ่ิน)

       4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต้าบลนางแล หน้า 171



แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

69 โครงการขยายระบบประปา เพ่ือจะได้มีน ้าไว้ใช้ ขยายระบบประปา สู่พื นท่ีขาดแคลนน ้า - 150,000 - - - มีน ้าไว้ใช้ตลอดทั งปี ประชาชนมีน ้าใช้ กองช่าง

สู่พื นท่ีขาดแคลนน ้า ส้าหรับ อุปโภค บริโภค ส้าหรับอุปโภค บริโภค อุปโภค บริโภค

อุปโภค บริโภค ตลอดทั งปี

หมู่ท่ี 12 บ้านขัวแตะ

70 โครงการขุดลอกเหมือง เพ่ือป้องกันน ้าท่วม ขุดลอกเหมืองสาธารณะ ล้าน ้าแม่ข้าวต้ม - 250,000 - - - น ้าท่วมขังลดลง แก้ปัญหาน ้าท่วม กองช่าง

สาธารณะ ล้าน ้าแม่ข้าวต้ม ขังได้

หมู่ท่ี 12 บ้านขัวแตะ

71 โครงการขุดลอกล้าเหมือง เพ่ือป้องกันน ้าท่วม ขุดลอกล้าเหมือง บ้านเลขท่ี 295 - 200,000 - - - น ้าท่วมขังลดลง แก้ปัญหาน ้าท่วม กองช่าง

บ้านเลขท่ี 295 ถึงบ้านเลขท่ี ถึงบ้านเลขท่ี 182 ขังได้

182

หมู่ท่ี 14 บ้านร่องปลาค้าว

72 โครงการขุดลอกล้าเหมือง เพ่ือป้องกันน ้าท่วม ขุดลอกล้าเหมือง ล้าห้วย หนอง - 200,000 - - - น ้าท่วมขังลดลง แก้ปัญหาน ้าท่วม กองช่าง

ล้าห้วย หนอง คลองบึง สาธารณะ คลอง บึง สาธารณะ ขังได้

  รวม จ านวน 72 โครงการ - 50,557,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล
ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัด 1

   4. ยทุธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (พัฒนาแหลง่น้ าเพ่ือใชใ้นภาคเกษตรกรรม การอุปโภค บริโภค อยา่งเพียงพอและทั่วถึง)

       4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ

ตวัชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต้าบลนางแล หน้า 172



แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือพัฒนาระบบ ขยายเขตไฟฟ้า - 200,000 - - - ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง

ซอยบ้านปู่จ๋าน สาธารณูปโภค ซอยบ้านปู่จ๋าน อย่างท่ัวถึง อย่างท่ัวถึง

หมู่ท่ี 1 บ้านป่าห้า อย่างท่ัวถึง

2 โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือให้ประชาชน ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะสายก็อต - 200,000 ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ประชาชนมีไฟฟ้า

สาธารณะสายก็อตเคียน มีไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง เคียน อย่างท่ัวถึง ใช้อย่างท่ัวถึง

หมู่ท่ี 3 บ้านนางแลเหนือ

3 โครงการติดต้ังไฟก่ิง เพ่ือให้ประชาชน ติดต้ังไฟก่ิงสาธารณะ - 60,000 - - - ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ประชาชนมีไฟฟ้า กองช่าง

หมู่ท่ี 3 บ้านนางแลเหนือ มีไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง อย่างท่ัวถึง ใช้อย่างท่ัวถึง

4 โครงการติดต้ังไฟก่ิง เพ่ือให้ประชาชน ติดต้ังไฟก่ิง - 60,000 - - - ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ประชาชนมีไฟฟ้า กองช่าง

หมู่ท่ี 6 บ้านป่าอ้อ มีไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง อย่างท่ัวถึง ใช้อย่างท่ัวถึง

5 โครงการขยายไฟฟ้า สาย 2 เพ่ือให้ประชาชน ขยายเขตไฟฟ้า  สาย 2 - 1,000,000 - - - ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ประชาชนมีไฟฟ้า กองช่าง

หมู่ท่ี 7 บ้านนางแลใน มีไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง อย่างท่ัวถึง ใช้อย่างท่ัวถึง

6 โครงการขยายไฟฟ้า เพ่ือให้ประชาชน ขยายเขตไฟฟ้า ซอย 2/7 บ้านเลข - 200,000 - - - ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ประชาชนมีไฟฟ้า กองช่าง

ซอย 2/7 หมู่ท่ี 8 บ้านป่ารวก มีไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง ท่ี 19 ยาว 1,000 เมตร อย่างท่ัวถึง ใช้อย่างท่ัวถึง

    4. ยทุธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเปน็ และการจดัผังเมอืงของทอ้งถ่ิน)

       4.2  แผนงานเคหะและชมุชน

ผลที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ

ตวัชี้วัด (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัด 1

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลนางแล หน้า 173



แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 โครงการขยายไฟฟ้า เพ่ือให้ประชาชน ขยายเขตไฟฟ้า ซอย 2/7 บ้านเลข - 200,000 - - - ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ประชาชนมีไฟฟ้า กองช่าง

ซอย 2/7 หมู่ท่ี 8 บ้านป่ารวก มีไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง ท่ี 19 ยาว 1,000 เมตร อย่างท่ัวถึง ใช้อย่างท่ัวถึง

8 โครงการขยายไฟฟ้าสาย เพ่ือให้ประชาชน ขยายไฟฟ้าสายคลุกเทียน เช่ือมต่อ - 1,000,000 - - - ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง

คลุกเทียน เช่ือมต่อ หมู่ 7 มีไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง หมู่ 7 บ้านนางแลใน ระยะทาง อย่างท่ัวถึง อย่างท่ัวถึง

บ้านนางแลใน 1,000 เมตร 

หมู่ท่ี 14 บ้านร่องปลาค้าว

9 โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือให้ประชาชน ขยายเขตไฟฟ้า ปากทาง ซอย 4 - 250,000 - - - ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ประชาชนมีไฟฟ้า กองช่าง

ปากทาง ซอย 4 บ้านเลขท่ี มีไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง บ้านเลขท่ี 76 ถึงบ้านเลขท่ี 25 อย่างท่ัวถึง ใช้อย่างท่ัวถึง

76 ถึงบ้านเลขท่ี 25

หมู่ท่ี 15 บ้านใหม่ม่วงค า

10 โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือให้ประชาชน ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บ้านเลข - 200,000 - - - ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ประชาชนมีไฟฟ้า กองช่าง

สาธารณะ บ้านเลขท่ี 229 มีไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง ท่ี 229 และ บ้านเลขท่ี 289 อย่างท่ัวถึง ใช้อย่างท่ัวถึง

 และ บ้านเลขท่ี 289

หมู่ท่ี 15 บ้านใหม่ม่วงค า

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัด 1

    4. ยทุธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเปน็ และการจดัผังเมอืงของทอ้งถ่ิน)

       4.2  แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ

ตวัชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลนางแล หน้า 174



แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

11 โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือให้ประชาชน ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บ้านเลขท่ี 229 - 200,000 - - - ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ประชาชนมีไฟฟ้า กองช่าง

สาธารณะ บ้านเลขท่ี 229 มีไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง และบ้านเลขท่ี 289 อย่างท่ัวถึง ใช้อย่างท่ัวถึง

 และ บ้านเลขท่ี 289

หมู่ท่ี 15 บ้านใหม่ม่วงค า

12 โครงการติดต้ังไฟก่ิงสาธารณะ เพ่ือให้ประชาชน ติดต้ังไฟก่ิงสาธารณะและขยาย - 100,000 - ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ประชาชนมีไฟฟ้า กองช่าง

และขยายไฟก่ิงใน ซอย 5 มีไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง ไฟก่ิงใน ซอย 5 อย่างท่ัวถึง ใช้อย่างท่ัวถึง

หมู่ท่ี 15 บ้านใหม่ม่วงค า

13 โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือให้ประชาชน ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บ้านเลขท่ี - 250,000 - - - ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ประชาชนมีไฟฟ้าใช้กองช่าง

สาธารณะ ซอย 1 มีไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง 155 ซอย 1 ระยะทาง 200 เมตร อย่างท่ัวถึง อย่างท่ัวถึง

หมู่ท่ี 15 บ้านใหม่ม่วงค า

  รวม จ านวน  13 โครงการ - 3,920,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัด 1

    4. ยทุธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเปน็ และการจดัผังเมอืงของทอ้งถ่ิน)

       4.2  แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ

ตวัชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลนางแล หน้า 175



แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรับปรุงถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบการ โดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต - - 3,780,000  - - ร้อยละของประชาชน ประชาชนได้รับ กองช่าง

หมู่ท่ี 1 บ้านป่าห้า คมนาคมขนส่งให้  ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ได้รับความสะดวก ความสะดวกสบาย

ประชาชนได้รับการ ยาว 1,800.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ในการสัญจร ในการสัญจร 

สัญจรสะดวกสะบาย หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 10,800.00 ตรม.

(รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลก าหนด)

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบการ ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร - - 660,000    - - ร้อยละของประชาชน ประชาชนได้รับ กองช่าง

หมู่ท่ี 1 บ้านป่าห้า เช่ือม คมนาคมขนส่งให้ ยาว 300.00 เมตร หนา 0.15เมตร ได้รับความสะดวก ความสะดวกสบาย

หมู่ท่ี 2 บ้านนางแล ประชาชนได้รับการ หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 1,200.00 ตรม. ในการสัญจร ในการสัญจร 

สัญจรสะดวกสะบาย (รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลก าหนด)

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล
ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัด 1

    4. ยทุธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเปน็ และการจดัผังเมอืงของทอ้งถ่ิน)

       4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ

ตวัชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลนางแล หน้า 176



แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบการ ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 4.00 เมตร - - 550,000    - - ร้อยละของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ซอยบ้านเลขท่ี 34 คมนาคมขนส่งให้ ยาว 250.00 เมตร หนา 0.15 เมตร. ได้รับความสะดวก สะดวกสบาย

หมู่ท่ี 1 บ้านป่าห้า ประชาชนได้รับการ หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 1,000.00 ตร.ม ในการสัญจร ในการสัญจร 

สัญจรสะดวกสะบาย (รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลก าหนด)

4 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือพัฒนาและแก้ไข ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต เสริมเหล็ก - - 920,000     - - น้ าท่วมขังลดลง ลดปัญหาน้ าท่วม กองช่าง

คสล. ล าเหมืองกลาง ระบบการระบายน้ า ล าเหมืองกลาง กว้าง  2.00 เมตร ขังได้

หมู่ท่ี 2 บ้านนางแล ในท้องถ่ิน ให้มีประ สูง  4.50 เมตร ยาว 160.00 เมตร

สิทธิภาพเพ่ิมข้ึน (รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลก าหนด)

       4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

    4. ยทุธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเปน็ และการจดัผังเมอืงของทอ้งถ่ิน)

โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ

ตวัชี้วัด (KPI)

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

ที่

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัด 1

ผลที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลนางแล หน้า 177



แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า เพ่ือพัฒนาและแก้ไข ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. ขนาด - - 300,000    - - ถนนมีมาตรฐาน ถนนมีมาตรฐาน กองช่าง

คสล.พร้อมบ่อพัก คสล. ระบบการระบายน้ า เส้นผ่าศูนย์กลาง  0.60 เมตร การคมนาคมสะดวก การคมนาคม

หมู่ท่ี 2 บ้านนางแล ให้มีประสิทธิภาพ จ านวน 118.00 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล มากข้ึน สะดวกมากข้ึน

เพ่ิมข้ึน (รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลก าหนด)

6 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือพัฒนาและแก้ไข ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. พร้อมฝาปิด - - 455,000    - - น้ าท่วมขังลดลง ลดปัญหาน้ าท่วม กองช่าง

คสล. พร้อมฝาปิด ระบบการระบายน้ า ขนาดปากรางกว้าง 0.40 เมตร ขังได้

หมู่ท่ี 3 บ้านนางแลเหนือ ในท้องถ่ิน ให้มีประ ลึก 0.40 เมตร ยาว 150.00 เมตร

สิทธิภาพเพ่ิมข้ึน (รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลก าหนด)

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ

ตวัชี้วัด (KPI)

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัด 1

    4. ยทุธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเปน็ และการจดัผังเมอืงของทอ้งถ่ิน)

       4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ผลที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลนางแล หน้า 178



แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง เพ่ือพัฒนาระบบการ ก่อสร้างขยายไหล่ทาง 2 ข้างทาง - -    1,650,000 - - ถนนมีมาตรฐาน ถนนมีมาตรฐาน กองช่าง
สามแยกบ้านแพะไปก๊อตตะเคียน คมนาคมขนส่งในท้อง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,500.00 เมตร การคมนาคมสะดวก การคมนาคม

หมู่ท่ี 3 บ้านนางแลเหนือ ถ่ินให้มีประสิทธิภาพ หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า มากข้ึน สะดวกมากข้ึน

เพ่ิมข้ึน 3,000.00 ตรม.
(รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลก าหนด)

8 โครงการต่อเติมอาคาร เพ่ือใช้ส าหรับจัดงาน/ ต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ - -     600,000 - - หมู่บ้านมีสถานท่ี หมู่บ้านมีสถานท่ี กองช่าง

เอนกประสงค์ กิจกรรมของหมู่บ้าน ขนาดกว้าง12.00 เมตร. ยาว 12.00 เมตร ในการจัดงาน/ ในการจัดงาน/
หมู่ท่ี 4 บ้านม่วงค า (รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลก าหนด) กิจกรรม กิจกรรม

9 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือพัฒนาและแก้ไข ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. พร้อมฝาปิด - - 412,000    - - มีการระบายน้ าได้ มีการระบายน้ าได้ กองช่าง

คสล.พร้อมฝาปิด ซอย 9 ระบบการระบายน้ า ขนาดปากรางกว้าง Ø 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างมีประสิทธิภาพ

หมู่ท่ี 5 บ้านเด่น ในท้องถ่ิน ให้มี ยาว 137.00 เมตร จุดเร่ิมต้นโครงการ

ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน บ้านเลขท่ี 279 จุดส้ินสุดโครงการบ้านเลขท่ี 258

(รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลก าหนด)

       4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1

ตวัชี้วัด (KPI)

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัด 1

    4. ยทุธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเปน็ และการจดัผังเมอืงของทอ้งถ่ิน)

เปา้หมาย(ผลผลติของโครงการ)
ผลที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

โครงการ วัตถุประสงค์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลนางแล หน้า 179



แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

10 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือพัฒนาระบบการ ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. พร้อมฝาปิด - - 390,000    - - น้ าท่วมขังลดลง ลดปัญหาน้ าท่วม กองช่าง

คสล. พร้อมฝาปิด .ซอย 3 คมนาคมขนส่งทางบก ขนากว้าง 0.40 เมตร   ลึก 0.40 เมตร ขังได้

(หน้าวัดฝ่ังใต้) และการระบายน้ า ยาว 130.00 เมตร จุดเร่ิมต้นโครงการ

หมู่ท่ี 5 บ้านเด่น บ้านเลขท่ี 370 จุดส้ินสุดโครงการหอพัก

(รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลก าหนด)

11 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง เพ่ือพัฒนาระบบการ โดยการลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต - - 800,000    - - ระบบการคมนาคม มีระบบการคมนาคม กองช่าง

พร้อมวางท่อระบายน้ า คสล. คมนาคมขนส่งทางบก ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 350 เมตร ขนส่งทางบกดีข้ึน ขนส่งทางบกท่ีดีข้ึน

สายบ้านเด่น หมู่ 5 ถึงหมู่ 7 และการระบายน้ า หนา .04 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า

บ้านนางแลใน 2,100.00 ตร.ม พร้อมวางท่อระบายน้ า คสล.

ขนาด Ø 0.80 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล.

(รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลก าหนด)

ผลที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลติของโครงการ)

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัด 1

    4. ยทุธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเปน็ และการจดัผังเมอืงของทอ้งถ่ิน)

       4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่
งบประมาณ

ตวัชี้วัด (KPI)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลนางแล หน้า 180



แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

12 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบการ ก่อสร้างถนนคสล.  ซอย 4 ขนาดกว้าง - - 440,000    - - ระบบการคมนาคม มีระบบการคมนาคม กองช่าง

 ซอย 4 หมู่ท่ี 5 บ้านเด่น คมนาคมขนส่งทางบก 4 เมตร ยาว 200 ม. หนา 0.15 ม. ขนส่งทางบกดีข้ึน ขนส่งทางบกท่ีดีข้ึน

 หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 800.00 ตร.ม

(รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลก าหนด)

13 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือพัฒนาระบบการ ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. พร้อมฝาปิด - - 600,000    - - มีการระบายน้ า การระบายน้ า กองช่าง

คสล. ซอยเลขท่ี 144 คมนาคมขนส่งทางบก ขนาด Ø 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ได้อย่างมีประสิทธิ มีประสิทธิภาพ

หมู่ท่ี 5 บ้านเด่น และการแก้ไขปัญหา ยาว 200.00 เมตร ภาพ มากข้ึน

การระบายน้ า (รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลก าหนด)

เทศบาลต าบลนางแล

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1

งบประมาณ
ตวัชี้วัด (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

    4. ยทุธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเปน็ และการจดัผังเมอืงของทอ้งถ่ิน)

       4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ
ผลที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัด 1

วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลติของโครงการ)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลนางแล หน้า 181



แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

14 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือพัฒนาระบบการ ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. พร้อมฝาปิด - - 276,500    - - มีการระบายน้ า การระบายน้ า กองช่าง

คสล. พร้อมฝาปิด หมู่ท่ี 5 คมนาคมขนส่งทางบก ขนาดปากรางกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ได้อย่างมีประสิทธิ มีประสิทธิภาพ

บ้านเด่น เช่ือม หมู่ท่ี14 และการแก้ไขปัญหา ยาว 92.00 เมตร ภาพ มากข้ึน

บ้านร่องปลาค้าว การระบายน้ า (รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลก าหนด)

15 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบการ ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร - - 340,000    - - ถนนมีมาตรฐาน ถนนมีมาตรฐาน กองช่าง

ซอย 3/4 คมนาคมขนส่งในท้อง ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร การคมนาคมสะดวก การคมนาคม

หมู่ท่ี 6 บ้านป่าอ้อ ถ่ินให้มีประสิทธิภาพ หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 600.00 ตรม. มากข้ึน สะดวกมากข้ึน

เพ่ิมข้ึน จุดเร่ิมต้นโครงการ บ้านเลขท่ี 119

จุดส้ินสุดโครงการบ้านเลขท่ี 348

(รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลก าหนด)

       4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัด 1

    4. ยทุธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเปน็ และการจดัผังเมอืงของทอ้งถ่ิน)

วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ

ตวัชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

โครงการ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลนางแล หน้า 182



แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

16 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบการ ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร - - 232,000    - - ถนนมีมาตรฐาน ถนนมีมาตรฐาน กองช่าง

ซอย 3/14 คมนาคมขนส่งในท้อง ยาว 105.00 เมตร หนา 0.15 เมตร การคมนาคมสะดวก การคมนาคม

หมู่ท่ี 6 บ้านป่าอ้อ ถ่ินให้มีประสิทธิภาพ หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 420.00 ตรม. มากข้ึน สะดวกมากข้ึน

เพ่ิมข้ึน (รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลก าหนด)

17 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบการ ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร - - 880,000    - - ถนนมีมาตรฐาน ถนนมีมาตรฐาน กองช่าง

ซอยไร่เดือนเพ็ญ (บ้านเลขท่ี 44) คมนาคมขนส่งในท้อง ยาว 400.00 เมตร หนา 0.15 เมตร การคมนาคมสะดวก การคมนาคม

หมู่ท่ี 6 บ้านป่าอ้อ ถ่ินให้มีประสิทธิภาพ หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 1,600.00 ตรม. มากข้ึน สะดวกมากข้ึน

เพ่ิมข้ึน ซอยบ้านเลขท่ี 44

(รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลก าหนด)

ที่

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัด 1

    4. ยทุธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเปน็ และการจดัผังเมอืงของทอ้งถ่ิน)

       4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ

ตวัชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลนางแล หน้า 183



แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

18 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบการ ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง4.00 เมตร - - 660,000    - - ถนนมีมาตรฐาน ถนนมีมาตรฐาน กองช่าง

ซอยบ้านเลขท่ี 271 คมนาคมขนส่งในท้อง ยาว 300.00 เมตร หนา 0.15 เมตร การคมนาคมสะดวก การคมนาคม

หมู่ท่ี 6 บ้านป่าอ้อ ถ่ินให้มีประสิทธิภาพ หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 1,200.00 ตรม. มากข้ึน สะดวกมากข้ึน

เพ่ิมข้ึน (รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลก าหนด)

19 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบการ ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 3.50  เมตร - - 288,750    - - ถนนมีมาตรฐาน ถนนมีมาตรฐาน กองช่าง

ซอย 3/7 คมนาคมขนส่งในท้อง ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร การคมนาคมสะดวก การคมนาคม

หมู่ท่ี 6 บ้านป่าอ้อ ถ่ินให้มีประสิทธิภาพ หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 1,000.00 ตรม. มากข้ึน สะดวกมากข้ึน

เพ่ิมข้ึน (รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลก าหนด)

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัด 1

    4. ยทุธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเปน็ และการจดัผังเมอืงของทอ้งถ่ิน)

       4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลติของโครงการ)ที่

งบประมาณ

ตวัชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั
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แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

20 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบการ ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง - - 247,500    - - ถนนมีมาตรฐาน ถนนมีมาตรฐาน กองช่าง

ซอย  3/5 คมนาคมขนส่งในท้อง 3.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร การคมนาคมสะดวก การคมนาคม

หมู่ท่ี 6 บ้านป่าอ้อ ถ่ินให้มีประสิทธิภาพ หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่ มากข้ึน สะดวกมากข้ึน

เพ่ิมข้ึน น้อยกว่า 450.00 ตรม.

 (บ้านเลขท่ี 293)

(รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลก าหนด)

21 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบการ ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 5.00 เมตร - - 1,375,000 - - ถนนมีมาตรฐาน ถนนมีมาตรฐาน กองช่าง

ซอย 10 คมนาคมขนส่งในท้อง ยาว 500.00 เมตร หนา 0.15 เมตร การคมนาคมสะดวก การคมนาคม

หมู่ท่ี 7 บ้านนางแลใน ถ่ินให้มีประสิทธิภาพ หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่ 2,500.00 ตรม. มากข้ึน สะดวกมากข้ึน

เพ่ิมข้ึน (รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลก าหนด)

       4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ
ผลที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ
วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ

ตวัชี้วัด (KPI)

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

    4. ยทุธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเปน็ และการจดัผังเมอืงของทอ้งถ่ิน)

เทศบาลต าบลนางแล

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัด 1
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

22 โครงการก่อสร้างรางระบาย เพ่ือพัฒนาและแก้ไข ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. - - 600,000 - - มีการระบายน้ าได้ การระบายน้ า กองช่าง

น้ าคสล. พร้อมฝาปิด ระบบการระบายน้ า พร้อมฝาปิด ขนาดกว้าง 0.40 ม. อย่างมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิภาพ

(บ้านอาขาใหม่) ในท้องถ่ิน ให้มี ลึก0.40 ม. ยาว 200.00 เมตร

หมู่ท่ี 7 บ้านนางแลใน ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน ซอยบ้านเลขท่ี 342

(รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลก าหนด)

23 โครงการก่อสร้างรางระบาย เพ่ือพัฒนาและแก้ไข ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. พร้อมฝาปิด - - 750,000    - - ได้ถนนท่ีกว้างข้ึนและ ประชาชนได้รับ กองช่าง

น้ าคสล. พร้อมฝาปิด ระบบการระบายน้ า ขนาดกว้าง 0.40 ม. ลึก 0.40 ม. การสัญจรสะดวกข้ึน ความสะดวกสบาย

คสล. ต้ังแต่บ้านสวน ในท้องถ่ิน ให้มีประ ยาว 250.00 เมตร ในการสัญจร 

ภูเพียงถึงบ้านสวนน้ าชง สิทธิภาพเพ่ิมข้ึน (รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลก าหนด)

หมู่ท่ี 7 บ้านนางแลใน

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

ผลที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัด 1

    4. ยทุธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเปน็ และการจดัผังเมอืงของทอ้งถ่ิน)

       4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ

ตวัชี้วัด (KPI)
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

24 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือพัฒนาและแก้ไขระบบ ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.  พร้อมฝาปิด - - 3,600,000   - - น้ าท่วมขังลดลง ลดปัญหาน้ าท่วม กองช่าง

คสล. พร้อมฝาปิด บ้านเลขท่ี การระบายน้ าในท้องถ่ิน กว้าง .40 ม ลึก 0.40 ม.ยาว 1,200 ม. ขังได้

58 หมู่ท่ี 7 บ้านนางแลใน ให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน จุดเร่ิมต้นโครงการ บ้านเลขท่ี 58

จุดส้ินสุดโครงการ บ้านเลขท่ี 309

(รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลก าหนด)

25 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบการ ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง4.00 เมตร - - 825,000    - - ถนนมีมาตรฐาน ถนนมีมาตรฐาน กองช่าง

ซอย 8/1 คมนาคมขนส่งในท้อง ยาว 375.00 เมตร หนา 0.15 เมตร การคมนาคมสะดวก การคมนาคม

หมู่ท่ี 7 บ้านนางแลใน ถ่ินให้มีประสิทธิภาพ หรือมีพ้ืนท่ีไม่ น้อยกว่า 1,500.00 ตรม. มากข้ึน สะดวกมากข้ึน

เพ่ิมข้ึน (รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลก าหนด)

26 โครงการก่อสร้างพนังป้องกัน เพ่ือป้องกันการกัดเซาะ ก่อสร้างพนังป้องกันการกัดเซาะ - - 200,000.00 - - สะพานได้รับการ สะพานได้รับการ กองช่าง

การกัดเซาะสะพาน(บ้านลิไข่) สะพานและแก้ไขปัญหา สะพาน ซ่อมแซม ซ่อมแซมและลด

หมู่ท่ี 7 บ้านนางแลใน น้ าท่วม (รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลก าหนด) ปัญหาน้ าท่วม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลติของโครงการ)
ผลที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

งบประมาณ

ตวัชี้วัด (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัด 1

    4. ยทุธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเปน็ และการจดัผังเมอืงของทอ้งถ่ิน)

       4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
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แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

27 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบการ ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง4.00 เมตร - - 616,000    - - ถนนมีมาตรฐาน ถนนมีมาตรฐาน กองช่าง

ซอยโรงปุ๋ย คมนาคมขนส่งในท้อง ยาว 280.00 เมตร หนา 0.15 เมตร การคมนาคมสะดวก การคมนาคม

หมู่ท่ี 8  บ้านป่ารวก ถ่ินให้มีประสิทธิภาพ หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่ มากข้ึน สะดวกมากข้ึน

เพ่ิมข้ึน น้อยกว่า 1,120.00 ตรม.

(รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลก าหนด)

28 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบการ ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง - - 550,000    - - ถนนมีมาตรฐาน ถนนมีมาตรฐาน กองช่าง

ซอย 2/7 คมนาคมขนส่งในท้อง 4.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร การคมนาคมสะดวก การคมนาคม

หมู่ท่ี 8  บ้านป่ารวก ถ่ินให้มีประสิทธิภาพ หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่ มากข้ึน สะดวกมากข้ึน

เพ่ิมข้ึน น้อยกว่า 1,000.00 ตรม.

(รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลก าหนด)

       4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1

ตวัชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ
โครงการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัด 1

    4. ยทุธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเปน็ และการจดัผังเมอืงของทอ้งถ่ิน)
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

29 โครงการปรับปรุงอาคาร เพ่ือพัฒนาระบบ ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ - - 500,000    - - ระบบสาธารณูปการ มีระบบสาธารณูป กองช่าง

อเนกประสงค์ สาธารณูปการ (รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาล ในท้องถ่ืนดีข้ึน การในท้องถ่ืนดีข้ึน

หมู่ท่ี 8 บ้านป่ารวก ในท้องถ่ืน ก าหนด)

30 โครงการปรับปรุง เพ่ือให้หมู่บ้านมี ปรับปรุงหอกระจายข่าว - - 60,000      - - ระบบสาธารณูปการ มีระบบสาธารณูป กองช่าง

หอกระจายข่าว หอกระจายข่าวท่ีดีข้ึน (รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาล ในท้องถ่ืนดีข้ึน การในท้องถ่ืนดีข้ึน

หมู่ท่ี 8 บ้านป่ารวก ก าหนด)

31 โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง เพ่ือพัฒนาระบบการ ก่อสร้างขยายไหล่ทาง ขนาดกว้าง - - 247,500 - - ได้ถนนท่ีกว้างข้ึนและ ประชาชนได้รับ กองช่าง

หมู่ท่ี 9 บ้านดอยก่ิว คมนาคมขนส่งในท้อง 4.00 เมตรยาว 450.00 เมตร การสัญจรสะดวกข้ึน ความสะดวกสบาย

ถ่ินให้มีประสิทธิภาพ หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า ในการสัญจร 

เพ่ิมข้ึน 450.ตร.ม 

(รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลก าหนด)

โครงการ

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1

ตวัชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ

       4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัด 1

    4. ยทุธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเปน็ และการจดัผังเมอืงของทอ้งถ่ิน)

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลติของโครงการ)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลนางแล หน้า 189



แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

32 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบการ ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร - - 400,000    - - ถนนมีมาตรฐาน ถนนมีมาตรฐาน กองช่าง

ซอย 1 คมนาคมขนส่งในท้อง ยาว 180.00 เมตร หนา 0.15 เมตร การคมนาคมสะดวก การคมนาคม

หมู่ท่ี 9 บ้านดอยก่ิว ถ่ินให้มีประสิทธิภาพ หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 720.00 ตรม. มากข้ึน สะดวกมากข้ึน

เพ่ิมข้ึน (รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลก าหนด)

33 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบการ ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง  4.00 เมตร - - 330,000    - - ถนนมีมาตรฐาน ถนนมีมาตรฐาน กองช่าง

ต้ังแต่ประตูหลังรีสอร์ท ถึงป่าชุมชนคมนาคมขนส่งในท้อง ยาว  150.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร การคมนาคมสะดวก การคมนาคม

หมู่ท่ี 10 บ้านป่าซางวิวัฒน์ ถ่ินให้มีประสิทธิภาพ หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 600.00 เมตร มากข้ึน สะดวกมากข้ึน

เพ่ิมข้ึน (รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลก าหนด)

วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ

ตวัชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

       4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัด 1

    4. ยทุธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเปน็ และการจดัผังเมอืงของทอ้งถ่ิน)

โครงการ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลนางแล หน้า 190



แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565
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34 โครงการก่อสร้างวางท่อ เพ่ือขยายไหล่ทางให้ ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. - - 700,000    - - ได้ถนนท่ีกว้างข้ึนและ ประชาชนได้รับ กองช่าง

ระบายน้ าคสล.พร้อมบ่อพัก กว้างข้ึนได้รับความสะดวก พร้อมบ่อพัก ขนาด Ø 4.00 การสัญจรสะดวกข้ึน ความสะดวกสบาย

ซอยบ้านเลขท่ี 93 สบายในการสัญจรและ ยาว 200.00 เมตร และน้ าท่วมขังลดลง ในการสัญจรและ

หมู่ท่ี 10 บ้านป่าซางวิวัฒน์ พัฒนาแก้ไขระบบการ (รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลก าหนด) ลดปัญหาน้ าท่วม

การระบายน้ าในท้องถ่ิน ขังได้

ให้มีเพ่ิมข้ึน

35 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือขยายไหล่ทางให้ ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. - - 476,500    - - ได้ถนนท่ีกว้างข้ึนและ ประชาชนได้รับ กองช่าง

คสล. พร้อฝาปิด กว้างข้ึนได้รับความสะดวก พร้อมฝาปิด ขนาด 0.60 เมตร. การสัญจรสะดวกข้ึน ความสะดวกสบาย

ซอย 2 สบายในการสัญจรและ ลึก 0.80 เมตร. ละน้ าท่วมขังลดลง ในการสัญจรและ

หมู่ท่ี 10 บ้านป่าซางวิวัฒน์ พัฒนาแก้ไขระบบการ ระยะทาง 82.00 เมตร ลดปัญหาน้ าท่วม

การระบายน้ าในท้องถ่ิน (รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลก าหนด) ขังได้

ให้มีเพ่ิมข้ึน

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัด 1

    4. ยทุธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเปน็ และการจดัผังเมอืงของทอ้งถ่ิน)

       4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

ผลที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ
ตวัชี้วัด (KPI)

งบประมาณ

เปา้หมาย(ผลผลติของโครงการ)วัตถุประสงค์โครงการที่
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36 โครงการปรับปรุงถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบการ ปรับปรุงถนน คสล. - - 700,000       - - ร้อยละของประชาชน ประชาชนได้รับ กองช่าง

หมู่ท่ี 11 บ้านดาวดึงส์ คมนาคมขนส่งให้ โดยการลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ได้รับความสะดวก ความสะดวกสบาย

ประชาชนได้รับการ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร ในการสัญจร ในการสัญจร 

สัญจรสะดวกสะบาย หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า  2,000.00  ตร.ม.

(รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลก าหนด)

37 โครงการก่อสร้างร้ัวประปา เพ่ือพัฒนาระบบการ ก่อสร้างร้ัวประปาหมู่บ้าน - - 1,000,000     - - ร้อยละของประชาชน ร้อยละของประชาชน กองช่าง

หมู่บ้าน คมนาคมขนส่งในท้อง ยาว 400.00 เมตร ให้มีน้ าใช้อย่าง ให้มีน้ าใช้อย่าง

หมู่ท่ี 11 บ้านดาวดึงส์ ถ่ินให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน (รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลก าหนด) เพียงพอ เพียงพอ

38 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบการ ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร - - 1,100,000   - - ร้อยละของประชาชน ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายร่องสัก-หนองแหวน- คมนาคมขนส่งในท้อง ยาว 500.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร ได้รับความสะดวก ความสะดวกสบาย

ยางโทน ถ่ินให้มีประสิทธิภาพ หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 2,000.00 เมตร ในการสัญจร ในการสัญจร 

หมู่ท่ี 11 บ้านดาวดึงส์ เพ่ิมข้ึน (รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลก าหนด)

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัด 1

    4. ยทุธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเปน็ และการจดัผังเมอืงของทอ้งถ่ิน)

       4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

เทศบาลต าบลนางแล

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1

วัตถุประสงค์โครงการที่

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

ผลที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ
ตวัชี้วัด (KPI)

งบประมาณ

เปา้หมาย(ผลผลติของโครงการ)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลนางแล หน้า 192



แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

39 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือพัฒนาระบบการ ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ซอย 4 - - 470,000     - - ได้ถนนท่ีกว้างข้ึนและ ประชาชนได้รับ กองช่าง

คสล.พร้อมฝาปิด ซอย 4 คมนาคมขนส่งในท้อง พร้อมฝาปิด ขนาดกว้าง 0.40 เมตร การสัญจรสะดวกข้ึน ความสะดวกสบาย

หมู่ท่ี 12 บ้านขัวแตะ ถ่ินให้มีประสิทธิภาพ ลึก  0.40 เมตร ยาว 152.00 เมตร และการระบายน้ า ในการสัญจรและ

เพ่ิมข้ึนและแก้ไขปัญหา (รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลก าหนด) มีประสิทธิภาพ มีการระบายน้ า

การระบายน้ า ได้ดีข้ึน

40 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือพัฒนาระบบการ ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. - - 750,000    - - ได้ถนนท่ีกว้างข้ึนและ ประชาชนได้รับ กองช่าง

คสล.พร้อมฝาปิด ซอย 5/5 คมนาคมขนส่งในท้อง พร้อมฝาปิด ขนาดกว้าง 0.40 เมตร การสัญจรสะดวกข้ึน ความสะดวกสบาย

หมู่ท่ี 12 บ้านขัวแตะ ถ่ินให้มีประสิทธิภาพ ลึก 0.40 เมตร ยาว 25.00 เมตร และการระบายน้ า ในการสัญจรและ

เพ่ิมข้ึน (รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลก าหนด) มีประสิทธิภาพ มีการระบายน้ า

ได้ดีข้ึน

เทศบาลต าบลนางแล

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัด 1

    4. ยทุธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเปน็ และการจดัผังเมอืงของทอ้งถ่ิน)

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

       4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ

ตวัชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

41 โครงการก่อสร้างร้ัวรอบท่ี เพ่ือพัฒนาระบบ ก่อสร้างร้ัวรอบท่ีสาธารณะประจ า - - 600,000    - - ระบบสาธารณูปการ มีระบบสาธารณูป กองช่าง

สาธารณะประจ าหมู่บ้าน สาธารณูปการ หมู่บ้าน ยาว 270.00 ม. ในท้องถ่ืนดีข้ึน การในท้องถ่ิน

หมู่ท่ี 12 บ้านขัวแตะ ในท้องถ่ิน (รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลก าหนด) ดีข้ึน

42 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบการ ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5.00 เมตร - -      220,000 - - ได้ถนนท่ีกว้างข้ึนและ ประชาชนได้รับ กองช่าง

ทางเข้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คมนาคมขนส่งในท้อง ยาว 80.00 เมตร หนา 0.15 เมตร การสัญจรสะดวกข้ึน ความสะดวกสบาย

เทศบาลต าบลนางแล ถ่ินให้มีประสิทธิภาพ หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 400.00 เมตร ในการสัญจรและ

หมู่ท่ี 12 บ้านขัวแตะ เพ่ิมข้ึน (รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลก าหนด)

43 โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง เพ่ือพัฒนาระบบการ ขยายไหล่ทาง คสล.กว้าง 1.50 เมตร - -        50,000 - - ได้ถนนท่ีกว้างข้ึนและ ประชาชนได้รับ กองช่าง

ถนน คสล. ทางเข้าศูนย์พัฒนา คมนาคมขนส่งในท้อง ยาว 60.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร การสัญจรสะดวกข้ึน ความสะดวกสบาย

เด็กเล็กเทศบาลต าบลนางแล ถ่ินให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 90.00 เมตร ในการสัญจรไปมา

หมู่ท่ี 12 บ้านขัวแตะ (รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลก าหนด)

       4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

    4. ยทุธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเปน็ และการจดัผังเมอืงของทอ้งถ่ิน)

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

เปา้หมาย(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ

ตวัชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัด 1
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44 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบการ ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 2.50 เมตร - - 185,500    - - ได้ถนนท่ีกว้างข้ึนและ ประชาชนได้รับ กองช่าง

ซอยบ้านเลขท่ี 34 คมนาคมขนส่งในท้อง ยาว 135.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร การสัญจรสะดวกข้ึน ความสะดวกสบาย

หมู่ท่ี 13 บ้านแม่ปูคา ถ่ินให้มีประสิทธิภาพ หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 337.50 เมตร ในการสัญจรไปมา

เพ่ิมข้ึน (รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลก าหนด)

45 โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง เพ่ือขยายไหล่ทาง ก่อสร้างขยายไหล่ทาง ซอย 1/1 - - 27,500      - - ได้ถนนท่ีกว้างข้ึนและ ประชาชนได้รับ กองช่าง

คสล. ซอย 1/1 ให้กว้างข้ึนได้รับ  กว้าง 0.50 เมตร ยาว 100.เมตร การสัญจรสะดวกข้ึน ความสะดวกสบาย

หมู่ท่ี 13 บ้านแม่ปูคา ความสะดวกสบาย หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 50.00 ตร.ม ในการสัญจรไปมา

(รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลก าหนด)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล

โครงการ วัตถุประสงค์
ผลที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัด 1

ที่ เปา้หมาย(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ

ตวัชี้วัด (KPI)

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

    4. ยทุธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเปน็ และการจดัผังเมอืงของทอ้งถ่ิน)

       4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
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46 โครงการก่อสร้างพนังกันดิน เพ่ือป้องและแก้ไข ก่อสร้างพนังกันดิน คสล. ป้องกันการกัดเซาะ - - 600,000     - - ป้องกันและแก้ไข มีตล่ิงท่ีม่ันคง กองช่าง

คสล. ป้องกันการกัดเซาะ ปัญหาน้ ากัดเซาะตล่ิง ขนาดกว้าง 1.80 เมตร สูง 2.50  เมตร ปัญหาน้ ากัดเซาะตล่ิง แข็งแรง สามารถ

หมู่ท่ี 13 บ้านแม่ปูคา ยาว 52.00 เมตร ได้ ป้องกันน้ ากัดเซาะ

(รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลก าหนด) ตล่ิงได้

47 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง เพ่ือพัฒนาระบบการ ปรับปรุงถนนลาดยาง โดยปูแอสฟัลท์ - - 945,000     - - ได้ถนนท่ีกว้างข้ึนและ ประชาชนได้รับ กองช่าง

หมู่ท่ี 14 บ้านร่องปลาค้าว คมนาคมขนส่งในท้อง ติคคอนกรีต ขนาดกว้าง  4.50 เมตร การสัญจรสะดวกข้ึน ความสะดวกสบาย

ถ่ินให้มีประสิทธิภาพ ยาว 600.00 เมตร หนา .04 เมตร ในการสัญจรไปมา

เพ่ิมข้ึน หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 2,700.00 ตร.ม

ถ่ินให้มีประสิทธิภาพ (รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลก าหนด)

เพ่ิมข้ึน

48 โครงการปรับปรุงหอกระข่าว เพ่ือให้หมู่บ้าน ปรับปรุงหอกระจายข่าว - - 60,000      - - หมู่บ้านมีหอกระจาย หมู่บ้านมีหอกระจาย กองช่าง

หมู่ท่ี 15 บ้านใหม่ม่วงค า มีหอกระจายข่าว (รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลก าหนด) ข่าวท่ีดีข้ึน ข่าวท่ีดีข้ึน

ท่ีดีข้ึน

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เปา้หมาย(ผลผลติของโครงการ)วัตถุประสงค์โครงการที่

    4. ยทุธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเปน็ และการจดัผังเมอืงของทอ้งถ่ิน)

เทศบาลต าบลนางแล

       4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ตวัชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัด 1
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49 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบการ ก่อสร้างถนน คสล. เส้นป่าชุมชน - - 215,600    - - ถนนมีมาตรฐาน ถนนมีมาตรฐาน กองช่าง

เส้นป่าชุมชน คมนาคมขนส่งในท้อง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 98.00 เมตร การคมนาคมสะดวก การคมนาคม

หมู่ท่ี 15 บ้านใหม่ม่วงค า ถ่ินให้มีประสิทธิภาพ หนา 0.15 ม.หรือมีพ้ืนท่ีไม้อยกว่า 392.00 ตร.ม มากข้ึน สะดวกมากข้ึน

เพ่ิมข้ึน (รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลก าหนด)

50 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง เพ่ือพัฒนาระบบการ ปรับปรุงถนนลาดยางโดยการเสริมผิว - - 600,000    - - ถนนมีมาตรฐาน ถนนมีมาตรฐาน กองช่าง

เช่ือมบ้านป่าอ้อ คมนาคมขนส่งในท้อง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ระยะทาง 350 เมตร การคมนาคมสะดวก การคมนาคม

หมู่ท่ี 15 บ้านใหม่ม่วงค า ถ่ินให้มีประสิทธิภาพ (รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลก าหนด) มากข้ึน สะดวกมากข้ึน

เพ่ิมข้ึน

51 โครงปรับปรุงถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบการ ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 6.00 เมตร - - 3,150,000   - - ร้อยละของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หมู่ท่ี 16 บ้านสันต้นขาม คมนาคมขนส่งในท้อง ยาว 1,500.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร ได้รับความสะดวก สะดวกสบาย

ถ่ินให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 9,000.00 เมตร ในการสัญจร ในการสัญจร 

(รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลก าหนด)

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัด 1

       4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลติของโครงการ)

    4. ยทุธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเปน็ และการจดัผังเมอืงของทอ้งถ่ิน)

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่ โครงการ

งบประมาณ

ตวัชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั
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52 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบการ ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 12 - - 98,000      - - ถนนมีมาตรฐาน ถนนมีมาตรฐาน กองช่าง

ซอย 12 คมนาคมขนส่งในท้อง ขนาดกว้าง 3.50 เมตร การคมนาคมสะดวก การคมนาคม

หมู่ท่ี 16 บ้านสันต้นขาม ถ่ินให้มีประสิทธิภาพ ยาว 52.00  เมตร หนา 0.15 เมตร มากข้ึน สะดวกมากข้ึน

เพ่ิมข้ึน หรือมีพ้ืนท่ี ไม่น้อยกว่า 185.15 ตร.ม

(รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลก าหนด)

53 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบการ ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง - - 253,000    - - ถนนมีมาตรฐาน ถนนมีมาตรฐาน กองช่าง

ซอย 3/3 หมู่ท่ี 16 คมนาคมขนส่งในท้อง 4.00 เมตร ยาว  115.00 เมตร การคมนาคมสะดวก การคมนาคม

บ้านสันต้นขาม ถ่ินให้มีประสิทธิภาพ หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนทีไม่ มากข้ึน สะดวกมากข้ึน

เพ่ิมข้ึน น้อยกว่า 460.00 เมตร  

(รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลก าหนด)

       4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1

    4. ยทุธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเปน็ และการจดัผังเมอืงของทอ้งถ่ิน)

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัด 1

เปา้หมาย(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ

ตวัชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
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54 โครงการก่อสร้างถังเก็บน ้า เพ่ือให้ประชาชนมี ก่อสร้างถังเก็บน ้าพร้อมระบบ - - 500,000       - - ร้อยละของประชาชน ประชาชนมีน ้าใช้ กองช่าง

พร้อมระบบกรองน ้า น ้าใช้ อุปโภค บริโภค กรองน ้าประปาหมู่บ้าน มีน ้าใช้อุปโภคบริโภค อุปโภค บริโภค

ประปาหมู่บ้าน อย่างเพียงพอ (รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาล อย่างเพียงพอ อย่างเพียงพอ

หมู่ท่ี 1 บ้านป่าห้า ก้าหนด)

55 โครงการปรับปรุงระบบประปา เพ่ือให้ประชาชนมี ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน - - 500,000       - - ร้อยละของประชาชน ประชาชนมีน ้าใช้ กองช่าง

หมู่บ้าน น ้าใช้ อุปโภค บริโภค ซอย 1,4,5,6 และ8 โดยเปล่ียนท่อ PVC. มีน ้าใช้อุปโภคบริโภค อุปโภค บริโภค

หมู่ท่ี 1 บ้านป่าห้า อย่างเพียงพอ (รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลก้าหนด) อย่างเพียงพอ อย่างเพียงพอ

56 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล เพ่ือให้ประชาชนมี ขุดเจาะบ่อบาดาล Ø 6 นิ ว พร้อมติดตั ง - -        300,000 - - ประชาชนมีน ้าใช้ ประชาชนมีน ้าใช้ กองช่าง

เพ่ืออุปโภคบริโภค น ้าใช้อุปโภค บริโภค เคร่ืองสูบน ้าซัมเมิทร์ สูบน ้าได้ไม่น้อยกว่า อย่างเพียงพอ อย่างเพียงพอ
หมู่ท่ี 4 บ้านม่วงค้า อย่างเพียงพอ 5 ลบม./ชม

(รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลก้าหนด)

57 โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้านเพ่ือให้ประชาชนมี ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน - - 300,000       - - ร้อยละของประชาชน ประชาชนมีน ้าใช้ กองช่าง

หมู่ท่ี 4 บ้านม่วงค้า น ้าใช้ อุปโภค บริโภค ซอย 1,4,5,6 และ 8 มีน ้าใช้อุปโภคบริโภค อุปโภค บริโภค

อย่างเพียงพอ (รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลก้าหนด) อย่างเพียงพอ อย่างเพียงพอ

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล
ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัด 1

    4. ยทุธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (พัฒนาแหลง่น้ าเพ่ือใชใ้นภาคเกษตรกรรม การอุปโภค บริโภค อยา่งเพียงพอและทั่วถึง)

       4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ

ตวัชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต้าบลนางแล หน้า 199



แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

58 โครงการท้าความสะอาดบ่อ เพ่ือแก้ไขปัญหาความ ท้าความสะอาดบ่อน ้าบาดาลประปา - - 30,000         - - ร้อยละของประชาชน ประชาชนพึงพอใจ กองช่าง

น ้าบาดาลประปาหมู่บ้าน เดือดร้อนให้กับประชาชน หมู่บ้าน จ้านวน 2 บ่อ พึงพอใจในการใช้น ้า ในการใช้น ้าประปา

หมู่ท่ี 11 บ้านดาวดึงส์ (รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลก้าหนด) ประปาหมู่บ้าน หมู่บ้าน

59 โครงการปรัปบรุงระบบประปา เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือด ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน 500,000       ร้อยละของประชาชน ประชาชน กองช่าง

หมู่บ้าน ร้อนของประชาชน โดยการเปล่ียนท่อประปา  PVC ให้มีน ้าใช้อย่าง ให้มีน ้าใช้อย่าง

หมู่ท่ี 11 บ้านดาวดึงส์ ให้มีน ้าให้อย่างเพียงพอ (รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลก้าหนด) เพียงพอ เพียงพอ

60 โครงการก่อสร้างประตู เพ่ือป้องกันและแก้ไข ก่อสร้างประตู ปิด-เปิดน ้า - - 100,000       - - ป้องกันและแก้ไข มีการป้องกันและ กองช่าง

ปิด-เปิดน ้า บ้านเลขท่ี 295 ปัญหาภัยแล้ง บ้านเลขท่ี 295 ปัญหาภัยแล้งและ แก้ไขปัญหาภัยแล้ง

หม่ีท่ี 14 บ้านร่องปลาค้าว และอุทกภัย (รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลก้าหนด) อุทกภัยดีขึ น และอุทกภัยท่ีดีขึ น

61 โครงการปรับปรุงระบบประปา เพ่ือพัฒนาและแก้ไข ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน - - 600,000       - - น ้าท่วมขังลดลง ลดปัญหาน ้าท่วม กองช่าง

หมู่บ้าน ระบบการระบายน ้า โดยเปล่ียนท่อ PVC. ขังได้

หมู่ท่ี 16 บ้านสันต้นขาม ในท้องถ่ิน ให้มี ซอย 1 3 4 5 6 9 10 และ 11

ประสิทธิภาพ (รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลก้าหนด)

รวม  จ านวน 61 โครงการ - - 39,266,350    - -

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัด 1

    4. ยทุธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (พัฒนาแหลง่น้ าเพ่ือใชใ้นภาคเกษตรกรรม การอุปโภค บริโภค อยา่งเพียงพอและทั่วถึง)

       4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ผลที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ

ตวัชี้วัด (KPI)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต้าบลนางแล หน้า 200



แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการติดต้ังไฟก่ิง เพ่ือให้ประชาชน ติดต้ังไฟก่ิง ซอย 1,3,5,6และ8 - - 150,000  - - ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง

หมู่ท่ี 1 บ้านป่าห้า มีไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง อย่างท่ัวถึง อย่างท่ัวถึง

2 โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือให้ประชาชน ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ - - 200,000  - - ประชาชนมีไฟฟ้า ประชาชนมีไฟฟ้า กองช่าง

สาธารณะ มีไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง ใช้อย่างท่ัวถึง ใช้อย่างท่ัวถึง

หมู่ท่ี 16 บ้านสันต้นขาม

รวม  จ านวน 2 โครงการ - - 350,000  - -

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล
ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัด 1

    4. ยทุธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเปน็ และการจดัผังเมอืงของทอ้งถ่ิน)

       4.1 แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ

ตวัชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลนางแล หน้า 201



แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบการ ก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างวัดป่าห้าทิศเหนือ - - - 154,000    - ร้อยละของประชาชน ประชาชนได้รับ กองช่าง

ซอยข้างวัดป่าห้าทิศเหนือ คมนาคมขนส่งให้ ซอยข้างประปาไปแยกทางไปบ้านยายเร็ว ได้รับความสะดวก ความสะดวกสบาย

หมู่ 1 บ้านป่าห้า ประชาชนได้รับการ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 70.00เมตร ในการสัญจร ในการสัญจร 

สัญจรสะดวกสบาย หนา0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อย

280.00 ตร.ม

(รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลก าหนด)

2 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพ่ือพัฒนาระบบการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. - - - 300,000    - ร้อยละของประชาชน ประชาชนได้รับ กองช่าง

ถนน คสล. ซอย 7 คมนาคมขนส่งให้ ซอย 7 ได้รับความสะดวก ความสะดวกสบาย

หมู่ 1 บ้านป่าห้า ประชาชนได้รับการ (รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลก าหนด) ในการสัญจร ในการสัญจร 

สัญจรสะดวกสบาย

       4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ

ตวัชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล
ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัด 1

    4. ยทุธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเปน็ และการจดัผังเมอืงของทอ้งถ่ิน)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลนางแล หน้า 202



แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการก่อสร้างก าแพงป้องกันน้ า เพ่ือป้องและแก้ไข ก่อสร้างก าแพงป้องกันการกัดเซาะ - - - 300,000    - ป้องกันและแก้ไข มีตล่ิงท่ีม่ันคง กองช่าง

กัดเซาะตล่ิงพร้อมว่างท่อ คสล. ปัญหาน้ ากัดเซาะตล่ิง คสล.ขนาดกว้าง 4.80 เมตร. ปัญหาน้ ากัดเซาะตล่ิง แข็งแรง สามารถ

เหนือหนองน้ าก็อตตะเคียน สูง 2.50 เมตร ยาว 60.เมตร. ได้ ป้องกันน้ ากัดเซาะ

หมู่ 3 บ้านนางแลเหนือ (รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลก าหนด) ตล่ิงได้

4 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพ่ือพัฒนาระบบการ ปรัปปรุงถนนลูกรังเส้นล าน้ านางแล - - - 100,000    - ร้อยละของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
เส้นล าน้ านางแล คมนาคมขนส่งให้ (รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลก าหนด) ได้รับความสะดวก สะดวกสบาย

หมู่ 4 บ้านม่วงค า ประชาชนได้รับการ ในการสัญจร ในการสัญจร 

สัญจรสะดวกสบาย

5 โครงการปรับปรุงอาคาร เพ่ือใช้ส าหรับจัดงาน/ ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ - - - 300,000    - ระบบสาธารณูปการ มีระบบสาธารณูป กองช่าง

อเนกประสงค์ หมู่ 5 บ้านเด่น กิจกรรมของหมู่บ้าน (รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลก าหนด) ในท้องถ่ินดีข้ึน การในท้องถ่ินดีข้ึน

6 โครงการก่อสร้างพนังกันน้ าป้องกัน เพ่ือป้องและแก้ไข ก่อสร้างก าแพงป้องกันการกัดเซาะ - - - 600,000    - ป้องกันและแก้ไข กองช่าง

การกัดเซาะตล่ิงบริเวณล าน้ าแม่ ปัญหาน้ ากัดเซาะตล่ิง คสล.ขนาดกว้าง 4.80 เมตร ปัญหาน้ ากัดเซาะ

ข้าวต้ม หมู่ 6 บ้านป่าอ้อ สูง 2.50 เมตร ยาว 60.เมตร. ตล่ิงได้

(รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลก าหนด)

       4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ

ตวัชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัด 1

    4. ยทุธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเปน็ และการจดัผังเมอืงของทอ้งถ่ิน)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลนางแล หน้า 203



แบบ ผ.02
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 โครงการก่อสร้างร้ัวคอนกรีต เพ่ือพัฒนาระบบ ก่อสร้างร้ัวคอนกรีตรอบสุสาน - - - 600,000    - ระบบสาธารณูปการ มีระบบสาธารณูป กองช่าง

หมู่ 6 บ้านป่าอ้อ สาธารณูปการ (รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลก าหนด) ในท้องถ่ินดีข้ึน การในท้องถ่ินดีข้ึน

ในท้องถ่ิน

8 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือพัฒนาและแก้ไข ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. - - - 900,000    - น้ าท่วมขังลดลง ลดปัญหาน้ าท่วม กองช่าง

คสล. ฝ่ังทิศใต้ บ้านเลขท่ี 314 ระบบการระบายน้ า พร้อมฝาปิด ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ขังได้

หมู่ท่ี 7 บ้านนางแลใน ในท้องถ่ิน ให้มีประ ลึก 0.40 เมตร ยาว 350 เมตร

สิทธิภาพเพ่ิมข้ึน จุดเร่ิมต้นโครงการหน้าบ้านเลขท่ี 314

จุดส้ินสุดต้นโครงการหน้า บ้านเลขท่ี 68

(รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลก าหนด)

9 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือพัฒนาและแก้ไข ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. - - - 1,500,000 - น้ าท่วมขังลดลง ลดปัญหาน้ าท่วม กองช่าง

คสล. พร้อมฝาปิด ระบบการระบายน้ า พร้อมฝาปิด ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ขังได้

ซอยบ้านเลขท่ี 83 ในท้องถ่ิน ให้มีประ ลึก 0.40 เมตร ยาว 500 เมตร

หมู่ท่ี 7 บ้านนางแลใน สิทธ์ิภาพเพ่ิมข้ึน (รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลก าหนด)

       4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ

ตวัชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัด 1

    4. ยทุธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเปน็ และการจดัผังเมอืงของทอ้งถ่ิน)
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แบบ ผ.02
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

10 โครงการปรับปรุงถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบการ โดยการเสริมผิวเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต - - - 2,100,000 - ถนนมีมาตรฐาน ถนนมีมาตรฐาน กองช่าง

 ซอย 1 คมนาคมขนส่งในท้อง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 1,500.00 เมตร การคมนาคมสะดวก การคมนาคม

หมู่ท่ี 8 บ้านป่ารวก ถ่ินให้มีประสิทธิภาพ หนา .04 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า มากข้ึน สะดวกมากข้ึน

เพ่ิมข้ึน 6,000.00 ตร.ม จุดเร่ิมต้นโครงการ 

N 2214031 E 590962  

จุดส้ินสุดโครงการ N2214185E 589608

(รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลก าหนด)

11 โครงการก่อสร้างอาคาร คสมช. เพ่ือใช้ส าหรับจัดงาน/ ก่อสร้างอาคาร คสล. - - - 300,000    - มีสถานท่ีจัดกิจกรรม มีสถานท่ีจัดกิจกรรม กองช่าง

(อสม.) หมู่ท่ี 9 บ้านดอยก่ิว กิจกรรมของหมู่บ้าน ขนาดกว้าง 4.00 ยาว 8.00 เมตร ของหมู่บ้าน ของหมู่บ้าน

(รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลก าหนด)

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัด 1

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1

เทศบาลต าบลนางแล

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

       4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

    4. ยทุธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเปน็ และการจดัผังเมอืงของทอ้งถ่ิน)

ผลที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

เปา้หมาย(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ตวัชี้วัด (KPI)
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12 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบการ ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร - - - 220,000    - ถนนมีมาตรฐาน ถนนมีมาตรฐาน กองช่าง

ซอยบ้านเลขท่ี 183 คมนาคมขนส่งในท้อง ยาว 100.00 เมตร หนา .15 เมตร การคมนาคมสะดวก การคมนาคม

หมู่ท่ี 9 บ้านดอยก่ิว ถ่ินให้มีประสิทธิภาพ หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 400.00 ตร.ม มากข้ึน สะดวกมากข้ึน

เพ่ิมข้ึน (รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลก าหนด)

13 โครงการยกระดับถนน เพ่ือพัฒนาระบบการ ยกระดับถนน บ้านเลขท่ี 242 - - - 500,000    - ถนนมีมาตรฐาน ถนนมีมาตรฐาน กองช่าง

ซอยบ้านเลขท่ี 242 คมนาคมขนส่งในท้อง ถึงอาคารอเนกประสงค์บ้านตะเคียนด า การคมนาคมสะดวก การคมนาคม

หมู่ท่ี 10 บ้านป่าซางวิวัฒน์ ถ่ินให้มีประสิทธิภาพ ยาว 150 เมตร มากข้ึน สะดวกมากข้ึน

เพ่ิมข้ึน (รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลก าหนด)

       4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัด 1

    4. ยทุธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเปน็ และการจดัผังเมอืงของทอ้งถ่ิน)

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ
ผลที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ
ตวัชี้วัด (KPI)

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั
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14 โครงการยขยายไหล่ทาง ทางทิศ เพ่ือป้องและแก้ไข ก่อสร้างก าแพงป้องกันการกัดเซาะ - - - 150,000    - ป้องกันและแก้ไข มีตล่ิงท่ีม่ันคง กองช่าง

เหนือ พร้อมพนังกันการกัดเซาะ ปัญหาน้ ากัดเซาะตล่ิง คสล.ขนาดกว้าง 4.80 เมตร ปัญหาน้ ากัดเซาะตล่ิง แข็งแรง สามารถ

ทางโค้งเข้าหมู่บ้าน สูง 2.50 เมตร ยาว 15.เมตร. ได้ ป้องกันน้ ากัดเซาะ

หมู่ 10 บ้านป่าซางวิวัฒน์ (รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลก าหนด) ตล่ิงได้

15 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือพัฒนาระบบการ ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. - - - 210,000    - น้ าท่วมขังลดลง ลดปัญหาน้ าท่วม กองช่าง

คสล. บ้านเลขท่ี 325 ถึง ระบายน้ า พร้อมฝาปิด ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ขังได้

ส่ีแยกตลอดทางทิศเหนือถนน คสล. ให้มีประสิทธิภาพ ลึก 0.40 เมตร ยาว 70 เมตร

หมู่ท่ี 10 บ้านป่าซางวิวัฒน์ (รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลก าหนด)

    4. ยทุธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเปน็ และการจดัผังเมอืงของทอ้งถ่ิน)

       4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

งบประมาณ

ตวัชี้วัด (KPI)

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัด 1

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลติของโครงการ)
ผลที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล
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16 โครงการก่อสร้างพนังกันน้ ากัดเซาะ เพ่ือป้องและแก้ไข ก่อสร้างก าแพงป้องกันการกัดเซาะ - - - 200,000    - ป้องกันและแก้ไข มีตล่ิงท่ีม่ันคง กองช่าง

หน้าอาคารอเนกประสงค์ ปัญหาน้ ากัดเซาะตล่ิง คสล.ขนาดกว้าง 4.80 เมตร ปัญหาน้ ากัดเซาะ แข็งแรง สามารถ

หมู่ท่ี 11 บ้านดาวดึงส์ สูง 2.50 เมตร ยาว 20.00 เมตร ตล่ิงได้ ป้องกันน้ ากัดเซาะ

(รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาล ตล่ิงได้

ก าหนด)

17 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพ่ือพัฒนาระบบการ ปรับปรุงถนนลูกรัง สายกลางทุ่ง - - - 50,000     - ถนนมีมาตรฐาน ถนนมีมาตรฐาน กองช่าง

สายกลางทุ่ง เส้นทางเกษตร คมนาคมขนส่งในท้อง เส้นทางเกษตร การคมนาคมสะดวก การคมนาคม

หมู่ท่ี 12 บ้านขัวแตะ ถ่ินให้มีประสิทธิภาพ (รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาล มากข้ึน สะดวกมากข้ึน

เพ่ิมข้ึน ก าหนด)

18 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือพัฒนาและแก้ไข ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.พร้อมฝาปิด - - - 450,000    - การระบายน้ ามี การระบายน้ า กองช่าง

คสล.พร้อมฝาปิดซอยบ้านเลขท่ี 479ระบบการระบายน้ า ขนาดกว้าง 0.40 เมตร  ลึก 0.40 เมตร ประสิทธิภาพมากข้ึน ประสิทธิภาพ

หมู่ท่ี 12 บ้านขัวแตะ ในท้องถ่ิน ให้มีประ ยาว 150   เมตร มากข้ึน

สิทธิภาพเพ่ิมข้ึน (รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลก าหนด)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1

เทศบาลต าบลนางแล

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

โครงการ วัตถุประสงค์

       4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

    4. ยทุธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเปน็ และการจดัผังเมอืงของทอ้งถ่ิน)

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัด 1

เปา้หมาย(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ

ตวัชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

ที่
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19 โครงการขยายไหล่ทาง คสล. เพ่ือพัฒนาระบบการ ก่อสร้างขยายไหล่ทาง ซอย 3กว้าง 4.00 เมตร - - - 220,000    - ถนนมีมาตรฐาน ถนนมีมาตรฐาน กองช่าง

ซอย  3 หมู่ท่ี 13 บ้านแม่ปูคา คมนาคมขนส่ง  ยาว 400.00 .เมตร หนา 0.15 เมตร การคมนาคมสะดวก การคมนาคม

ให้มีประสิทธิภาพ หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 400.00 ตร.ม มากข้ึน สะดวกมากข้ึน

เพ่ิมข้ึน (รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลก าหนด)

20 โครงการก่อสร้างอาคารผลิตน้ าด่ืม เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ า ก่อสร้างอาคารผลิตน้ าด่ืม - - - 300,000    - ประชาชนมีน้ าใช้ ประชาชนมีน้ าใช้ กองช่าง

หมู่ท่ี 13 บ้านแม่ปูคา ไม่เพียงพอต่อการ ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร เพียงพอต่อการ เพียงพอต่อการ

ประชาชนจะได้ (รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลก าหนด) อุปโภคบริโภค อุปโภคบริโภค

ด่ืมน้ าสะอาด

    4. ยทุธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเปน็ และการจดัผังเมอืงของทอ้งถ่ิน)

       4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

เปา้หมาย(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1

ตวัชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัด 1

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลนางแล หน้า 209



แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

21 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบการ ก่อสร้างถนน คสล - - - 1,100,000 - ถนนมีมาตรฐาน ถนนมีมาตรฐาน กองช่าง

เส้นด้านหลังสุสาน คมนาคมขนส่ง  กว้าง 4.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร การคมนาคมสะดวก การคมนาคม

หมู่ท่ี 14 บ้านร่องปลาค้าว ให้มีประสิทธิภาพ หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 2000.00 ตร.ม มากข้ึน สะดวกมากข้ึน

เพ่ิมข้ึน (รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลก าหนด)

22 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า เพ่ือพัฒนาและแก้ไข ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. - - - 350,000    - การระบายน้ ามี การระบายน้ า กองช่าง

คสล. บ้านเลขท่ี 19 หมู่ 14 บ้าน ระบบการระบายน้ า พร้อมบ่อพัก ขนาด Ø 4.00 เมตร ประสิทธิภาพมากข้ึน ประสิทธิภาพ

ร่องปลาค้าว ให้มีประสิทธิภาพ ยาว   100.00  เมตร มากข้ึน

เพ่ิมข้ึน (รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลก าหนด)

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1

งบประมาณ

ตวัชี้วัด (KPI)

    4. ยทุธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเปน็ และการจดัผังเมอืงของทอ้งถ่ิน)

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัด 1

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

ผลที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลติของโครงการ)

       4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลนางแล หน้า 210



แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

23 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบการ ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3.00 เมตร - - - 83,000.00 - ถนนมีมาตรฐาน ถนนมีมาตรฐาน กองช่าง

ซอยบ้านเลขท่ี 21 คมนาคมขนส่งในท้อง  ยาว 50.00 .เมตร หนา 0.15 เมตร การคมนาคมสะดวก การคมนาคม

หมู่ท่ี 14 บ้านร่องปลาค้าว ถ่ินให้มีประสิทธิภาพ หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 150.00 ตร.ม มากข้ึน สะดวกมากข้ึน

เพ่ิมข้ึน จุดเร่ิมต้นโครงการบ้านเลขท่ี  21

จุดส้ินสุดโครงการบ้านเลขท่ี 21

(รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลก าหนด)

24 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือพัฒนาและแก้ไข ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.พร้อมฝาปิด - - - 900,000    - การระบายน้ ามี การระบายน้ า กองช่าง

คสล. ซอย 11 ระบบการระบายน้ า ขนาดกว้าง 0.40 เมตร  ลึก 0.40 เมตร ประสิทธิภาพมากข้ึน ประสิทธิภาพ

หมู่ท่ี 16 บ้านสันต้นขาม ในท้องถ่ิน ให้มีประ ยาว  300.00  เมตร มากข้ึน

สิทธิภาพเพ่ิมข้ึน จุดเร่ิมต้นโครงการบ้านเลขท่ี 

จุดส้ินสุดโครงการบ้านเลขท่ี

(รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลก าหนด)

ผลที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัด 1

    4. ยทุธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเปน็ และการจดัผังเมอืงของทอ้งถ่ิน)

       4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ

ตวัชี้วัด (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลนางแล หน้า 211



แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

25 โครงการปรับปรุงถนน เพ่ือพัฒนาระบบการ ปรับปรุงถนนเส้นทางไปสุสานหมู่บ้าน - - - 300,000    - ถนนมีมาตรฐาน ถนนมีมาตรฐาน กองช่าง

เส้นทางไปสุสานหมู่บ้าน คมนาคมขนส่งในท้อง (รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลก าหนด) การคมนาคมสะดวก การคมนาคม

หมู่ท่ี 16 บ้านสันต้นขาม ถ่ินให้มีประสิทธิภาพ มากข้ึน สะดวกมากข้ึน

เพ่ิมข้ึน

26 โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิด เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุ ติดต้ังกล้องวงจรปิดจุดเส่ียงอันตราย - - - 200,000    - ป้องกันอุบัติเหตุ ประชาชนปลอดภัย กองช่าง

จุดเส่ียงอันตราย หมู่ท่ี 16 ในหมู่บ้าน (รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลก าหนด) ในหมู่บ้าน จากอุบัติเหตุ

หมู่ท่ี 16 บ้านสันต้นขาม

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัด 1

    4. ยทุธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเปน็ และการจดัผังเมอืงของทอ้งถ่ิน)

       4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1

ผลที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ

ตวัชี้วัด (KPI)
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แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

27 โครงการขุดลอกล าเหมือง ล าห้วย ระบบการระบายน  า ขุดลอกล าเหมือง ล าห้วย - - - 100,000     - ระบบการระบายน  า ระบบการระบายน  า กองช่าง

หนอง คลอง บึง สาธารณะ ในท้องถ่ิน ให้มีประ หนอง คลอง บึง สาธารณะ ดีขึ นปัญหาน  าท่วม ดีขึ นปัญหาน  าท่วม

หมู่ 6 บ้านป่าอ้อ สิทธิภาพเพ่ิมขึ น (รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลก าหนด) ลดลง ลดลง

28 โครงการซ่อมแซมบ ารุงระบบ เพ่ือแก้ไขปัญหาน  า ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน - - - 500,000     - แก้ไขปัญหาน  าไม่ มีน  าใช้เพียงพอต่อ กองช่าง

ประปาหมู่บ้าน ไม่เพียงพอต่อการ พร้อมระบบกรอง เพียงพอต่อการ การอุปโภคบริโภค

หมู่ท่ี 8 บ้านป่ารวก อุปโภคบริโภค (รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลก าหนด) อุปโภคบริโภค

29 โครงการปรับปรุงระบบประปา เพ่ือแก้ไขปัญหาน  าไม่ ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมระบบกรอง - - - 500,000     - แก้ไขปัญหาน  าไม่ มีน  าใช้เพียงพอต่อ กองช่าง

หมู่บ้าน หมู่ 9 บ้านดอยก่ิว เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค (รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลก าหนด) เพียงพอต่อการ การอุปโภคบริโภค

30 โครงการปรับปรุงระบบประปา เพ่ือแก้ไขปัญหาน  า ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน - - - 500,000     - แก้ไขปัญหาน  าไม่ มีน  าใช้เพียงพอต่อ กองช่าง

หมู่บ้าน หมู่ 13 บ้านแม่ปูคา ไม่เพียงพอต่อการ พร้อมระบบกรอง เพียงพอต่อการ การอุปโภคบริโภค

อุปโภคบริโภค (รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลก าหนด) อุปโภคบริโภค

31 โครงการปรับปรุงระบบประปา เพ่ือแก้ไขปัญหาน  า ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน - - - 500,000     - แก้ไขปัญหาน  าไม่ มีน  าใช้เพียงพอต่อ กองช่าง

หมู่ 15 บ้านใหม่ม่วงค า ไม่เพียงพอต่อการ พร้อมระบบกรอง เพียงพอต่อการ การอุปโภคบริโภค

อุปโภคบริโภค (รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลก าหนด) อุปโภคบริโภค

รวม  จ านวน 31 โครงการ - - - 14,087,000 -

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล
ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัด 1

    4. ยทุธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (พัฒนาแหลง่น้ าเพ่ือใชใ้นภาคเกษตรกรรม การอุปโภค บริโภค อยา่งเพียงพอและทั่วถึง)

       4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ

ตวัชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลนางแล หน้า 213



แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือให้ประชาชน ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ - - - 500,000    - ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง

สายก็อตตะเคียน มีไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง สายก็อตตะเคียน อย่างท่ัวถึง อย่างท่ัวถึง

หมู่ท่ี 3 บ้านนางแลเหนือ (รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลก าหนด)

2 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือให้ประชาชน ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ - - - 200,000    - ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ประชาชนมีไฟฟ้า กองช่าง

บ้านเลขท่ี 299 หมู่ 15 บ้านใหม่ มีไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง (รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลก าหนด) อย่างท่ัวถึง ใช้อย่างท่ัวถึง

ม่วงค า

รวม จ านวน 2โครงการ - - - 700,000    -

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

       4.1 แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ

ตวัชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล
ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัด 1

    4. ยทุธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเปน็ และการจดัผังเมอืงของทอ้งถ่ิน)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลนางแล หน้า 214



แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบการ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง - - - - 132,000  ร้อยละของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ซอยบ้านเลขท่ี 117 คมนาคมขนส่งให้ 4.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร ได้รับความสะดวก สะดวกสบาย

หมู่ท่ี 1 บ้านป่าห้า ประชาชนได้รับการ หนา .15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อย ในการสัญจร ในการสัญจร 

สัญจรสะดวกสะบาย 240.00 ตร.ม

(รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลก าหนด)

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบการ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง - - - - 110,000  ร้อยละของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ซอยหอพักเพชรประสงค์ คมนาคมขนส่งให้ 4.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา .15 เมตร ได้รับความสะดวก สะดวกสบาย

หมู่ท่ี 1 บ้านป่าห้า ประชาชนได้รับการ หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อย 200.00 ตร.ม ในการสัญจร ในการสัญจร 

สัญจรสะดวกสะบาย (รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลก าหนด)

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล
ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัด 1

    4. ยทุธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเปน็ และการจดัผังเมอืงของทอ้งถ่ิน)

       4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ

ตวัชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลนางแล หน้า 215



แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบการ โครงการก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง - - - - 154,000  ร้อยละของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ซอยหอพักแสตมป์ คมนาคมขนส่งให้ 3.50 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนา .15 เมตร ได้รับความสะดวก สะดวกสบาย

หมู่ท่ี 1 บ้านป่าห้า ประชาชนได้รับการ หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อย 280 ตร.ม ในการสัญจร ในการสัญจร 

สัญจรสะดวกสะบาย (รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลก าหนด)

4 โครงการปรับปรุงถนน เพ่ือพัฒนาระบบการ ปรับปรุงถนน คสล.โดยการเสริมผิว - - - - 560,000  ร้อยละของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต คมนาคมขนส่งให้ แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ได้รับความสะดวก สะดวกสบาย

และขยายไหล่ทาง ซอย 1 ประชาชนได้รับการ ยาว 400.00 เมตร หนา .04 เมตร ในการสัญจร ในการสัญจร 

 หมู่ท่ี 2 บ้านนางแล สัญจรสะดวกสะบาย หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า16,00.00 ตรม.

(รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลก าหนด)

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล
ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัด 1

    4. ยทุธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเปน็ และการจดัผังเมอืงของทอ้งถ่ิน)

       4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ

ตวัชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลนางแล หน้า 216



แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
6 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบการ โครงการก่อสร้างถนน คสล. - - - - 550,000  ร้อยละของประชาชน ประชาชนได้รับ กองช่าง

เข้าสู่เตาเผาขยะ หมู่ 4 บ้านม่วงค าคมนาคมขนส่งให้ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร ได้รับความสะดวก ความสะดวกสบาย

ประชาชนได้รับการ หนา .15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อย ในการสัญจร ในการสัญจร 

สัญจรสะดวกสะบาย 1,000.00 ตร.ม

(รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลก าหนด)

7 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบการ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง - - - - 220,000  ร้อยละของประชาชน ประชาชนได้รับ กองช่าง

ซอย 3/11 คมนาคมขนส่งให้ 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร ได้รับความสะดวก ความสะดวกสบาย

หมู่ท่ี 7  บ้านนางแลใน ประชาชนได้รับการ หนา .15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อย ในการสัญจร ในการสัญจร 

สัญจรสะดวกสะบาย 400.00 ตร.ม

(รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลก าหนด)

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัด 1

    4. ยทุธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเปน็ และการจดัผังเมอืงของทอ้งถ่ิน)

       4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ

ตวัชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั
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แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

8 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบการ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง - - - - 220,000  ร้อยละของประชาชน ประชาชนได้รับ กองช่าง

ซอยบ้านเลขท่ี 345/6 คมนาคมขนส่งให้ 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร ได้รับความสะดวก ความสะดวกสบาย

(อาข่าใหม่) หมู่ท่ี 7 ประชาชนได้รับการ หนา .15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อย ในการสัญจร ในการสัญจร 

บ้านนางแลใน สัญจรสะดวกสะบาย 400.00 ตร.ม
(รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลก าหนด)

9 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย เพ่ือพัฒนาระบบการ โครงการก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง - - - - 440,000  ร้อยละของประชาชน ประชาชนได้รับ กองช่าง

ซอยบ้านเลขท่ี 346/2 คมนาคมขนส่งให้ 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตรหนา .15 เมตร ได้รับความสะดวก ความสะดวกสบาย

(อาข่าใหม่) หมู่ท่ี 7 ประชาชนได้รับการ หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 800.00 ตร.ม ในการสัญจร ในการสัญจร 

บ้านนางแลใน สัญจรสะดวกสะบาย (รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลก าหนด)

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัด 1

    4. ยทุธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเปน็ และการจดัผังเมอืงของทอ้งถ่ิน)

       4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ

ตวัชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลนางแล หน้า 218



แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
10 โครงการปรับปรุงถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบการ ปรับปรุงถนน คสล. ซอย 1 โดยการ - - - - 2,100,000 ร้อยละของประชาชน ประชาชนได้รับ กองช่าง

ซอย 1 คมนาคมขนส่งให้ เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนดกว้าง ได้รับความสะดวก ความสะดวกสบาย

หมู่ท่ี 8 บ้านป่ารวก ประชาชนได้รับการ 4.00 เมตร ยาว 1,500.00 เมตร ในการสัญจร ในการสัญจร 

สัญจรสะดวกสะบาย ยาว 1,500.00 เมตร หนา .04 เมตร

หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 6,000.00 ตรม.

(รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลก าหนด)

11 โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าว เพ่ือให้หมู่บ้าน ปรับปรุงหอกระจายข่าว - - - - 60,000    หมู่บ้าน หมู่บ้าน กองช่าง

หมู่บ้าน หมู่ท่ี 9 บ้านดอยก่ิว มีหอกระจายข่าว (รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลก าหนด) มีหอกระจายข่าว มีหอกระจายข่าว

ท่ีดีข้ึน ท่ีดีข้ึน ท่ีดีข้ึน

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ

ตวัชี้วัด (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัด 1

    4. ยทุธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเปน็ และการจดัผังเมอืงของทอ้งถ่ิน)

       4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลนางแล หน้า 219



แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

12 โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. เพ่ือพัฒนาและแก้ไข ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล.พร้อมบ่อพัก - - - - 900,000  น้ าท่วมขังลดลง ลดปัญหาน้ าท่วม กองช่าง

ซอย 4 ระบบการระบายน้ า ขนาด Ø 4.00  ม. ยาว 300.00 เมตร ขังได้

หมู่ท่ี 9 บ้านดอยก่ิว ในท้องถ่ิน ให้มีประ (รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลก าหนด)

สิทธิภาพเพ่ิมข้ึน

13 โครงการขยายไหล่ทาง คสล. เพ่ือพัฒนาระบบการ ก่อสร้างขยายไหล่ทางถนน คสล. - - - - 137,500  ร้อยละของประชาชน ประชาชนได้รับ กองช่าง

บ้านเลขท่ี 189 คมนาคมขนส่งให้ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ได้รับความสะดวก ความสะดวกสบาย

หมู่ท่ี 9 บ้านดอยก่ิว ประชาชนได้รับการ  ยาว 250.00 เมตร หนา .15 เมตร ในการสัญจร ในการสัญจร 

สัญจรสะดวกสะบาย หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 250.00 ตรม.

(รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลก าหนด)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัด 1

    4. ยทุธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเปน็ และการจดัผังเมอืงของทอ้งถ่ิน)

       4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ตวัชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลนางแล หน้า 220



แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

14 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือพัฒนาและแก้ไข ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.พร้อมฝาปิด - - - - 240,000  น้ าท่วมขังลดลง ลดปัญหาน้ าท่วม กองช่าง

คสล. ซอยบ้านเลขท่ี 137 ระบบการระบายน้ า ขนาด 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ขังได้

หมู่ท่ี 10 บ้านป่าซางวิวัตน์ ในท้องถ่ิน ให้มีประ ยาว 80.00 เมตร 

สิทธิภาพเพ่ิมข้ึน (รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลก าหนด)

15 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบการ ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร - - - - 550,000  ร้อยละของประชาชน ประชาชนได้รับ กองช่าง

ซอยบ้านเลขท่ี 236 คมนาคมขนส่งให้ ยาว 250.00 เมตร หนา 0 .15 เมตร ได้รับความสะดวก ความสะดวกสบาย

หมู่ท่ี 10 บ้านป่าซางวิวัตน์ ประชาชนได้รับการ หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อย 1,000.00 ตร.ม ในการสัญจร ในการสัญจร 

สัญจรสะดวกสะบาย (รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลก าหนด)

งบประมาณ

ตวัชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัด 1

    4. ยทุธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเปน็ และการจดัผังเมอืงของทอ้งถ่ิน)

       4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลติของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลนางแล หน้า 221



แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

16 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบการ โครงการก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง - - - - 550,000  ร้อยละของประชาชน ประชาชนได้รับ กองช่าง

ซอยวังค า คมนาคมขนส่งให้ 4.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร ได้รับความสะดวก ความสะดวกสบาย

หมู่ท่ี 10 บ้านป่าซางวิวัตน์ ประชาชนได้รับการ หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อย ในการสัญจร ในการสัญจร 

สัญจรสะดวกสะบาย 1,000.00 ตร.ม 

(รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลก าหนด)

17 โครงการก่อสร้างราง เพ่ือพัฒนาและแก้ไข ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. พร้อมฝาปิด - - - - 600,000  น้ าท่วมขังลดลง ลดปัญหาน้ าท่วม กองช่าง

ระบายน้ า คสล. ซอย 5/5 ระบบการระบายน้ า ขนาด 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ขังได้

หมู่ท่ี 12 บ้านขัวแตะ ในท้องถ่ิน ให้มีประ ยาว 200.00 เมตร

สิทธิภาพเพ่ิมข้ึน (รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลก าหนด)

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัด 1

    4. ยทุธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเปน็ และการจดัผังเมอืงของทอ้งถ่ิน)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ

ตวัชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

       4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลนางแล หน้า 222



แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

18 โครงการปรับปรุงอาคารอเนก เพ่ือใช้ส าหรับจัดงาน/ ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ - - - - 500,000  หมู่บ้านมีสถานท่ีจัด หมู่บ้านมีสถานท่ีจัด กองช่าง

ประสงค์ กิจกรรมของหมู่บ้าน (รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลก าหนด) กิจกรรม กิจกรรม

หมู่ท่ี 12 บ้านขัวแตะ

19 โครงการก่อสร้างราง เพ่ือพัฒนาและแก้ไข ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.พร้อมฝาปิด - - - - 300,000  น้ าท่วมขังลดลง ลดปัญหาน้ าท่วม กองช่าง

ระบายน้ า คสล. ซอย 5/1 ระบบการระบายน้ า ขนาด 0.40 เมตร.ลึก 0.40 เมตร ขังได้

หมู่ท่ี 12 บ้านขัวแตะ ในท้องถ่ิน ให้มีประ ยาว 100.00 เมตร 

สิทธิภาพเพ่ิมข้ึน (รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลก าหนด)

20 โครงการก่อสร้างก าแพง เพ่ือป้องและแก้ไข ก่อสร้างก าแพงป้องกันการกัดเซาะ - - - - 600,000  ป้องกันและแก้ไข มีตล่ิงท่ีม่ันคง กองช่าง

ป้องกันการกัดเซาะ ปัญหาน้ ากัดเซาะตล่ิง คสล.ขนาดกว้าง 4.80 เมตร ปัญหาน้ ากัดเซาะ แข็งแรง สามารถ

หนองบัวน้อย หมู่ท่ี 13 สูง 2.50 เมตรยาว 60.เมตร ตล่ิงได้ ป้องกันน้ ากัดเซาะ

บ้านแม่ปูคา (รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาล ตล่ิงได้

ก าหนด)

โครงการ เปา้หมาย(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ

ตวัชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัด 1

    4. ยทุธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเปน็ และการจดัผังเมอืงของทอ้งถ่ิน)

       4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ วัตถุประสงค์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลนางแล หน้า 223



แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

21 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือพัฒนาและแก้ไข ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. - - - - 3,000,000 น้ าท่วมขังลดลง ลดปัญหาน้ าท่วม กองช่าง

คสล. จากสะพานบ้านแพะ- ระบบการระบายน้ า พร้อมฝาปิด ขนาด 0.40 เมตร ขังได้

หนองบัวน้อย ในท้องถ่ิน ให้มีประ ลึก 0.40 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร

หมู่ท่ี 13 บ้านแม่ปูคา สิทธิภาพเพ่ิมข้ึน (รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลก าหนด)

22 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบการ โครงการก่อสร้างถนน คสล. - - - - 1,100,000 ร้อยละของประชาชน ประชาชนได้รับ กองช่าง

หมู่ท่ี 13 บ้านแม่ปูคา คมนาคมขนส่งให้ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร ได้รับความสะดวก ความสะดวกสบาย

ประชาชนได้รับการ หนา .15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อย ในการสัญจร ในการสัญจร 

สัญจรสะดวกสะบาย 1,000.00 ตร.ม

(รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลก าหนด)

ที่ เปา้หมาย(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ

ตวัชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

    4. ยทุธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเปน็ และการจดัผังเมอืงของทอ้งถ่ิน)

วัตถุประสงค์

       4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัด 1

โครงการ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลนางแล หน้า 224



แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

24 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง เพ่ือพัฒนาระบบการ ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง - - - - 945,000  ได้ถนนท่ีกว้างข้ึนและ ประชาชนได้รับ กองช่าง

จากบ้านร่องปลาค้าว คมนาคมขนส่งในท้อง 4.5 เมตร ยาว 600 เมตร การสัญจรสะดวกข้ึน ความสะดวกสบาย

หมู่ท่ี 14 บ้านร่องปลาค้าว ถ่ินให้มีประสิทธิภาพ หนา .04 ม.หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า ในการสัญจร 

เพ่ิมข้ึน 2,700 ตร.ม

(รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลก าหนด)

26 โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิด เพ่ือความปลอดภัยใน ติดต้ังกล้องวงจรปิด 5 จุด - - - - 200,000  เพ่ือความปลอดภัยใน เพ่ือความปลอดภัยใน กองช่าง

หมู่ 15 บ้านใหม่ม่วงค า ชีวิตและทรัพย์สินของ (รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาล ชีวิตและทรัพย์สินของ ชีวิตและทรัพย์สินของ

ประชาชน ก าหนด) ประชาชน ประชาชน

27 โครงการปรับปรุงถนน เพ่ือพัฒนาระบบการ ปรับปรุงถนนการเกษตร - - - - 100,000  ร้อยละของประชาชน ประชาชนได้รับ กองช่าง

การเกษตร คมนาคมขนส่งให้ (รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาล ได้รับความสะดวก ความสะดวกสบาย

หมู่ 15 บ้านใหม่ม่วงค า ประชาชนได้รับการ ก าหนด) ในการสัญจร ในการสัญจร 

สัญจรสะดวกสะบาย

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

เปา้หมาย(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ

ตวัชี้วัด (KPI)ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัด 1

    4. ยทุธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเปน็ และการจดัผังเมอืงของทอ้งถ่ิน)

       4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลนางแล หน้า 225



แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

28 โครงการขยายไหล่ทางถนน เพ่ือพัฒนาระบบการ ก่อสร้างขยายไหล่ทาง ซอย 11 - - - - 220,000  ร้อยละของประชาชน ประชาชนได้รับ กองช่าง

คสล.ซอยโรงเรียนบ้านสันต้นขาม คมนาคมขนส่งให้  กว้าง 4.00 เมตร ยาว 400.เมตร ได้รับความสะดวก ความสะดวกสบาย

ฝ่ังทิศตะวันออก ประชาชนได้รับการ หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 400.00 ตร.ม ในการสัญจร ในการสัญจร 

หมู่ท่ี 16  บ้านสันต้นขาม สัญจรสะดวกสะบาย (รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลก าหนด)

29 โครงการปรับปรุงรางระบายน้ า เพ่ือพัฒนาและแก้ไข ปรับปรุงรางระบายน้ า คสล.โดยการ - - - - 150,000  น้ าท่วมขังลดลง ลดปัญหาน้ าท่วม กองช่าง

คสล. เส้นกลางบ้าน ระบบการระบายน้ า (แก้ไขระดับ) เส้นกลางบ้าน หมู่ 16 ขังได้

หมู่ท่ี 16 บ้านสันต้นมขาม ในท้องถ่ิน ให้มีประ 222-สะสะพาน 

สิทธิภาพเพ่ิมข้ึน (รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลก าหนด)

30 โครงการก่อสร้างศูนย์ข้อมูล เพ่ือให้หมู่บ้านมีศูนย์ ก่อสร้างอาคาร คสล. - - - - 300,000  มีศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มีศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กองช่าง

ข่าวสาร หมู่ท่ี 16 ข้อมูลข่าวสาร ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 8 เมตร ประจ าหมู่บ้าน ประจ าหมู่บ้าน

บ้านสันต้นขาม ประจ าหมู่บ้าน (รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลก าหนด)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ

ตวัชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัด 1

    4. ยทุธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเปน็ และการจดัผังเมอืงของทอ้งถ่ิน)

       4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลนางแล หน้า 226



แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

31 โครงการขยายเขตประปา เพ่ือแก้ไขปัญหาน ้า โดยการวางท่อ พีวีฃี - - - - 500,000     แก้ไขปัญหาน ้าไม่ มีน ้าใช้เพียงพอต่อ กองช่าง

หมู่ 4 บ้านม่วงค้า ไม่เพียงพอต่อการ (รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลก้าหนด) เพียงพอต่อการ การอุปโภคบริโภค

อุปโภคบริโภค อุปโภคบริโภค
32 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบการ โครงการก่อสร้างถนน คสล. - - - - 550,000     ร้อยละของประชาชน ประชาชนได้รับ กองช่าง

เข้าสู่เตาเผาขยะ คมนาคมขนส่งให้ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร ได้รับความสะดวก ความสะดวกสบาย

หมู่ 4 บ้านม่วงค้า ประชาชนได้รับการ หนา .15 เมตร หรือมีพื นท่ีไม่น้อย ในการสัญจร ในการสัญจร 

สัญจรสะดวกสะบาย 1,000.00 ตร.ม

(รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลก้าหนด)

33 โครงการก่อสร้างฝาย เพ่ือแก้ไขปัญหาน ้า ก่อสร้างฝายหนองป่าเหี ยะ 150,000     แก้ไขปัญหาน ้าไม่ มีน ้าใช้เพียงพอต่อ กองช่าง

หนองป่าเหี ยะ หมู่ 14 ไม่เพียงพอต่อการ (รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลก้าหนด) เพียงพอต่อการ การอุปโภคบริโภค

บ้านร่องปลาค้าว อุปโภคบริโภค อุปโภคบริโภค

34 โครงการขุดลอกล้าเหมือง เพ่ือแก้ไขปัญหาน ้า ขุดลอกล้าเหมืองการเกษตร - - - - 100,000     แก้ไขปัญหาน ้าไม่ มีน ้าใช้เพียงพอต่อ กองช่าง

การเกษตร ไม่เพียงพอต่อการ (รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาล เพียงพอต่อการ การอุปโภคบริโภค

หมู่ท่ี 14 บ้านร่องปลาค้าว อุปโภคบริโภค ก้าหนด) อุปโภคบริโภค

รวม  จ านวน  34 โครงการ - - - - 16,238,500 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล
ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัด 1

    4. ยทุธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (พัฒนาแหลง่น้ าเพ่ือใชใ้นภาคเกษตรกรรม การอุปโภค บริโภค อยา่งเพียงพอและทั่วถึง)

       4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ

ตวัชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต้าบลนางแล หน้า 227



แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการติดต้ังโคมไฟก่ิง เพ่ือให้ประชาชน ติดต้ังไฟก่ิงพลังงานแสงอาทิตย์ - - - - 250,000   ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ประชาชนมีไฟฟ้า กองช่าง

พลังงานแสงอาทิตย์ มีไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง อย่างท่ัวถึง ใช้อย่างท่ัวถึง

หมู่ท่ี 2 บ้านนางแล

2 โครงการติดต้ังโคมไฟก่ิง เพ่ือให้ประชาชน ติดต้ังไฟก่ิงพลังงานแสงอาทิตย์ - - - - 250,000   ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ประชาชนมีไฟฟ้า กองช่าง

พลังงานแสงอาทิตย์  มีไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง อย่างท่ัวถึง ใช้อย่างท่ัวถึง

หมู่ท่ี 5 บ้านเด่น

3 โครงการติดต้ังขยายไฟก่ิง เพ่ือให้ประชาชน ติดต้ังขยายไฟก่ิงสุด ซอย 5 - - - - 500,000   ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ประชาชนมีไฟฟ้า กองช่าง

สุดซอย 5 มีไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง อย่างท่ัวถึง ใช้อย่างท่ัวถึง

หมู่ท่ี 5 บ้านเด่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล
ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัด 1

    4. ยทุธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเปน็ และการจดัผังเมอืงของทอ้งถ่ิน)

       4.1 แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ

ตวัชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลนางแล หน้า 228



แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการติดต้ังโคมไฟก่ิง เพ่ือให้ประชาชน ติดต้ังไฟก่ิงพลังงานแสงอาทิตย์ - - - - 250,000   ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ประชาชนมีไฟฟ้า กองช่าง

พลังงานแสงอาทิตย์  มีไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง อย่างท่ัวถึง ใช้อย่างท่ัวถึง

หมู่ท่ี 6 บ้านป่าอ้อ

5 โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือให้ประชาชน ขยายเขตไฟฟ้าในหมู่บ้าน - - - - 500,000   ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ประชาชนมีไฟฟ้า กองช่าง

ในหมู่บ้านหมู่ 8 บ้านป่ารวก มีไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง อย่างท่ัวถึง ใช้อย่างท่ัวถึง

6 โครงการติดต้ังไฟก่ิงในหมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชน ติดต้ังไฟก่ิงในหมู่บ้าน - - - - 100,000   ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ประชาชนมีไฟฟ้า กองช่าง

หมู่ 8 บ้านป่ารวก มีไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง อย่างท่ัวถึง ใช้อย่างท่ัวถึง

7 โครงการติดต้ังโคมไฟก่ิง เพ่ือให้ประชาชน ติดต้ังไฟก่ิงในหมู่บ้าน - - - - 250,000   ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ประชาชนมีไฟฟ้า กองช่าง

พลังงานแสงอาทิตย์  มีไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง อย่างท่ัวถึง ใช้อย่างท่ัวถึง

หมู่ 15 บ้านใหม่ม่วงค า

รวม  จ านวน  7  โครงการ - - - - 2,100,000 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล
ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัด 1

    4. ยทุธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเปน็ และการจดัผังเมอืงของทอ้งถ่ิน)

       4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ

ตวัชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลนางแล หน้า 229



แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปลูกป่าเฉลิม เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ปลูกต้นไม้บริเวณ 40,000     40,000    40,000     40,000     40,000     ได้พ้ืนท่ีป่า พ้ืนท่ีสีเขียวมีปริมาณ งานการเกษตร

พระเกียรติ และลดภาวะโลกร้อน ป่าชุมชน และพ้ืนท่ี พ้ืนท่ีสีเขียว เพ่ิมข้ึน ประชาชน ส านักปลัด

สาธารณะในเขตพ้ืนท่ี เพ่ิมข้ึนในต าบล มีส่วนร่วมในการ

ต าบลนางแล ปลูกป่าอนุรักษ์พ้ืนท่ี

2 โครงการบ ารุงรักษาป่า เพ่ือส่งเสริมการมี ส่วน จัดหาปุ๋ยบ ารุงต้นไม้ให้ 30,000     30,000    30,000     30,000     30,000     มีการบ ารุงป่าไม้ ต้นไม้ในป่าชุมชน งานการเกษตร

ไม้และป่าชุมชน ร่วมของชุมชนอนุรักษ์ ชุมชนก าจัดวัชพืช อย่างต่อเน่ืองอย่าง ได้รับการท านุบ ารุง ส านักปลัด

และท านุบ ารุงรัก บ ารุงป่าไม้และต้นไม้ น้อยปีละ 3 คร้ัง รักษาให้เจริญเติบโต

ษาป่าไม้และป่าชุมชน ย่ิงข้ึน

ต้นไม้มีการเจริญเติบโต

3 โครงการตรวจคุณภาพน้ า เพ่ือตรวจวัดคุณภาพ น้ า ล าคลอง แหล่งน้ าอ่ืนๆ 70,000     70,000    70,000     70,000     70,000     น้ าท่ีตรวจมีคุณภาพ คุณภาพน้ าในต าบลมี กองสาธารณสุข

น้ าแหล่งน้ าธรรมชาติ น้ าบาดาล น้ าประปา ฯลฯ อย่างน้อยร้อยละ คุณภาพท่ีดีข้ึน และส่ิงแวดล้อม

ในต าบลนางแล 80

       5.1 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตวัชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั 5

    5. ยทุธศาตร์การพัฒนาการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม(การพัฒนาสง่เสริมและสนับสนุนการคุ้มครอง ปอ้งกัน ฟ้ืนฟู บ ารุงรักษา ดแูลทรัพยากรธรรมชาตใิหอุ้ดมสมบรูณแ์ละยั่งยนื)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลนางแล 230



แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการสร้างฝายต้น เพ่ือใช้ท่ีเก็บกักน้ า สร้างฝายต้นน้ าล าธาร 100,000   100,000   100,000   100,000   100,000   เก็บกักน้ าไว้ใช้ มีน้ าใช้ในช่วงฤดูแล้ง งานการเกษตร

น้ าล าธาร ในช่วงฤดูแล้ง ส านักปลัด

5 โครงการรักน้ า รักป่า เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ปลูกต้นไม้บริเวณป่าชุมชน 40,000     40,000    40,000     40,000     40,000     ได้พ้ืนท่ีป่า พ้ืนท่ีสีเขียวมีปริมาณเพ่ิม งานการเกษตร

รักษาแผ่นดิน และลดภาวะโลกร้อน และพ้ืนท่ีสาธารณะในเขต พ้ืนท่ีสีเขียว ข้ึนประชาชนมีส่วนร่วมใน ส านักปลัด

พ้ืนท่ีต าบลนางแล เพ่ิมข้ึนในต าบล การปลูกป่าอนุรักษ์พ้ืนท่ี

6 โครงการคลองสวยน้ าใส เพ่ืออนุรักษ์ทรัพยากร การเฝ้าระวังแหล่งน้ า 20,000     20,000    20,000     20,000     20,000     แหล่งน้ าธรรมชาติใน แหล่งน้ าธรรมชาติ กองสาธารณสุข

แหล่งน้ าธรรมชาติ ธรรมชาติทุกสายในต าบล ต าบลนางแลได้รับ มีความสะอาด และส่ิงแวดล้อม

ฝ้าระวังการท าลาย นางแล ให้มีความสะอาด การอนุรักษ์และเฝ้าระวังอุดมสมบูรณ์

แหล่งน้ าธรรมชาติ อุดมสมบูรณ์ ร้อยละ 100

7 โครงการปรับปรุงและ เพ่ือปรับปรุงและพัฒนา อุดหนุน 30,000 - - - - มีการปรับปรุงและ มีการปรับปรุงและ งานเกษตร

พัฒนาศูนย์เรียนรู้ ศูนย์เรียนรู้การอนุรักษ์ คณะกรรมการหมู่บ้าน พัฒนาศูนย์เรียนรู้ฯ พัฒนาศูนย์เรียนรู้ฯ

การอนุรักษ์และเผยแพร่ และเผยแพร่ความรู้ป่า หมู่ 15 บ้านใหม่ม่วงค า ให้ดีข้ึน ให้ดีข้ึน

ความรู้ป่าชุมชน ชุมชน

รวม 7 โครงการ − − 460,000  400,000  400,000  400,000   400,000   − − −

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั 5

    5. ยทุธศาตร์การพัฒนาการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม(การพัฒนาสง่เสริมและสนับสนุนการคุ้มครอง ปอ้งกัน ฟ้ืนฟู บ ารุงรักษา ดแูลทรัพยากรธรรมชาตใิหอุ้ดมสมบรูณแ์ละยั่งยนื)

       5.1 แผนงานอนุรักษ์แหลง่น้ าและปา่ไม้

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตวัชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลนางแล 231



แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ 100,000   100,000   100,000   100,000   100,000   บุคลากรและประชาชน เทศบาลต าบลนางแล งานการเกษตร

เทศบาลต าบลนางแล เทศบาลต าบลนางแล โดยรอบเทศบาลต าบล มีความพึงพอใจต่อสภาพมีความสวยงาม สะอาด ส านักปลัด

ให้มีความสวยงามเป็น นางแลและภายใน แวดล้อมของเทศบาลใน เป็นท่ีพึงพอใจแก่

ท่ีพึงพอใจแก่ผู้มาติดต่อ

ราชการ อาคารส านักงาน ระดับดีร้อยละ 80 ผู้มาติดต่อราชการ

รวม 1 โครงการ − − 100,000  100,000  100,000  100,000   100,000   − − −

       5.2 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตวัชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั 5

    5. ยทุธศาตร์การพัฒนาการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม(การพัฒนาสง่เสริมและสนับสนุนการคุ้มครอง ปอ้งกัน ฟ้ืนฟู บ ารุงรักษา ดแูลทรัพยากรธรรมชาตใิหอุ้ดมสมบรูณแ์ละยั่งยนื)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลนางแล 232



แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการอบรมให้ความรู้ เพ่ือจัดอบรมให้ความรู้ คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภา - - 50,000 50,000 50,000 องค์กรเทศบาลมีการใช้ ต าบลนางแลมีเครือข่าย กองสาธารณสุข

การใช้ทรัพยากรอย่าง การจัดท าคาร์บอนฟุต เทศบาล ต าบลนางแล ทรัพยากรลดลง การเรียนรู้ด้านการ และส่ิงแวดล้อม

ประหยัดและส่งเสริมการ พร้ินท์ขององค์กร อย่างน้อยร้อยละ 5 ประหยัดทรัพยากร

ใช้พลังงานทดแทน ธรรมชาติ

ต าบลนางแลพัฒนาสู่

เมืองคาร์บอนต่ า

2 โครงการเทศบาลต าบล เพ่ือจัดสภาพแวดล้อม จัดอบรม/กิจกรรม 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 หมู่บ้านร้อยละ 100 พ้ืนท่ีในต าบลนางแล กองสาธารณสุข

นางแลน่าอยู่ พ้ืนท่ีสวย ในต าบลนางแล รณรงค์/กิจกรรมประกวด เข้าร่วมโครงการ มีความสะอาด น่าอยู่ และส่ิงแวดล้อม

ไร้มลพิษ ให้สะอาด ไร้มลพิษ หมู่บ้านน่าอาศัย มีส่ิงแวดล้อมภายใน

ส่ิงแวดล้อมดี ชุมชนดี

       5.3 แผนงานสาธารณสขุ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตวัชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล
ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั 5

    5. ยทุธศาตร์การพัฒนาการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม(การพัฒนาสง่เสริมและสนับสนุนการใชพ้ลงังานทดแทน การลดภาวะโลกร้อน และการลดมลพิษสิ่งแวดลอ้ม)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลนางแล 233



แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการพัฒนาศักยภาพ เพ่ือให้ประชาชนและ อาสาสมัครท้องถ่ินรักษ์โลก - 30,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละ 90 ของผู้เข้ารับ อาสาสมัครท้องถ่ินรักษ์ กองสาธารณสุข

เครือข่ายอาสาสมัครท้อง เยาวชนมีความรู้ความ ต าบลนางแล การอบรมมีความรู้ผ่าน โลก มีกิจกรรมจิตอาสา และส่ิงแวดล้อม

ถ่ินรักษ์โลก ต าบลนางแล เข้าใจบทบาทหน้าท่ี เกณฑ์ อย่างต่อเน่ือง

ของอาสาสมัครท้องถ่ิน

รักษ์โลก ต าบลนางแล

4 โครงการเทศบาลต าบล เพ่ือจัดอบรมให้ความรู้ คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภา - 21,000 21,000 21,000 21,000 ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับ สร้างความตระหนักให้แก่ กองสาธารณสุข

นางแล มุ่งสู่องค์กรคาร์ สร้างความตระหนักให้ ผู้น า/แกนน าหมู่บ้าน/อสม. การอบรมมีความรู้มาก องค์กร หน่วยงานและ และส่ิงแวดล้อม

บอนต่ า เกิดการลดการปล่อย พนักงานเทศบาล/พนักงาน ข้ึน ชุมชนมีส่วนร่วมในการลด

ก๊าชเรือนกระจก จ้าง/ลูกจ้าง รวม 70 คน ก๊าชเรือนกระจก
5 โครงการลดการเผา เพ่ือ เพ่ือส่งเสริมการลด อบรมให้ความรู้/รณรงค์ 20,000     20,000    20,000     20,000     20,000     การเผาในท่ีโล่งและ มลพิษทางอากาศ กองสาธารณสุข

ลมหายใจท่ีสะอาด การเผาในท่ีโล่ง และ ลดการเผา การเผาขยะใน ในพ้ืนท่ีลดลง และส่ิงแวดล้อม

ลดการเผาขยะใน ครัวเรือนลดลง
ครัวเรือน

รวม 5 โครงการ − − 120,000  171,000  231,000  231,000   231,000   − − −

       5.3 แผนงานสาธารณสขุ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตวัชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั 5

    5. ยทุธศาตร์การพัฒนาการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม(การพัฒนาสง่เสริมและสนับสนุนการใชพ้ลงังานทดแทน การลดภาวะโลกร้อน และการลดมลพิษสิ่งแวดลอ้ม)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลนางแล 234



แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการรณรงค์ป้องกัน เพ่ือรณรงค์ป้องกัน รณรงค์/อบรม/สร้าง 50,000     50,000    50,000     50,000     50,000     ไฟป่าและหมอกควันจากไฟป่าและหมอกควันจาก งานป้องกัน

และแก้ไขปัญหาหมอก และแก้ไขปัญหาหมอก แนวป้องกันไฟป่า ไฟป่าลดลง ไฟป่าลดลง และบรรเทา

ควันและไฟป่า ควันและไฟป่า และหมอกควัน สาธารณภัย

รวม 1 โครงการ − − 50,000    50,000    50,000    50,000    50,000    − − −

       5.4 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตวัชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 5

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั 5

    5. ยทุธศาตร์การพัฒนาการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม(การพัฒนาสง่เสริมและสนับสนุนการใชพ้ลงังานทดแทน การลดภาวะโลกร้อน และการลดมลพิษสิ่งแวดลอ้ม)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลนางแล 235



แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดท าน้ าหมัก เพ่ือให้ความรู้การจัดท า ประชาชนให้ความสนใจ 30,000     30,000    30,000     30,000     30,000     ผู้เข้ารับการอบรมสามารถลดปัญหาขยะอินทรีย์ กองสาธารณสุข

ชีวภาพ น้ าหมักชีวภาพ รวม 50 คน ผลิตน้ าหมักชีวภาพ สะสม และส่ิงแวดล้อม

ใช้เองได้

2 โครงการส่งเสริมการคัด เพ่ือให้ความรู้ในการ อบรมคณะกรรมการ 20,000     20,000    20,000     20,000     20,000     ผู้เข้ารับการอบรม ปริมาณขยะในหมู่บ้าน กองสาธารณสุข
แยกขยะในชุมชน คัดแยกขยะ จัดการขยะหมู่บ้านละ มีความรู้เพ่ิมข้ึนร้อยะ 80ลดลง และส่ิงแวดล้อม

5 คน รวม 80 คน

3 โครงการส่งเสริมอาชีว เพ่ือจัดอบรมให้ความรู้ ผู้ท างานเก่ียวกับการเก็บขน 10,000     15,000    15,000     15,000     15,000     ผู้เข้าร่วมโครงการมีความสภาพแวดล้อมในการ กองสาธารณสุข

อนามัยผู้เก็บขนและก าจัด อาชีวิอนามัยการท างาน และก าจัดขยะ 16 หมู่บ้าน รู้เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 80 ท างานของผู้เก็บขนและ และส่ิงแวดล้อม

ขยะ เก็บขนและก าจัดขยะ ก าจัดขยะ 

มีความปลอดภัย

4 โครงการรณรงค์ติดต้ัง เพ่ือป้องกันและฟ้ืนฟู  - จัดหาวัสดุอุปกรณ์สาธิต 150,000   50,000    50,000     50,000     50,000     ปัญหาร้องเรียนน้ า แหล่งน้ าสาธารณะ กองช่าง

บ่อดักไขมันในครัวเรือน ปัญหาแหล่งน้ า และป้ายรณรงค์ ท้ิงเน่าเสียลดลง ได้รับการป้องกัน

ร้านอาหาร สาธารณะเน่าเสีย  - จัดอบรมให้ความรู้ และฟ้ืนฟู

       5.4 แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตวัชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั 5

    5. ยทุธศาตร์การพัฒนาการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม(การพัฒนาสง่เสริมและสนับสนุนการก าจดัขยะมลูฝอยและสิ่งปฏกูิลอยา่งเปน็ระบบ)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลนางแล 236



แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 โครงการจัดการขยะ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ จัดระบบบริหารจัดการขยะ 500,000   500,000   500,000   500,000   500,000   ปริมาณขยะทุก การจัดการขยะมี กองสาธารณสุข

มูลฝอยแบบบูรณาการ ในการจัดการขยะ มูลฝอย จัดต้ังธนาคารขยะ ประเภทลดลง ประสิทธิภาพ ลดภาวะ และส่ิงแวดล้อม

สามระบบ มูลฝอยและลดภาวะ รณรงค์การคัดแยกขยะ มลพิษส่ิงแวดล้อม

มลพิษส่ิงแวดล้อม จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ใน

การคัดแยกขยะ ฯลฯ

6 โครงการจัดซ้ือเตาเผา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ จัดซ้ือ/ติดต้ัง/ก่อสร้าง 2,200,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ปรมาณขยะท่ัวไป การจัดการขยะมี ใน

ขยะชุมชน ในการจัดการขยะ เตาเผาขยะชุมชนฯ ลดลง ประสิทธิภาพ ลดภาวะ และส่ิงแวดล้อม

มูลฝอยและลดภาวะ

มลพิษส่ิงแวดล้อม อาคารโรงพักขยะ ฯลฯ มลพิษส่ิงแวดล้อม

       5.4 แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตวัชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั 5

    5. ยทุธศาตร์การพัฒนาการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม(การพัฒนาสง่เสริมและสนับสนุนการก าจดัขยะมลูฝอยและสิ่งปฏกูิลอยา่งเปน็ระบบ)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลนางแล 237



แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 โครงการก่อสร้างอาคาร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ก่อสร้างอาคารโรงเรือนเก็บ 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   มีสถานท่ีพักขยะและ การจัดการขยะมี กองสาธารณสุข

โรงเรือนจัดเก็บขยะ ในการจัดการขยะ ขยะอันตราย รายละเอียด คัดแยกขยะก่อนน า ประสิทธิภาพ ลดภาวะ และส่ิงแวดล้อม

อันตราย มูลฝอยและลดภาวะ ตามแบบท่ีเทศบาลต าบล เผาอย่างน้อยปีละ มลพิษส่ิงแวดล้อม

มลพิษส่ิงแวดล้อม นางแลก าหนด) 1 แห่ง

8 โครงการบริหารจัดการ เพ่ือส่งเสริมให้ อบรม/ส่งเสริมให้เกิดการ - 60,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชนมีส่วนร่วม เกิดการมีส่วนร่วม กองสาธารณสุข

ขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วม ประชาชนการมีส่วน ก าจัดส่ิงปฏิกูลและ ในการจัดการส่ิงปฏิกูล ในการจัดการส่ิงปฏิกูล และส่ิงแวดล้อม

ร่วมในการจัดการ การบริหารจัดการขยะ และขยะมูลฝอย และขยะมูลฝอย

ส่ิงปฏิกูลและการ ท่ีเหมาะสมกับปัญหา ร้อยละ 80 ท่ีเหมาะสมกับปัญหา

บริหารจัดการขยะท่ี ในพ้ืนท่ี ในพ้ืนท่ี

เหมาะสมกับปัญหา

ในพ้ืนท่ี

       5.4 แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตวัชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั 5

    5. ยทุธศาตร์การพัฒนาการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม(การพัฒนาสง่เสริมและสนับสนุนการก าจดัขยะมลูฝอยและสิ่งปฏกูิลอยา่งเปน็ระบบ)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลนางแล 238



แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

9 โครงการส่งเสริมนวัตกรรม เพ่ือการจัดการเปลือก แกนน า 16 หมู่บ้าน - - 30,000     30,000     30,000     ร้อยละ 80 ของผู้ผ่าน เกิดผลิตภัณฑ์จากเปลือก กองสาธารณสุข

การจัดการเปลือก สับปะรดโดยใช้ความรู้ ผู้ประกอบการสับปะรด การอบรม มีความรู้และ สับประรด และส่ิงแวดล้อม

สับปะรด Save Earth ทางวิทยาศาตร์จัดการ ในต าบลนางแล สามารถรวมกลุ่มแปรรูป

(รักษ์โลก) แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ใด้

ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวด

ล้อม

10 โครงการบริหารจัดการ เพ่ือส่งเสริมให้ อุดหนุน 30,000 - - - - ประชาชนรู้จักการ ประชาชนรู้จักการ กองสาธารณสุข

ขยะสร้างมูลค่าสู่ชุมชน ประชาชนสร้างมูลค่า คณะกรรมการ หมู่บ้าน สร้างขยะในชุมชน สร้างขยะในชุมชน

ของขยะในชุมชน หมู่ 6 บ้านป่าอ้อ ให้มีมูลค่า ให้มีมูลค่า

รวม 10 โครงการ − − 3,140,000  1,475,000  1,595,000   1,595,000   1,595,000   − − −

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั 5

    5. ยทุธศาตร์การพัฒนาการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม(การพัฒนาสง่เสริมและสนับสนุนการก าจดัขยะมลูฝอยและสิ่งปฏกูิลอยา่งเปน็ระบบ)

       5.4 แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตวัชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลนางแล 239



แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการเสริมสร้างความรู้ เพ่ือเสริมสร้างความรู้ จัดอบรม/รณรงค์/ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ กลุ่มเป้าหมายได้รับการ งานนิติการ

ด้านกฎหมายการปฏิบัติ ด้านกฎหมายการปฏิบัติ ศึกษาดูงาน/ ด้านกฎหมายปฏิบัติงาน พัฒนาศักยภาพ ด้านกฎ ส านักปลัด

งานขององค์กรปกครอง งาน สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพ่ิมมากข้ึน หมายการปฏิบัติงาน

ส่วนท้องถ่ิน

2 โครงการเสริมสร้างความรู้ เพ่ือเสริมสร้างความรู้ จัดอบรม/รณรงค์/ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ กลุ่มเป้าหมายได้รับการ งานนิติการ

ด้านการป้องกันและปราบ ด้านการป้องกันและ ศึกษาดูงาน/ ด้านกฎหมายปฏิบัติงาน พัฒนาศักยภาพ ด้าน ส านักปลัด

ปรามการทุจริตและ ปราบปรามการทุรจิต สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพ่ิมมากข้ึน กฎหมายการปฏิบัติงาน

ประพฤติมิชอบ และประพฤติมิชอบ

       6.1 แผนงานบรหิารงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชีว้ัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่3

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 6

    6. ยุทธศาตรก์ารพัฒนาการเมืองการบรหิารจัดการทีด่(ีการพัฒนาขีดความสามารถของบคุลากรและการบรหิารงานบคุคลให้มีประสิทธิภาพ โปรง่ใส รองรบัการบรกิารประชาชนและการบรหิารงาน)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลนางแล 240



แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการเสริมสร้างความรู้ เพ่ือเสริมสร้างความรู้ จัดอบรม/รณรงค์/ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ กลุ่มเป้าหมายได้รับการ งานนิติการ
ด้านการป้องกันผล ด้านการป้องกันผล ศึกษาดูงาน/ ด้านการป้องกันผล พัฒนาศักยภาพ ด้านการ ส านักปลัด

ประโยชน์ทับซ้อน ประโยชน์ทับซ้อน สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประโยชน์ทับซ้อนเพ่ิม ป้องกันผลประโยชน์

มากข้ึน ทับซ้อน

4 โครงการ 5 ส เพ่ือส่งเสริมให้แนวคิด จัดอบรมผู้บริหาร 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มีการจัดการ 5 ส 1.บุคลากรท างานได้รวด งานบริหาร

และการด าเนินกิจกรรม สมาชิกสภาเทศบาลและ ทุกหน่วยงานใน เร็ว มีความปลอดภัยใน ท่ัวไป

5 ส.เป็นพ้ืนฐานของ เจ้าหน้าท่ีของเทศบาล เทศบาลต าบล การท างาน บรรยากาศ ส านักปลัด

การพัฒนาคุณภาพของ ต าบลนางแล/กิจกรรม นางแลร้อยละ 100 และสภาพแวดล้อมดีข้ึน

งานเพ่ือสร้างบรรยากาศ 5 ส ประจ าวัน ประจ า 2.บุคลากรมีความผูกพัน

ส่ิงแวดล้อมและระเบียบ สัปดาห์ ประจ าเดือน กับหน่วยงานมีความร่วม

ในสถานท่ีท างานตาม มือร่วมใจ ในการท างาน

หลัก 5 ส ให้ดีข้ึน มีจิตส านึกในการปรับ

ปรุงระดับความสะอาด

       6.1 แผนงานบรหิารงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชีว้ัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่3

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 6

    6. ยุทธศาตรก์ารพัฒนาการเมืองการบรหิารจัดการทีด่(ีการพัฒนาขีดความสามารถของบคุลากรและการบรหิารงานบคุคลให้มีประสิทธิภาพ โปรง่ใส รองรบัการบรกิารประชาชนและการบรหิารงาน)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลนางแล 241



แบบ ผ.02
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 โครงการจัดการความรู้ เพ่ือพัฒนาการจัดการ จัดความรู้ให้ผู้บริหาร 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของความ 1.มีแผนการจัดการความ งานบริหาร

(Knowledge ความรู้ในองค์กรของ สมาชิกสภาเทศบาลและ พึงพอใจ ของกลุ่ม รู้และมี Homepage KM ท่ัวไป

Management) เทศบาลต าบลนางแล เจ้าหน้าท่ีของเทศบาล เป้าหมายต่อการ ของเทศบาลต าบลนางแล ส านักปลัด

เป็นไปอย่างเป็น ต าบลนางแล ด าเนินโครงการ มีการปรับปรุงข้อมูลให้

รูปธรรม

6 โครงการอบรมเสริมสร้าง เพ่ืออบรมเสริมสร้าง จัดอบรมให้ผู้บริหาร 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ผู้เข้ารับการอบรม การปฏิบัติราชการตาม งานบริหาร

ความรู้ด้านกฏหมายหลัก ความรู้ความเข้าใจใน สมาชิกสภาเทศบาลและ มีความรู้ความเข้า พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ ท่ัวไป

หลักสูตร พ.ร.บ. ข้อมูล พระราชบัญญัติข้อมูล เจ้าหน้าท่ีของเทศบาล ใจอย่างน้อย ราชการมีความถูกต้อง มี ส านักปลัด

ข่าวสารของทางราชการ ข่าวสารของราชการ ต าบลนางแล ร้อยละ 90 ประสิทธิภาพ

และ พรบ.อ านวยความ

สะดวก

       6.1 แผนงานบรหิารงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชีว้ัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่3

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 6

    6. ยุทธศาตรก์ารพัฒนาการเมืองการบรหิารจัดการทีด่(ีการพัฒนาขีดความสามารถของบคุลากรและการบรหิารงานบคุคลให้มีประสิทธิภาพ โปรง่ใส รองรบัการบรกิารประชาชนและการบรหิารงาน)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลนางแล 242
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7 โครงการอบรมความรู้ใน เพ่ืออบรมพัฒนาความรู้ จัดอบรมให้ผู้บริหาร 30,000 30,000 - - - ผู้เข้ารับการอบรม การปฎิบัติงานราชการ วิเคราะห์

การจัดท าแผนพัฒนาท้อง เก่ียวกับการจัดท าแผน สมาชิกสภาเทศบาล มีความรู้ความเข้า ของเทศบาลต าบลนางแล นโยบายฯ

ถ่ินตามระเบียบกระทรวง พัฒนาท้องถ่ินตาม พนักงาน ต าบลนางแล ฯลฯ ใจอย่างน้อย ถูกต้องตามกฎหมายและ ส านักปลัด

มหาดไทย ระเบียบกระทรวง

มหาดไทย ร้อยละ 90 มีประสิทธิภาพ

8 โครงการเสริมสร้างความรู้ เพ่ือพัฒนาบุคลากรของ จัดอบรมให้ผู้บริหาร 20,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้เข้ารับการอบรมมีความ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความ งานบริหาร

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เทศบาลต าบลนางแลให้มี สมาชิกสภาเทศบาลและ รู้ความเข้าใจอย่างน้อย รู้ ความเข้าใจและเกิด ท่ัวไป

ความสามารถด้านเทคโน เจ้าหน้าท่ีของเทศบาลต าบล ร้อยละ 80 ทักษะด้านเทคโนโลยีสาร ส านักปลัด

โลยี สารสนเทศและการ นางแล สนเทศเพ่ิมมากข้ึน 

ส่ือสาร ให้สามารถปฏิบัติ สามารถน าความรู้ท่ีได้ไป

งานได้อย่างมีประสิทธิ ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ

ภาพ พร้อมท่ีจะปฏิบัติ งานและใช้ในชีวิตประจ า

งานกับโปรแกรมการ วันได้อย่างมี

ท างานและเคร่ืองคอม ประสิทธิภาพ

       6.1 แผนงานบรหิารงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชีว้ัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่3

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 6

    6. ยุทธศาตรก์ารพัฒนาการเมืองการบรหิารจัดการทีด่(ีการพัฒนาขีดความสามารถของบคุลากรและการบรหิารงานบคุคลให้มีประสิทธิภาพ โปรง่ใส รองรบัการบรกิารประชาชนและการบรหิารงาน)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลนางแล 243



แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565
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พิวเตอร์ได้ในอนาคต 

สามารถน าวิทยาการ

และเทคโนโลยีมาใช้ใน

การปรับปรุงและพัฒนา

ให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน

9 โครงการเสริมสร้าง เพ่ือเสริมสร้างแนวทาง จัดอบรม/รณรงค์/ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนผู้เข้าร่วมอบรมท่ี ผู้บริหาร สมาชิกสภา งานการ
ประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานให้แก่ผู้ ศึกษาดูงาน/ จ านวนไม่น้อยกว่าร้อย เทศบาล ของเทศบาล เจ้าหน้าท่ี

ปฏิบัติงานผู้ของบริหาร บริหาร สมาชิกสภา สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ละ 80 ของเป้าหมาย ต าบลนางแล มีแนวทาง ส านักปลัด

สมาชิกสภาเทศบาล เทศบาลต าบลนางแล การปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานในองค์กร

       6.1 แผนงานบรหิารงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชีว้ัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่3

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 6

    6. ยุทธศาตรก์ารพัฒนาการเมืองการบรหิารจัดการทีด่(ีการพัฒนาขีดความสามารถของบคุลากรและการบรหิารงานบคุคลให้มีประสิทธิภาพ โปรง่ใส รองรบัการบรกิารประชาชนและการบรหิารงาน)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลนางแล 244



แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

10 โครงการเสริมสร้าง เพ่ือให้พนักงานเทศบาล จัดอบรม/รณรงค์/ 150,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนผู้เข้าร่วมอบรมท่ี พนักงาน เจ้าหน้าท่ี งานบริหาร

ประสิทธิภาพการ ความรู้ความเข้าใจ ศึกษาดูงาน/ จ านวนไม่น้อยกว่าร้อย เทศบาลต าบลนางแล ท่ัวไป

ปฏิบัติงานของพนักงาน เก่ียวกับงานบริหารงาน สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ละ80 ของเป้าหมาย จ านวน 81 คน ได้มี ส านักปลัด

เจ้าหน้าท่ี เทศบาล บุคคลขององค์กร แนวทางพัฒนาการ

ปกครองส่วนท้องถ่ิน ปฏิบัติงานในองค์กร

11 โครงการเสริมสร้าง เพ่ือปลูกจิตส านึกให้แก่ จัดอบรม/รณรงค์/ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้เข้าร่วม ผู้บริหาร สมาชิกสภา งานการ

คุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภา ศึกษาดูงาน/ โครงการ/กิจกรรม เทศบาล ของเทศบาล เจ้าหน้าท่ี

ผู้บริหาร สมาชิกสภา เทศบาลและพนักงาน สัมมนาเชิงปฏิบัติการ คะแนนประเมินก่อน- ต าบลนางแล มีคุณธรรม ส านักปลัด

เทศบาล พนักงาน เทศบาล ลูกจ้างประจ า หลัง เข้าร่วม จริยธรรม เข้าใจหลัก

เจ้าหน้าท่ีเทศบาล และพนักงานจ้าง โครงการ/กิจกรรม ของพระพุทธศาสนา 

ของเทศบาลต าบล ความพึงพอใจของ ได้รับการพัฒนาจิตใจ

นางแล มีคุณธรรม ร่วมโครงการ/กิจกรรม และพัฒนาตนเอง

       6.1 แผนงานบรหิารงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชีว้ัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่3

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 6

    6. ยุทธศาตรก์ารพัฒนาการเมืองการบรหิารจัดการทีด่(ีการพัฒนาขีดความสามารถของบคุลากรและการบรหิารงานบคุคลให้มีประสิทธิภาพ โปรง่ใส รองรบัการบรกิารประชาชนและการบรหิารงาน)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลนางแล 245
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ส านึกร่วมในการเสริม
สร้างสังคมแห่งคุณ

ธรรมและสมานฉันท์ 

เพ่ือเป็นการสร้างภาพ

ลักษณ์ท่ีดีของเทศบาล

ต าบลนางแล

       6.1 แผนงานบรหิารงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชีว้ัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่3

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 6

    6. ยุทธศาตรก์ารพัฒนาการเมืองการบรหิารจัดการทีด่(ีการพัฒนาขีดความสามารถของบคุลากรและการบรหิารงานบคุคลให้มีประสิทธิภาพ โปรง่ใส รองรบัการบรกิารประชาชนและการบรหิารงาน)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลนางแล 246



แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

12 โครงการฝึกอบรม เพ่ือพัฒนาศักยภาพใน จัดอบรมเจ้าหน้าท่ีของ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 การตรวจประเมิน การปฏิบัติงานตาม งานบริหาร

พัฒนาการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานสอด เทศบาลต าบลนางแล LPA และโบนัสมี มาตรฐาน LPA และ ท่ัวไป

ตามมาตรฐาน คล้องตามมาตรฐาน คะแนนสูงข้ึน โบนัสมีประสิทธภาพ ส านักปลัด

การปฏิบัติราชการ การตรวจประเมิน LPA และประสิทธิผล

ขององค์กรปกครอง และโบนัส

ส่วนท้องถ่ิน

13 โครงการอบรมความรู้ด้าน เพ่ือฝึกอบรมด้านวิธีการ อบรมเจ้าหน้าท่ีเทศบาล 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้เข้าอบรมมีความรู้ การปฏิบัติงานด้านวิธีการ งานวิเคราะห์

งบประมาณและการเบิก งบประมาณและการ ต าบลนางแล ความเข้าใจอย่างน้อย งบประมาณและการเบิก นโยบายและ

จ่ายตามระเบียบกระทรวง เบิกจ่ายเพ่ิมประสิทธิ ร้อยละ 80 จ่ายถูกต้องเป็นไปตาม แผน

มหาดไทยและกฎหมายท่ี ภาพในการปฏิบัติงาน ระเบียบ ส านักปลัด

เก่ียวข้อง ราชการ

       6.1 แผนงานบรหิารงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชีว้ัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่3

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 6

    6. ยุทธศาตรก์ารพัฒนาการเมืองการบรหิารจัดการทีด่(ีการพัฒนาขีดความสามารถของบคุลากรและการบรหิารงานบคุคลให้มีประสิทธิภาพ โปรง่ใสรองรบัการบรกิารประชาชนและการบรหิารงานตามหลักธรรมาภิบาล)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลนางแล 247



แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

14 โครงการเสริมสร้างความ เพ่ือเสริมสร้างความรู้ จัดอบรม/รณรงค์/ 20,000    20,000    20,000     20,000     20,000     จ านวนผู้เข้าร่วมอบรมท่ี พนักงาน เจ้าหน้าท่ี  มี งาน

สมัครสมาน สามัคคี รักสามัคคีของพนักงาน ศึกษาดูงาน/ จ านวนไม่น้อยกว่าร้อย ความสมัครสมานสามัคคี การเจ้าหน้าท่ี

เพ่ือความสัมพันธ์ท่ีดี เทศบาล สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ละ80 ของเป้าหมาย มีความสัมพันธ์อันดีใน ส านักปลัด

ในองค์กร การท างานร่วมกัน

ระหว่างคนในองค์กร

15 โครงการเสริมสร้างความรู้ เพ่ือเสริมสร้างความรู้ จัดอบรม/รณรงค์/ 50,000    50,000    50,000     50,000     50,000     จ านวนผู้เข้าร่วมอบรมท่ี พนักงาน เจ้าหน้าท่ี งาน

เก่ียวกับการบริหารงาน เก่ียวกับการบริหารงาน ศึกษาดูงาน/ จ านวนไม่น้อยกว่าร้อย เทศบาล ต าบลนางแล จ านวนการเจ้าหน้าท่ี

บุคคลขององค์การปกครอง บุคคลขององค์กร สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ละ80 ของเป้าหมาย จ านวน 81 คน มีความรู้ ส านักปลัด

ส่วนท้องถ่ิน ปกครองส่วน ท้องถ่ิน เก่ียวกับงานบุคคลของ

ให้กับพนักงาน องค์กรปกครองส่วน

เจ้าหน้าท่ี เทศบาล ท้องถ่ิน ได้อย่างชัดเจน

ต าบลนางแล

       6.1 แผนงานบรหิารงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชีว้ัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่3

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 6

    6. ยุทธศาตรก์ารพัฒนาการเมืองการบรหิารจัดการทีด่(ีการพัฒนาขีดความสามารถของบคุลากรและการบรหิารงานบคุคลให้มีประสิทธิภาพ โปรง่ใส รองรบัการบรกิารประชาชนและการบรหิารงาน)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลนางแล 248



แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

16 โครงการเสริมสร้างความรู้ เพ่ือเสริมสร้างความ จัดอบรม/รณรงค์/ 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ กลุ่มเป้าหมายได้รับการ งานบริหาร

กฎหมายในชีวิตประจ าวัน ด้านกฎหมายในชีวิต ศึกษาดูงาน/ ด้านกฎหมายในชีวิตประ พัฒนาศักยภาพ ด้านกฎ ท่ัวไป

ส าหรับประชาชน ประจ าวันส าหรับ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ จ าวันส าหรับประชาชน หมายในชีวิตประจ าวัน ส านักปลัด

ประชาชนท่ัวไป ท่ัวไป ส าหรับประชาชนท่ัวไป

17 โครงการแผ่นดินธรรม เพ่ือส่งเสริมให้หมู่บ้าน หมู่บ้านในเขตต าบล 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 หมู่บ้านในต าบล คนในต าบลนางแล งานวิเคราะห์

แผ่นดินทอง ต าบลนางแล ต าบลเป็นหมู่บ้านแห่ง นางแล นางแลเข้าร่วม มีความสามัคคี นโยบายและ

แผ่นดินธรรมแผ่นดิน อย่างน้อยปีละ 1 ร่วมกันพัฒนาท้องถ่ิน แผน

ทองตามแนวพระราช หมู่บ้าน มีคุณธรรมจริยธรรม ส านักปลัด

ด าริ ด าเนินชีวิตตามแนว

พระราชด าริ

       และสรา้งความปรองดองสมานฉันท์ในท้องถ่ิน)

       6.1 แผนงานบรหิารทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชีว้ัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่3

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 6

    6. ยุทธศาตรก์ารพัฒนาการเมืองการบรหิารจัดการทีด่(ีการพัฒนาส่งเสรมิและสนับสนุนกระบวนการมีส่วนรว่มของประชาชน ภาคีเครอืข่าย กลุม่องค์กรชุมชน ในการพัฒนาท้องถ่ินอย่างเปน็ระบบ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลนางแล 249



แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

18 โครงการประชุมเชิงปฎิบัติ เพ่ือส่งเสริมและสนับ คณะกรรมการพัฒนา 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ได้โครงการ การจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินงานวิเคราะห์

การการส่งเสริมสนับสนุน สนุนการจัดท าแผน ร่วมกับประชาคม พัฒนาบรรจุใน ท้องถ่ิประสิทธิภาพ นโยบายและ

การแผนชุมชนแบบบูรณา ชุมชนแบบบูรณาการ ท้องถ่ินจัดประชุม แผนพัฒนาท้องถ่ิน สามารถน าไปปฏิบัติ แผน

การ เพ่ือน าข้อมูลจัด เพ่ือน าข้อมูลมารจัดท า ประชาคม ทุกหมู่บ้าน ได้จริงเหมาะสมกับ ส านักปลัด

ท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน แผนพัฒนาท้องถ่ิน สภาพปัญหาและพ้ืนท่ี

ต าบลนางแล

19 โครงการอบรมและศึกษาดู เพ่ืออบรมและ เจ้าหน้าท่ี ผู้บริหาร 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 มีแผนพัฒนา เกิดกระบวนการมี งานวิเคราะห์

งานสร้างแนวความคิดและ ศึกษาดูงานเพ่ือการ สมาชิกสภาเทศบาล ท้องถ่ินท่ีเกิดจาก ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน นโยบายและ

องค์ความรู้ในการพัฒนา พัฒนาท้องถ่ินแบบ คณะกรรมการท่ี การมีส่วนร่วม ในการพัฒนาท้องถ่ิน แผน

ท้องถ่ิน มีส่วนร่วม ได้รับการแต่งต้ังตาม ของทุกภาคส่วน ส านักปลัด

ระเบียบกฎหมาย อย่างน้อย 1 แผน

กลุ่มองค์กรชุมชน

       และสรา้งความปรองดองสมานฉันท์ในท้องถ่ิน)

       6.1 แผนงานบรหิารทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชีว้ัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่3

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 6

    6. ยุทธศาตรก์ารพัฒนาการเมืองการบรหิารจัดการทีด่(ีการพัฒนาส่งเสรมิและสนับสนุนกระบวนการมีส่วนรว่มของประชาชน ภาคีเครอืข่าย กลุม่องค์กรชุมชน ในการพัฒนาท้องถ่ินอย่างเปน็ระบบ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลนางแล 250



แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

20 ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ เลือกต้ัง/เลือกต้ังซ่อม 400,000 400,000 800,000 800,000 800,000 มีค่าใช่จ่ายเพียงพอ มีค่าใช้จ่ายเพียงพอในการ ส านักปลัด

เลือกต้ังจัดการเลือกต้ัง จัดการเลือกต้ังระดับ ร่วมในการเลือกต้ัง ร่วมในการเลือกต้ัง

ระดับท้องถ่ิน ท้องถ่ิน ระดับท้องถ่ิน ระดับท้องถ่ิน

       และสรา้งความปรองดองสมานฉันท์ในท้องถ่ิน)

       6.1 แผนงานบรหิารทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชีว้ัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่3

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 6

    6. ยุทธศาตรก์ารพัฒนาการเมืองการบรหิารจัดการทีด่(ีการพัฒนาส่งเสรมิและสนับสนุนกระบวนการมีส่วนรว่มของประชาชน ภาคีเครอืข่าย กลุม่องค์กรชุมชน ในการพัฒนาท้องถ่ินอย่างเปน็ระบบ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลนางแล 251



แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

21 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ เพ่ือประสานการช่วย อุดหนุน 45,000    40,000    40,000     40,000     40,000     มีศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน องค์กรปกครองส่วน งาน

ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ เหลือประชาชน กรณี ท่ีท าการปกครองอ าเภอ การช่วยเหลือประชาชน ท้องถ่ิน มีศูนย์ปฏิบัติการ การเจ้าหน้าท่ี
ช่วยเหลือประชาชนของ เกิดสาธารณภัยหรือภัย เมืองเชียงราย ขององค์กรปกครองส่วน ร่วมในการช่วยเหลือ ส านักปลัด

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ฉุกเฉินอ่ืนๆ ท่ีเกินข้ึนใน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ท้องถ่ินระดับอ าเภอ ประชาชนขององค์กร

ระดับอ าเภอ อ าเภอเมือง พ้ืนท่ีให้ได้รับการช่วย ในเขตพ้ืนท่ีอ าเภอเมือง อ าเภอเมืองเชียงราย ปกครองส่วนท้องถ่ิน

เชียงราย เหลือแก้ไขได้อย่างทัน เชียงราย ระดับอ าเภอ  

ท่วงที และให้ค าปรึกษา อ าเภอเมืองเชียงราย

แนะน าข้อกฎหมาย 

ปัญหาอุปสรรคต่างๆ 

แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินในการช่วยเหลือ

ประชาชนให้เป็นไปด้วย

       และสรา้งความปรองดองสมานฉันท์ในท้องถ่ิน)

       6.1 แผนงานบรหิารทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชีว้ัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่3

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 6

    6. ยุทธศาตรก์ารพัฒนาการเมืองการบรหิารจัดการทีด่(ีการพัฒนาส่งเสรมิและสนับสนุนกระบวนการมีส่วนรว่มของประชาชน ภาคีเครอืข่าย กลุม่องค์กรชุมชน ในการพัฒนาท้องถ่ินอย่างเปน็ระบบ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลนางแล 252



แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ความเรียบร้อย ถูกต้อง

ตามระเบียบกฎหมาย

รวม 21 โครงการ − − 1,625,000  1,680,000  2,050,000   2,050,000   2,050,000   − − −

       และสรา้งความปรองดองสมานฉันท์ในท้องถ่ิน)

       6.1 แผนงานบรหิารทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชีว้ัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่3

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 6

    6. ยุทธศาตรก์ารพัฒนาการเมืองการบรหิารจัดการทีด่(ีการพัฒนาส่งเสรมิและสนับสนุนกระบวนการมีส่วนรว่มของประชาชน ภาคีเครอืข่าย กลุม่องค์กรชุมชน ในการพัฒนาท้องถ่ินอย่างเปน็ระบบ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลนางแล 253



แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการอบรมให้ความรู้ เพ่ืออบรมให้ความรู้ จัดอบรมเจ้าหน้าท่ี 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้เข้ารับการอบรม ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ กองช่าง

เก่ียวกับ พรบ. ควบคุม เก่ียวกับพรบ.ควบคุม ผู้น าชุมชนในเขต มีความรู้ความเข้า ความเข้าใจเป็นอย่างดี

อาคาร พ.ศ.2522 อาคาร พ.ศ.2522 เทศบาลต าบลนางแล ใจอย่างน้อย

ร้อยละ 90

รวม 1  โครงการ 30,000    30,000    30,000    30,000    30,000    

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่3
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 6
    6. ยุทธศาตรก์ารพัฒนาการเมืองการบรหิารจัดการทีด่(ีการพัฒนาส่งเสรมิและสนับสนุนกระบวนการมีส่วนรว่มของประชาชน ภาคีเครอืข่าย กลุม่องค์กรชุมชน ในการพัฒนาท้องถ่ินอย่างเปน็ระบบ

       และสรา้งความปรองดองสมานฉันท์ในท้องถ่ิน)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชีว้ัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

      6.2 แผนงานเคหะและชุมชน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลนางแล 254



แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรับปรุง เพ่ือปรับปรุงและพัฒนา จ้างปรับปรุงและพัฒนา 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 มีระบบแผนท่ี การจัดเก็บรายได้ กองคลัง

และพัฒนาระบบ ระบบข้อมูลแผนท่ีภาษี ระบบข้อมูลแผนท่ีภาษี ภาษีและทรัพย์สิน มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน

ข้อมูลแผนท่ีภาษี และทรัพย์สินรองรับ และทรัพย์สินรองรับ รองรับระบบ

และทะเบียนทรัพย์สิน ระบบ LTAX 3000 ระบบ LTAX 3000 LTAX 3000

2 โครงการออกให้บริการรับ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ออกหน่วยบริการ 50,000 50,000 - - - ประชาชนมีความพึงพอ การจัดเก็บรายได้ กองคลัง

ย่ืนแบบแสดงรายการท่ี ในการจัดเก็บภาษี เคล่ือนท่ีรับช าระ ใจในการรับบริการ มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน

(ภ.บ.ท.5) ประจ าปี ภาษีหมู่ 1 - หมู่ 16 ร้อยละ 80

3 โครงการบริการจัดเก็บ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ออกหน่วยบริการ 30,000    30,000 30,000     30,000     30,000     ประชาชนมีความพึงพอ การจัดเก็บรายได้ กองคลัง

ภาษีนอกสถานท่ี ในการจัดเก็บภาษี เคล่ือนท่ีรับช าระ ใจในการรับบริการ มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน

(ภาษีเคล่ือนท่ี) ประจ าปี ภาษีหมู่ 1 - หมู่ 16 ร้อยละ 80

4 โครงการสร้างเครือข่าย เพ่ือสร้างความร่วมมือ อบรม/สร้างเครือข่าย - - 16,000     16,000     16,000     มีความพึงพอใจในระบบ งานส่งเสริมการ

ประชาสัมพันธ์ในต าบล และขยายเครือข่ายการ ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ไม่น้อย ท่องเท่ียวและ

นางแล ประชาสัมพ์ กว่าร้อยละ 80 การประชาสัมพันธ์

ตัวชีว้ัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รบั

    6. ยุทธศาตรก์ารพัฒนาการเมืองการบรหิารจัดการทีด่(ีการพัฒนาและปรบัปรงุการบรกิาร เครื่องมือ สถานทีป่ฏิบตัิงาน สือ่ประชาสัมพันธ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ รองรบัการบรกิารประชาชนและ

       การบรหิารจัดการทีด่ี)

       6.3 แผนงานบรหิารทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่3

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 6

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลนางแล 255



แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 โครงการพัฒนาการจัดเก็บ เพ่ือพัฒนาการจัดเก็บรายได้พัฒนาการจัดเก็บรายได้ 30,000    30,000    30,000     30,000     30,000     ประชาชนมีแรง ประชาชนมีแรง กองคลัง

รายได้สร้างแรงจูงใจใน สร้างแรงจูงใจในการช าระภาษีสร้างแรงจูงใจในการช าระ จูงใจในการช าระ จูงใจในการช าระ

การช าระภาษี ภาษีในต าบลนางแล ภาษีมากข้ึน ภาษีมากข้ึน

6 โครงการอบรมให้ความรู้ เพ่ือให้ความรู้เก่ียวกับการช าระอบรมให้ความรู้ประชาชน 40,000    40,000    - - - ประชาชนมีความรู้ ประชาชนมีความรู้ กองคลัง

เก่ียวกับการช าระภาษี ภาษีและค่าธรรมเนียม ต าบลนางแล เก่ียวกับการช าระ เก่ียวกับการช าระ

ค่าธรรมเนียมและใบ ใบอนุญาตต่างๆ ภาษีและค่าธรรม ภาษีและค่าธรรม

อนุญาตต่างๆ เนียมต่างๆ เนียมต่างๆ มากข้ึน

7 โครงการพัฒนาบุคลากร เพ่ือพัฒนาบุคลากรเพ่ือการอบรมบุคลากรเพ่ือการ 80,000    80,000 80,000     80,000     80,000     บุคลากรมีความรู้ บุคลากรมีความรู้ งานส่งเสริม

เพ่ือการส่ือสารและ ส่ือสารและประชาสัมพันธ์ส่ือสารและประชาสัมพันธ์ การส่ือสารและ การส่ือสารและ การท่องเท่ียว

ประชาสัมพันธ์ทางส่ือ ส่ือประเภทต่างๆ ส่ือประเภทต่างๆ ประชาสัมพันธ์ส่ือ ประชาสัมพันธ์ส่ือ และการประชา

ประเภทต่างๆ ประเภทต่างๆ ประเภทต่างๆ สัมพันธ์

รวม 7 โครงการ − − 380,000  380,000  306,000  306,000   306,000   − − −

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 6

       6.3 แผนงานบรหิารทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชีว้ัด (KPI)

       และสรา้งความปรองดองสมานฉันท์ในท้องถ่ิน)

    6. ยุทธศาตรก์ารพัฒนาการเมืองการบรหิารจัดการทีด่(ีการพัฒนาส่งเสรมิและสนับสนุนกระบวนการมีส่วนรว่มของประชาชน ภาคีเครอืข่าย กลุม่องค์กรชุมชน ในการพัฒนาท้องถ่ินอย่างเปน็ระบบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่3

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลนางแล 256



แบบ ผ.02/1

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการศูนย์การท่องเท่ียวพิพิธภัณฑ์ เพ่ือจัดต้ัง รวบรวม ก่อสร้างศูนย์ฯ รวบรวม 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 มีศูนย์การเรียนรู้ เป็นแหล่งเรียนรู้ทาง อบจ./กรม

และอารยธรรมล้านนาต าบลนางแล เป็นศูนย์การเรียนรู้ ข้อมูลจัดต้ังพิพิธภัณฑ์ เป็นพิพิธภัณฑ์ วัฒนธรรมประเพณี /กองช่าง/

เป็นพิพิธภัณฑ์ อารยธรรมวัฒนธรรม จ านวน 1 แห่ง ภูมิปัญญาท้องถ่ิน หน่วยงานอ่ืน

อารยธรรมล้านนา ประเพณี ภูมิปัญญา ในต าบลนางแล หลากหลายความรู้

ของต าบลนางแล ท้องถ่ิน ของต าบลนางแล

เช่ือมโยงการท่องเท่ียว

เชิงวัฒนธรรมการศึกษา

2 โครงการปรับปรุงและ เพ่ือปรับปรุงและพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนา 1,000,000   1,000,000  1,000,000   1,000,000  1,000,000   แหล่งท่องเท่ียว แหล่งท่องเท่ียว งานส่งเสริม

พัฒนาแหล่งท่องเท่ียว แหล่งท่องเท่ียวน้ าตก น้ าตกนางแลใน น้ าตกนางแลใน น้ าตกนางแลใน การท่องเท่ียว

น้ าตกนางแลใน นางแลใน ได้รับการปรับปรุง ได้รับการปรับปรุง และการประชา

และพัฒนาให้ดีข้ึน และพัฒนาให้ดีข้ึน สัมพันธ์

    3. ยุทธศาตร์การพัฒนาการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว (การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการปรับปรุงพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และยกระดับการท่องเที่ยวสากล)

       3.5 แผนงานการศาสนา วัตนธรรม และนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 2

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลนางแล 257



แบบ ผ.02/1

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพ่ือพัฒนาระบบการ ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ถนนมีมาตรฐาน ถนนมีมาตรฐาน อบจ./กรม

สายไปอ่าง เช่ือมต.แม่ข้าวต้ม คมนาคมขนส่งในท้อง ไปอ่าง เช่ือม ต.แม่ข้าว การคมนาคมสะดวก การคมนาคมสะดวก /กองช่าง/

หมู่ท่ี 6 บ้านป่าอ้อ ถ่ินให้มีประสิทธิภาพ ต้ม ระยะทาง 6,000 มากข้ึน มากข้ึน หน่วยงานอ่ืน

เพ่ิมข้ึน เมตร

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบการ ก่อสร้างถนน คสล. เส้น 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 ถนนมีมาตรฐาน ถนนมีมาตรฐาน อบจ./กรม

เส้นทางด้านหลังสุสาน คมนาคมขนส่งในท้อง ทางด้านหลังสุสาน การคมนาคมสะดวก การคมนาคมสะดวก /กองช่าง/

หมู่ท่ี 14 บ้านร่องปลาค้าว ถ่ินให้มีประสิทธิภาพ  กว้าง 4 เมตร ระยะ มากข้ึน มากข้ึน หน่วยงานอ่ืน

ทาง 700 เมตร

    4. ยุทธศาตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (พัฒนาระบบสาธารณปูโภค สาธารณปูการ โครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็น และการจัดผังเมืองของท้องถ่ิน)

       4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 1

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลนางแล 258



แบบ ผ.02/1

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบการ ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ถนนมีมาตรฐาน ถนนมีมาตรฐาน อบจ./กรม

หมู่ท่ี 4 บ้านม่วงค า เช่ือม คมนาคมขนส่งในท้อง 4 บ้านม่วงค า เช่ือม การคมนาคมสะดวก การคมนาคมสะดวก /กองช่าง/

หมู่ท่ี 16 บ้านป่าซางหัวฝาย ถ่ินให้มีประสิทธิภาพ หมู่ท่ี 16 บ้านป่าซาง มากข้ึน มากข้ึน หน่วยงานอ่ืน

ต.แม่ข้าวต้ม หัวฝายต.แม่ข้าวต้ม 

กว้าง 6 เมตร หนา

 0.15 เมตร ระยะทาง 

1,000 เมตร
6 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนา ก่อสร้างถนน คสล. 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 มีถนนเพ่ือ ประชาชนในเขตต าบล อบจ./กรม

หมู่ท่ี 11 บ้านดาวดึงส์ คมและขนส่ง การแก้ไข ขนาดกว้าง 6.00เมตร การคมนาคมขนส่ง นางแลและต าบล /กองช่าง/

ต.นางแล เช่ือม  หมู่ท่ี 7 ปัญหาความเดือดร้อน ยาว 2,000.00 เมตร ท่ีมีมาตรฐานเช่ือม ริมกกได้รับความ หน่วยงานอ่ืน

บ้านใหม่กือนา ต.ริมกก ของประชาชนในท้อง หนาเฉล่ีย0.15 เมตร ระหว่าง 2 ต าบล สะดวกและปลอดภัย
ถ่ิน2 ท้องถ่ิน ในการลด หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า ในการคมนาคมขนส่ง

อุบัติเหตุทางถนน 12,000 ตารางเมตร 

    4. ยุทธศาตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (พัฒนาระบบสาธารณปูโภค สาธารณปูการ โครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็น และการจัดผังเมืองของท้องถ่ิน)

       4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 1

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลนางแล 259



แบบ ผ.02/1

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 โครงการปรับปรุงถนนผิวทางลาดยาง เพ่ือพัฒนาระบบการ ปรับปรุงถนนผิวลาด 4,900,000 4,900,000 4,900,000 4,900,000 4,900,000 ถนนมีมาตรฐาน ถนนมีมาตรฐาน อบจ./กรม

หมู่ท่ี 1  เช่ือม หมู่ท่ี 16 และหมู่ท่ี 11 คมนาคมขนส่งในท้อง ยางโดยลาดยาง การคมนาคมสะดวก การคมนาคมสะดวก /กองช่าง/

ต าบลนางแล ถ่ินให้มีประสิทธิภาพ แอสฟัลท์ติกคอนกรีต มากข้ึน มากข้ึน หน่วยงานอ่ืน

เพ่ิมข้ึน หมู่ท่ี 1 เช่ือมหมู่ท่ี 16

และหมู่ท่ี 11 ขนาด

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 

3,500.00 เมตร หนา 

0.04เมตร หรือมีพ้ืนท่ี

ไม่น้อยกว่า 14,000

ตรม.

    4. ยุทธศาตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (พัฒนาระบบสาธารณปูโภค สาธารณปูการ โครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็น และการจัดผังเมืองของท้องถ่ิน)

       4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 1

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลนางแล 260



แบบ ผ.02/1

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

8 โครงการปรับปรุงถนนผิว เพ่ือพัฒนาระบบการ ปรับปรุงถนนผิวลาดยาง 1,750,000 1,750,000 1,750,000 1,750,000 1,750,000 ถนนมีมาตรฐาน ถนนมีมาตรฐาน อบจ./กรม

ทางลาดยาง หมู่ท่ี 14  เช่ือม หมู่ท่ี 7 คมนาคมขนส่งในท้อง โดยลาดยางแอสฟัลท์ การคมนาคมสะดวก การคมนาคมสะดวก /กองช่าง/
ต าบลนางแล ถ่ินให้มีประสิทธิภาพ ติกคอนกรีต หมู่ท่ี 14 มากข้ึน มากข้ึน หน่วยงานอ่ืน

เพ่ิมข้ึน เช่ือมหมู่ท่ี 7 ขนาด

กว้าง 5.00 เมตรยาว 

1,000 เมตร หนา 0.04

เมตรหรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อย

กว่า 4,000 ตรม.

    4. ยุทธศาตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (พัฒนาระบบสาธารณปูโภค สาธารณปูการ โครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็น และการจัดผังเมืองของท้องถ่ิน)

       4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 1

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลนางแล 261



แบบ ผ.02/1

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

9 โครงการปรับปรุงถนนผิว เพ่ือพัฒนาระบบการ ปรับปรุงถนนผิวลาดยาง 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 ถนนมีมาตรฐาน ถนนมีมาตรฐาน อบจ./กรม

ทางลาดยาง หมู่ท่ี 3  เช่ือมหมู่ท่ี 14 คมนาคมขนส่งในท้อง โดยลาดยางแอสฟัลท์ การคมนาคมสะดวก การคมนาคมสะดวก /กองช่าง/

ต าบลนางแล ถ่ินให้มีประสิทธิภาพ คอนกรีต หมู่ท่ี 3 เช่ือม มากข้ึน มากข้ึน หน่วยงานอ่ืน

เพ่ิมข้ึน ติกหมู่ท่ี 14  ขนาด

กว้าง 4 เมตร ยาว  

3,500 เมตร หนา 0.04

เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่

น้อยกว่า 4,000 ตรม.

    4. ยุทธศาตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (พัฒนาระบบสาธารณปูโภค สาธารณปูการ โครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็น และการจัดผังเมืองของท้องถ่ิน)

       4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 1

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลนางแล 262



แบบ ผ.02/1

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

10 โครงการปรับปรุงถนนผิวทางลาดยาง เพ่ือพัฒนาระบบการ ปรับปรุงถนนผิวลาดยาง 1,750,000 1,750,000 1,750,000 1,750,000 1,750,000 ถนนมีมาตรฐาน ถนนมีมาตรฐาน อบจ./กรม

สายบ้าน นางแลใน  เช่ือมบ้านลิไข่ คมนาคมขนส่งในท้อง โดยลาดยางแอสฟัลท์ การคมนาคมสะดวก การคมนาคมสะดวก /กองช่าง/

หมู่ท่ี 7 บ้านนางแลใน ถ่ินให้มีประสิทธิภาพ ติกคอนกรีต หมู่ท่ี 3 มากข้ึน มากข้ึน หน่วยงานอ่ืน

เพ่ิมข้ึน เช่ือมหมู่ท่ี 14  ขนาด

กว้าง 5 เมตร ยาว 

1,000 เมตร หนา 0.04

เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่

น้อยกว่า 5,000 ตรม.

    4. ยุทธศาตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (พัฒนาระบบสาธารณปูโภค สาธารณปูการ โครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็น และการจัดผังเมืองของท้องถ่ิน)

       4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 1

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลนางแล 263



แบบ ผ.02/1

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

11 โครงการปรับปรุงถนนผิวทางลาดยาง เพ่ือพัฒนาระบบการ ปรับปรุงถนนผิวลาดยาง 1,680,000 1,680,000 1,680,000 1,680,000 1,680,000 ถนนมีมาตรฐาน ถนนมีมาตรฐาน อบจ./กรม

ซอย 3 หมู่ท่ี 6 บ้านป่าอ้อ คมนาคมขนส่งในท้อง โดยลาดยางแอสฟัลท์ การคมนาคมสะดวก การคมนาคมสะดวก /กองช่าง/

ถ่ินให้มีประสิทธิภาพ ติก คอนกรีต ซอย 3หมู่ มากข้ึน มากข้ึน หน่วยงานอ่ืน

เพ่ิมข้ึน ท่ี 6 ขนาดกว้าง 4 เมตร

ยาว 1,200 เมตร 

หนา 0.04 เมตรหรือมี

พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 4,800

ตรม.

    4. ยุทธศาตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (พัฒนาระบบสาธารณปูโภค สาธารณปูการ โครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็น และการจัดผังเมืองของท้องถ่ิน)

       4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 1

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลนางแล 264



แบบ ผ.02/1

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

12 โครงการปรับปรุงถนนผิวทางลาดยาง เพ่ือพัฒนาระบบการ ปรับปรุงถนนผิวลาด 2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000 ถนนมีมาตรฐาน ถนนมีมาตรฐาน อบจ./กรม

บ้านป่ารวก หมู่ท่ี 8 เช่ือมบ้านนางแล คมนาคมขนส่งในท้อง ยางโดยลาดยาง การคมนาคมสะดวก การคมนาคมสะดวก /กองช่าง/

หมู่ท่ี 7 ถ่ินให้มีประสิทธิภาพ แอสฟัลท์ติกคอนกรีต มากข้ึน มากข้ึน หน่วยงานอ่ืน

เพ่ิมข้ึน บ้านป่ารวกหมู่ท่ี 8 

เช่ือมบ้านนางแลใน 

หมู่ท่ี 7  ขนาดกว้าง 4 

เมตร ยาว 2,000 เมตร 

หนา 0.04 เมตร หรือมี

พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 8,000

 ตรม.

    4. ยุทธศาตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (พัฒนาระบบสาธารณปูโภค สาธารณปูการ โครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็น และการจัดผังเมืองของท้องถ่ิน)

       4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 1

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลนางแล 265



แบบ ผ.02/1

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

13 โครงการปรับปรุงถนนผิวทางลาดยาง เพ่ือพัฒนาระบบการ ปรับปรุงถนนผิวลาดยาง 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 ถนนมีมาตรฐาน ถนนมีมาตรฐาน อบจ./กรม

บ้านเด่น หมู่ท่ี 5 เช่ือมบ้านร่อง คมนาคมขนส่งในท้อง โดยลาดยางแอสฟัลท์ การคมนาคมสะดวก การคมนาคมสะดวก /กองช่าง/

ปลาค้าว หมู่ท่ี 14 ถ่ินให้มีประสิทธิภาพ ติกคอนกรีต บ้านเด่น มากข้ึน มากข้ึน หน่วยงานอ่ืน

เพ่ิมข้ึน หมู่ท่ี 5เช่ือมบ้านร่อง

ปลาค้าว หมู่ท่ี 14ขนาด

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 

1,000 เมตร หนา 0.04

เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่

น้อยกว่า 4,000 ตรม.

    4. ยุทธศาตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (พัฒนาระบบสาธารณปูโภค สาธารณปูการ โครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็น และการจัดผังเมืองของท้องถ่ิน)

       4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 1

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลนางแล 266



แบบ ผ.02/1

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

14 โครงการปรับปรุงถนนผิวทางลาดยาง เพ่ือพัฒนาระบบการ ปรับปรุงถนนผิวลาดยาง 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 ถนนมีมาตรฐาน ถนนมีมาตรฐาน อบจ./กรม

สาย ชร2100 บ้านนางแลใน หมู่ท่ี 7 คมนาคมขนส่งในท้อง โดยลาดยางแอสฟัลท์ การคมนาคมสะดวก การคมนาคมสะดวก /กองช่าง/

ถ่ินให้มีประสิทธิภาพ ติกคอนกรีต สาย ชร มากข้ึน มากข้ึน หน่วยงานอ่ืน

เพ่ิมข้ึน 2100 บ้านนางแลใน 

หมู่ท่ี 7 ขนาดกว้าง 5

เมตร ยาว 1,000 

เมตร หนา 0.04 เมตร 

หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 

5,000 ตรม.

    4. ยุทธศาตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (พัฒนาระบบสาธารณปูโภค สาธารณปูการ โครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็น และการจัดผังเมืองของท้องถ่ิน)

       4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 1

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลนางแล 267



แบบ ผ.02/1

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

15 โครงการปรับปรุงถนนผิวทางลาดยาง เพ่ือพัฒนาระบบการ ปรับปรุงถนนผิวลาดยาง 1,661,800 1,661,800 1,661,800 1,661,800 1,661,800 ถนนมีมาตรฐาน ถนนมีมาตรฐาน อบจ./กรม

สาย ชร 2120 บ้านป่าซางวิวัฒน์ คมนาคมขนส่งในท้อง โดยลาดยางแอสฟัลท์ การคมนาคมสะดวก การคมนาคมสะดวก /กองช่าง/

หมู่ท่ี 10 ถ่ินให้มีประสิทธิภาพ ติกคอนกรีต สาย ชร มากข้ึน มากข้ึน หน่วยงานอ่ืน

เพ่ิมข้ึน 2120บ้านป่าซางวิวัฒน์

หมู่ท่ี 10ขนาดกว้าง 4

เมตร ยาว 1,187 เมตร

หนา 0.04 เมตร หรือ

มีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 

4,748 ตรม.

    4. ยุทธศาตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (พัฒนาระบบสาธารณปูโภค สาธารณปูการ โครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็น และการจัดผังเมืองของท้องถ่ิน)

       4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 1

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลนางแล 268



แบบ ผ.02/1

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

16 โครงการปรับปรุงถนนผิวทางลาดยาง เพ่ือพัฒนาระบบการ ปรับปรุงถนนผิวลาดยาง 1,680,000 1,680,000 1,680,000 1,680,000 1,680,000 ถนนมีมาตรฐาน ถนนมีมาตรฐาน อบจ./กรม
บ้านนางแลใน-บ้านลิไข่ หมู่ท่ี 7 คมนาคมขนส่งในท้อง โดยลาดยางแอสฟัลท์ การคมนาคมสะดวก การคมนาคมสะดวก /กองช่าง/

ถ่ินให้มีประสิทธิภาพ ติกคอนกรีต บ้านนาง มากข้ึน มากข้ึน หน่วยงานอ่ืน
เพ่ิมข้ึน แลใน-บ้านลิไข่ หมู่ท่ี 7

ขนาดกว้าง 6.00 เมตร 

ยาว 1,620 เมตรหนา

0.04 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี

ไม่น้อยกว่า 9,720 
ตรม.

    4. ยุทธศาตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (พัฒนาระบบสาธารณปูโภค สาธารณปูการ โครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็น และการจัดผังเมืองของท้องถ่ิน)

       4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 1

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลนางแล 269



แบบ ผ.02/1

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

17 โครงการปรับปรุงถนนผิวทางลาดยาง เพ่ือพัฒนาระบบการ ปรับปรุงถนนผิวลาด 1,680,000 1,680,000 1,680,000 1,680,000 1,680,000 ถนนมีมาตรฐาน ถนนมีมาตรฐาน อบจ./กรม

บ้านแม่ปูคา หมู่ท่ี 13 ต าบลนางแล คมนาคมขนส่งในท้อง ยางโดยลาดยางแอส การคมนาคมสะดวก การคมนาคมสะดวก /กองช่าง/

เช่ือมบ้านโป่งพระบาท หมู่ท่ี 6 ถ่ินให้มีประสิทธิภาพ ฟัลท์ติกคอนกรีต มากข้ึน มากข้ึน หน่วยงานอ่ืน

ต าบลบ้านดู่ เพ่ิมข้ึน ขนาดกว้าง 4.00

เมตร ยาว 1,200 เมตร

หนา 0.04 เมตร หรือมี

พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 4,800

ตรม.

    4. ยุทธศาตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (พัฒนาระบบสาธารณปูโภค สาธารณปูการ โครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็น และการจัดผังเมืองของท้องถ่ิน)

       4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 1

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลนางแล 270



แบบ ผ.02/1

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

18 โครงการปรับปรุงถนนผิวทางลาดยาง เพ่ือพัฒนาระบบการ ปรับปรุงถนนผิวลาด 1,680,000 1,680,000 1,680,000 1,680,000 1,680,000 ถนนมีมาตรฐาน ถนนมีมาตรฐาน อบจ./กรม

บ้านป่าซาง วิวัฒน์ หมู่ท่ี 10 คมนาคมขนส่งในท้อง ยางโดยลาดยางแอส การคมนาคมสะดวก การคมนาคมสะดวก /กองช่าง/

 ถ่ินให้มีประสิทธิภาพ ฟัลท์ติกคอนกรีต บ้าน มากข้ึน มากข้ึน หน่วยงานอ่ืน

เพ่ิมข้ึน ป่าซางวิวัฒน์ หมู่ท่ี 10

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร

 ยาว 1,200 เมตรหนา 

0.04 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี

ไม่น้อยกว่า

4,800 ตรม.

    4. ยุทธศาตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (พัฒนาระบบสาธารณปูโภค สาธารณปูการ โครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็น และการจัดผังเมืองของท้องถ่ิน)

       4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 1

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลนางแล 271



แบบ ผ.02/1

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

19 โครงการปรับปรุงถนนผิวทางลาดยาง เพ่ือพัฒนาระบบการ ปรับปรุงถนนผิวลาด 1,890,000 1,890,000 1,890,000 1,890,000 1,890,000 ถนนมีมาตรฐาน ถนนมีมาตรฐาน อบจ./กรม

บ้านม่วงค า หมู่ท่ี 4 - บ้านป่าอ้อ คมนาคมขนส่งในท้อง ยางโดยลาดยางแอส การคมนาคมสะดวก การคมนาคมสะดวก /กองช่าง/

หมู่ท่ี 6 ถ่ินให้มีประสิทธิภาพ ฟัลท์ติกคอนกรีต บ้าน มากข้ึน มากข้ึน หน่วยงานอ่ืน

เพ่ิมข้ึน ม่วงค าหมู่ท่ี 4 -บ้านป่า

อ้อ หมู่ท่ี 6ขนาดกว้าง 

6 เมตร ยาว 900 เมตร

หนา 0.04 เมตร หรือมี

พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 5,400

ตรม.

    4. ยุทธศาตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (พัฒนาระบบสาธารณปูโภค สาธารณปูการ โครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็น และการจัดผังเมืองของท้องถ่ิน)

       4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 1

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลนางแล 272



แบบ ผ.02/1

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

20 โครงการปรับปรุงถนนผิวทางลาดยาง เพ่ือพัฒนาระบบการ ปรับปรุงถนนผิวลาด 1,575,000 1,575,000 1,575,000 1,575,000 1,575,000 ถนนมีมาตรฐาน ถนนมีมาตรฐาน อบจ./กรม

บ้านม่วงค า หมู่ท่ี 4-บ้านป่าอ้อ หมู่ท่ี 6 คมนาคมขนส่งในท้อง ยางโดยลาดยางแอส การคมนาคมสะดวก การคมนาคมสะดวก /กองช่าง/

ถ่ินให้มีประสิทธิภาพ ฟัลท์ติกคอนกรีต บ้าน มากข้ึน มากข้ึน หน่วยงานอ่ืน

เพ่ิมข้ึน ม่วงค าหมู่ท่ี 4 -บ้านป่า

อ้อ หมู่ท่ี 6ขนาดกว้าง 

6 เมตร ยาว 750 เมตร

หนา 0.04 เมตร หรือมี

พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 4,500

ตรม.

    4. ยุทธศาตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (พัฒนาระบบสาธารณปูโภค สาธารณปูการ โครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็น และการจัดผังเมืองของท้องถ่ิน)

       4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 1

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลนางแล 273



แบบ ผ.02/1

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

21 โครงการปรับปรุงถนนผิวทางลาดยาง เพ่ือพัฒนาระบบการ ปรับปรุงถนนผิวลาด 1,330,000 1,330,000 1,330,000 1,330,000 1,330,000 ถนนมีมาตรฐาน ถนนมีมาตรฐาน อบจ./กรม

บ้านขัวแตะ หมู่ท่ี 12 - บ้านป่าซาง คมนาคมขนส่งในท้อง ยางโดยลาดยางแอส การคมนาคมสะดวก การคมนาคมสะดวก /กองช่าง/

วิวัฒน์ หมู่ท่ี 10 ถ่ินให้มีประสิทธิภาพ ฟัลท์ติกคอนกรีต บ้าน มากข้ึน มากข้ึน หน่วยงานอ่ืน

เพ่ิมข้ึน ขัวแตะหมู่ท่ี 12 - บ้าน

ป่าซางวิวัฒน์ หมู่ท่ี 10

ขนาดกว้าง 6.00 เมตร

ยาว 750 เมตร หนา 

0.04 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี

ไม่น้อยกว่า

4,500 ตรม.

    4. ยุทธศาตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (พัฒนาระบบสาธารณปูโภค สาธารณปูการ โครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็น และการจัดผังเมืองของท้องถ่ิน)

       4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 1

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลนางแล 274



แบบ ผ.02/1

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

22 โครงการปรับปรุงถนนผิวทางลาดยาง เพ่ือพัฒนาระบบการ ปรับปรุงถนนผิวลาด 1,680,000 1,680,000 1,680,000 1,680,000 1,680,000 ถนนมีมาตรฐาน ถนนมีมาตรฐาน อบจ./กรม

ซอย 5 บ้านขัวแตะ เช่ือมบ้านป่าอ้อ คมนาคมขนส่งในท้อง ยางโดยลาดยางแอส การคมนาคมสะดวก การคมนาคมสะดวก /กองช่าง/
หมู่ท่ี 6 ถ่ินให้มีประสิทธิภาพ ฟัลท์ติกคอนกรีตซอย 5 มากข้ึน มากข้ึน หน่วยงานอ่ืน

เพ่ิมข้ึน บ้านขัวแตะหมู่ท่ี 12 -

บ้านป่าอ้อ หมู่ท่ี 6 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 

ยาว 1,200 เมตรหนา 

0.04 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี

ไม่น้อยกว่า

4,800 ตรม.

    4. ยุทธศาตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (พัฒนาระบบสาธารณปูโภค สาธารณปูการ โครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็น และการจัดผังเมืองของท้องถ่ิน)

       4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 1

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลนางแล 275



แบบ ผ.02/1

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

23 โครงการก่อสร้างถนนผิวทางลาดยาง เพ่ือพัฒนาระบบการ ก่อสร้างถนนผิวลาดยาง 4,050,000 4,050,000 4,050,000 4,050,000 4,050,000 ถนนมีมาตรฐาน ถนนมีมาตรฐาน อบจ./กรม

บ้านป่าอ้อ หมู่ท่ี 6 ต าบลนางแล เช่ือม คมนาคมขนส่งในท้อง โดยลาดยางแอสฟัลท์ การคมนาคมสะดวก การคมนาคมสะดวก /กองช่าง/

บ้านป่าซางหัวฝาย หมู่ท่ี 16 ต าบล ถ่ินให้มีประสิทธิภาพ ติกคอนกรีต มากข้ึน มากข้ึน หน่วยงานอ่ืน

แม่ข้าวต้ม เพ่ิมข้ึน ขนาดกว้าง 6 

เมตร ยาว 1,500 เมตร

หนา 0.04 เมตร หรือมี

พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 9,000

ตรม.

    4. ยุทธศาตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (พัฒนาระบบสาธารณปูโภค สาธารณปูการ โครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็น และการจัดผังเมืองของท้องถ่ิน)

       4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 1

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลนางแล 276



แบบ ผ.02/1

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

24 โครงการก่อสร้างพนังกันดินคสล. เพ่ือป้องกันและแก้ไข ก่อสร้างพนังกันดิน 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ป้องกันและแก้ไข มีพนังกันดินท่ีม่ันคง อบจ./กรม

ป้องกันการกัดเซาะตล่ิง ปัญหาน้ ากัดเซาะตล่ิง คสล. ป้องกันการกัด ปัญหาน้ ากัดเซาะ แข็งแรงสามารถ /กองช่าง/

หมู่ท่ี 7 บ้านนางแลใน เซาะตล่ิงบ้านนางแลใน ตล่ิง ป้องกันน้ ากัดเซาะ หน่วยงานอ่ืน

ซอย 6ท้ังสองฝ่ังแม่น้ า ตล่ิง

นางแล ยาว 200 เมตร

25 โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามล า เพ่ือพัฒนาระบบการ ก่อสร้างสะพาน คสล. 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 การคมนาคมสะดวก การคมนาคมสะดวก อบจ./กรม

น้ านางแล คมนาคมขนส่งในท้องถ่ิน บ้านนางแลใน ซอย 6 มากข้ึน มากข้ึน /กองช่าง/

สัญจรไป-มา สะดวก ขนาดกว้าง 6.00 เมตร หน่วยงานอ่ืน

ยาว 10.00 เมตร

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 1

    4. ยุทธศาตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (พัฒนาระบบสาธารณปูโภค สาธารณปูการ โครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็น และการจัดผังเมืองของท้องถ่ิน)

       4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลนางแล 277



แบบ ผ.02/1

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

27 โครงการปรับปรุงและขยายไหล่ทาง เพ่ือพัฒนาระบบการ ปรับปรุงและขยายไหล่ 2,264,000 2,264,000 2,264,000 2,264,000 2,264,000 การคมนาคมสะดวก การคมนาคมสะดวก อบจ./กรม

ถนนเข้าสู่แหล่งท่องเท่ียวพิพิธภัณฑ์ คมนาคมขนส่งในการ ทางถนนเข้าสู่แหล่งท่อง มากข้ึน มากข้ึน /กองช่าง/

บ้านด า หมู่ท่ี 13 บ้านแม่ปูคา สัญจรไปมาสะดวก เท่ียวพิพิธภัณฑ์บ้านด า หน่วยงานอ่ืน

ต าบลนางแล หมู่ท่ี 13 บ้านแม่ปูคา 

ต าบลนางแล(รายละ

เอียดตามแบบแปลนท่ี

เทศบาลต าบลนางแล

ก าหนด)

รวม 29 โครงการ - - 82,470,800 82,470,800 82,470,800 82,470,800 82,470,800 - - -

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1

       4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)

    4. ยุทธศาตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (พัฒนาระบบสาธารณปูโภค สาธารณปูการ โครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็น และการจัดผังเมืองของท้องถ่ิน)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 1

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลนางแล 278



แบบ ผ.02/1

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าไม่ ปรับปรุงประปาหมู่บ้าน 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 ประชาชนมีน้ าใช้ ประชาชนมีน้ าใช้ อบจ./กรม

หมู่ท่ี 1-หมู่ท่ี 16 ต าบลนางแล เพียงพอต่อการอุปโภค หมู่ท่ี 1 - หมู่ท่ี 16 เพียงพอต่อการ เพียงพอต่อการ /กองช่าง/

บริโภค ต าบลนางแล อุปโภค บริโภค อุปโภค บริโภค หน่วยงานอ่ืน

2 โครงการขุดลอกล าน้ าแม่น้ านางแล ระบบการระบายน้ าใน ขุดลอกล าน้ าแม่น้ า - - 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ป้องกันและแก้ไข ระบบการระบายน้ า อบจ./กรม

ท้องถ่ิน มีประสิทธิภาพ นางแล ยาว 8,000 น้ าท่วม ท้องถ่ิน มีประสิทธิ /กองช่าง/

เพ่ิมมากข้ึน เมตร (รายละเอียด ภาพในเพ่ิมมากข้ึน หน่วยงานอ่ืน

ตามแบบแปลนท่ี น้ าไม่ท่วม

เทศบาลต าบลนางแล

ก าหนด)

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 1

    4. ยุทธศาตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือใช้ในภาคการเกษตรกรรมการอุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอทั่วถึง)

       4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลนางแล 279



แบบ ผ.02/1

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการขุดลอกล าน้ าแม่น้ างาม ระบบการระบายน้ าใน ขุดลอกล าน้ าแม่น้ างาม - - 1,250,000 1,250,000 1,250,000 ป้องกันและแก้ไข ระบบการระบายน้ า อบจ./กรม

ท้องถ่ิน มีประสิทธิภาพ ยาว 6,000 เมตร น้ าท่วม ท้องถ่ิน มีประสิทธิ /กองช่าง/

เพ่ิมมากข้ึน (รายละเอียดตามแบบ ภาพในเพ่ิมมากข้ึน หน่วยงานอ่ืน

แปลนท่ีเทศบาล น้ าไม่ท่วม

ต าบลนางแลก าหนด)

4 โครงการขุดลอกล าน้ าแม่น้ าแม่ข้าวต้ม ระบบการระบายน้ าใน ขุดลอกล าน้ าแม่น้ าแม่ - - 1,250,000 1,250,000 1,250,000 ป้องกันและแก้ไข ระบบการระบายน้ า อบจ./กรม

ท้องถ่ิน มีประสิทธิภาพ ข้าวต้ม ยาว 6,000 น้ าท่วม ท้องถ่ิน มีประสิทธิ /กองช่าง/

เพ่ิมมากข้ึน เมตร (รายละเอียดตาม ภาพในเพ่ิมมากข้ึน หน่วยงานอ่ืน

แบบแปลนท่ีเทศบาล น้ าไม่ท่วม

ต าบลนางแลก าหนด)

รวม 4 โครงการ - - 8,000,000 8,000,000 13,000,000 13,000,000 13,000,000 - - -

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 1

    4. ยุทธศาตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือใช้ในภาคการเกษตรกรรมการอุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอทั่วถึง)

       4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลนางแล 280



แบบ ผ. 03

เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 การศึกษา ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองโทรศัพท์ต้ังโต๊ะ เพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบ จัดซ้ือเคร่ืองโทรศัพท์ 4,000 - - - - กองการศึกษา

ไร้สาย การส่ือสารระหว่างภายใน ต้ังโต๊ะไร้สาย

และภายนอกองค์กร จ านวน 5 เคร่ือง

(ดูแลโดยกองการศึกษา

2 การศึกษา ครุภัณฑ์งานบ้าน ถังเก็บน้ า เพ่ือใช้เก็บน้ าส าหรับ จัดซ้ือถังเก็บน้ าบนดิน 15,000 - - - - กองการศึกษา

งานครัว อุปโภค บริโภคใน ขนาด 2,000 ลิตร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 1 ถัง

(ดูแลโดยกองการศึกษา)

3 การศึกษา ครุภัณฑ์งานบ้าน เคร่ืองซักผ้า เพ่ือเพ่ิมประสิทธภาพ จัดซ้ือเคร่ืองซักผ้า 36,000 - - - - กองการศึกษา

งานครัว ในด้านสุขอนามัยของเด็ก ขนาด 15  กิโลกรัม

ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 2 เคร่ือง

(ดูแลโดยกองการศึกษา)

4 การศึกษา ครุภัณฑ์งานบ้าน เคร่ืองท าน้ าร้อน-เย็น เพ่ือติดต้ังจุดน้ าด่ืมสะอาด จัดซ้ือเคร่ืองท าน้ าร้อน- 5,000 - - - - กองการศึกษา

งานครัว ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เย็น จ านวน 1 เคร่ือง

(ดูแลโดยกองการศึกษา)

5 การศึกษา ครุภัณฑ์อ่ืน กล้องวงจรปิด เพ่ือป้องกันดูแลรักษา ติดต้ังชุดกล้องวงจรปิด 150,000 - - - - กองการศึกษา

ความปลอดภัยศูนย์พัฒนา (ดูแลโดยกองการศึกษา)

เด็กเล็ก

6 การศึกษา ครุภัณฑ์ส านักงาน ครุภัณฑ์โต๊ะท างาน เพ่ืออ านวยความสะดวก จัดซ้ือโต๊ะท างาน 10,000 - - - - กองการศึกษา

เหล็กพร้อมเก้าอ้ีท างาน ในการปฎิบัติงานและเพ่ิม เหล็กพร้อมเก้าอ้ีท างาน

ประสิทธิภาพใน จ านน 1 ชุด

การท างานของบุคลากร (ดูแลโดยกองการศึกษา)

ทางการศึกษา

บญัชคีรุภณัฑ์

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลนางแล 281



แบบ ผ. 03

เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

บญัชคีรุภณัฑ์

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

7 การศึกษา ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์ เพ่ืออ านวยความสะดวก จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบ 17,200 - - - - กองการศึกษา

ในการปฎิบัติงานและเพ่ิม ฉีดหมึก (Inkjet Printer)

ประสิทธิภาพใน จ านวน 4 เครือง

การท างานของบุคลากร

8 การศึกษา ครุภัณฑ์การศึกษา เคร่ืองเล่นสนาม เพ่ือพัฒนาการเรียน จัดซ้ือเคร่ืองเล่นสนาม 400,000 200,000   - - - กองการศึกษา

การสอนและพัฒนาการ และศูนย์น้ าลานทราย

เด็กเล็กในศูนย์พัฒนา พร้อมติดต้ัง

เด็กเล็ก จ านวน 1 ชุด

(ดูแลโดยกองการศึกษา)

9 การศึกษา ครุภัณฑ์ยาน รถจักรยานยนต์ เพ่ืออ านวยความสะดวก จัดซ้ือรถจักรยานยนต์ 44,000 - - - - กองการศึกษา

พาหนะและขนส่ง ขนาด 110 ซีซี ในการปฎิบัติงานและเพ่ิม ขนาด 110 ซีซี

ประสิทธิภาพใน (ดูแลโดยกองการศึกษา)

การท างาน

10 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองโทรศัพท์ต้ังโต๊ะ เพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบ จัดซ้ือเคร่ืองโทรศัพท์ 10,000 - - - - ส านักปลัดเทศบาล

ไร้สาย การส่ือสารระหว่างภายใน ต้ังโต๊ะไร้สาย

และภายนอกองค์กร จ านวน 5 เคร่ือง

(ดูแลโดยงานบริหาร

ท่ัวไป งานนิติการ

หน่วยตรวจสอบฯ และ

ฝ่ายอ านวยการ)

11 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ เคร่ืองส ารองไฟ ขนาด เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ 87,000 - - - - ส านักปลัดเทศบาล

คอมพิวเตอร์ 1 KVA การปฏิบัติงานโดยการใช้ ขนาด 1 KVA จ านวน กองคลัง

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 10 เคร่ือง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลนางแล 282



แบบ ผ. 03

เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

บญัชคีรุภณัฑ์

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

(ดูแลโดยงานบริหาร

ท่ัวไป งานการเจ้าหน้าท่ี

งานทะเบียนราษฎร

5 เคร่ือง (กองคลัง)

12 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 120,000 - - - - ส านักปลัดเทศบาล

คอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน ประมาลผล การปฏิบัติงานโดยการใช้ ส าหรับงานประมวลผล

แบบท่ี 2 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ แบบท่ี 2 จ านวน 4 เคร่ือง

(ดูแลโดยฝ่ายอ านวยการ

และงานป้องกันฯ)

13 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 42,000 - - - - กองคลัง

คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค การปฏิบัติงานโดยการใช้ โน๊คบุ๊ค

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  จ านวน 2 เคร่ือง

(ดูแลโดยกองคลัง)

14 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ เคร่ืองพิมพ์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ 60,000 - - - - ส านักปลัดเทศบาล

คอมพิวเตอร์ Multifunction ชนิด การปฏิบัติงานโดยการใช้ Multifunction ชนิด

เลเซอร์/ชนิด LED สี เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เลเซอร์/ชนิด LED สี

จ านวน 3 เคร่ือง

(ดูแลโดยฝ่ายอ านวยการ

และงานบริหารท่ัวไป)

15 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ เคร่ืองพิมพ์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ 12,900 - - - - ส านักปลัดเทศบาล

คอมพิวเตอร์ แบบฉีดหมึก(inkjet) การปฏิบัติงานโดยการใช้ แบบฉีดหมึก(inkjet)

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 เคร่ือง

(ดูแลโดยงานป้องกันฯ

งานทะเบียนราษฎร)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลนางแล 283



แบบ ผ. 03

เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

บญัชคีรุภณัฑ์

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

16 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็กบานเล่ือนกระจก เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน จัดซ้ือตู้เหล็กบานเล่ือน 15,000 - - - - ส านักปลัดเทศบาล

ขนาด 4 ฟุต การจัดเก็บเอกสารของ กระจก ขนาด 4 ฟุต 3 ตู้

ทางราชการ (ดูแลโดยงานการเจ้าหน้าท่ี

งานป้องกัน)

17 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ส านักงาน ครุภัณฑ์โต๊ะท างาน เพ่ืออ านวยความสะดวก จัดซ้ือโต๊ะท างาน 20,000 - - - - กองคลัง

เหล็กพร้อมเก้าอ้ีท างาน ในการปฎิบัติงานและเพ่ิม เหล็กพร้อมเก้าอ้ีท างาน

ประสิทธิภาพใน จ านวน 3 ชุด

การท างานของบุคลากร (ดูแลโดยงานบริหาร)

ท่ัวไป/ฝ่ายอ านวยการ)

18 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ส านักงาน ครุภัณฑ์โต๊ะท างาน เพ่ืออ านวยความสะดวก จัดซ้ือโต๊ะวาง 6,000 - - - - ส านักปลัดเทศบาล

วางคอมพิวเตอร์ ในการปฎิบัติงานและเพ่ิม คอมพิวเตอร์

ประสิทธิภาพใน จ านวน 3 ชุด

การท างานของบุคลากร (ดูแลโดยฝ่ายธุรการ)

และงานป้องกันฯ)

19 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีท างาน เพ่ืออ านวยความสะดวก จัดซ้ือเก้าอ้ีท างาน 60,000 - - - - กองคลัง

ในการปฎิบัติงานและเพ่ิม จ านวน 8 ตัว ส านักปลัดเทศบาล

ประสิทธิภาพใน (ดูแลโดยกองคลังและ)

การท างานของบุคลากร ฝ่ายอ านวยการ/ธุรการ)

20 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองโทรสาร เพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบ จัดซ้ือเคร่ืองโทรสาร 10,000 - - - - กองคลัง

การส่ือสารระหว่างภายใน จ านวน 1 เคร่ือง

และภายนอกองค์กร (ดูแลโดยกองคลัง)

21 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 42,000 - - - - กองคลัง

คอพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค การปฏิบัติงานโดยการใช้ โน้ตบุ๊ค จ านวน 2 เคร่ือง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลนางแล 284



แบบ ผ. 03

เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

บญัชคีรุภณัฑ์

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (ดูแลโดยกองคลัง)

22 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 66,000 - - - - ส านักปลัดเทศบาล

คอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน ประมวลผล การปฏิบัติงานโดยการใช้ ส าหรับงานประมวลผล

แบบท่ี 1 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ แบบท่ี 1 จ านวน 3 เคร่ือง

(ดูแลโดยฝ่ายอ านวยการ

และฝ่ายธุรการ)

23 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศแบบ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 51,200      - - - - ส านักปลัดเทศบาล

แยกส่วน ชนิดแขวน การปฏิบัติงานและรองรับ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน

(มีระบบฟอกอากาศ) การบริการประชาชน (มีระบบฟอกอากาศ)

ขนาด 40,000 บีทียู ขนาด 40,000 บีทียู

(ฝ่ายธุรการ)

24 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองท าลายเอกสาร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน จัดซ้ือเคร่ืองท าลาย 32,000      - - - - ส านักปลัดเทศบาล

การปฏิบัติงาน เอกสาร แบบท าลาย

คร้ังละ 20 แผ่น

(ฝ่ายธุรการ)

25 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็กบานเล่ือนทึบ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน จัดซ้ือตู้เหล็กบานเล่ือนทึบ 10,000      - - - - ส านักปลัดเทศบาล

4 ฟุต การปฏิบัติงาน  4ฟุต 2 ตู้

(ฝ่ายธุรการ/ฝ่ายอ านวยการ)

26 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ เคร่ืองพิมพ์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ 9,000 - - - - ส านักปลัดเทศบาล

คอมพิวเตอร์ Multifunction ชนิด การปฏิบัติงานโดยการใช้ Multifunction ชนิด

เลเซอร์หรือชนิด LED เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เลเซอร์หรือชนิด LEDขาวด า

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลนางแล 285



แบบ ผ. 03

เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

บญัชคีรุภณัฑ์

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ขาวด า จ านวน 1 เคร่ือง

(ดูแลโดยฝ่ายธุรการ)

27 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ เคร่ืองพิมพ์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ 10,000 - - - - ส านักปลัดเทศบาล

คอมพิวเตอร์ เลเซอร์หรือชนิด LED การปฏิบัติงานโดยการใช้ เลเซอร์หรือชนิด LED

ขาวด า เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ขาวด า

จ านวน 2 เคร่ือง

(ดูแลโดยฝ่ายธุรการ)

28 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็ก 2 บาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน จัดซ้ือตู้เหล็ก 2 บาน 12,000      - - - - ส านักปลัดเทศบาล

การปฏิบัติงาน มอก. จ านวน 2 ตู้

(ดูแลโดยฝ่ายอ านวยการ)

29 การเกษตร ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็ก 2 บาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน จัดซ้ือตู้เหล็ก 2 บาน 6,000       - - - - ส านักปลัดเทศบาล

การปฏิบัติงาน มอก. จ านวน 2 ตู้

(ดูแลโดยงานเกษตร)

30 รักษาความสงบ ครุภัณฑ์ยาน เคร่ืองรับวิทยุ ระบบ เพ่ืออ านวยความสะดวก จัดซ้ือชนิดประจ าท่ี 100,000 - - - - ส านักปลัดเทศบาล

ภายใน ไฟฟ้าและวิทยุ VHF/FM ในการปฎิบัติงานและเพ่ิม จัดซ้ือชนิดมือถือ

ประสิทธิภาพใน

การท างานป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

31 รักษาความสงบ ครุภัณฑ์ยาน รถดับเพลิง เพ่ืออ านวยความสะดวก จัดซ้ือรถดับเพลิง 3,500,000 - - - - ส านักปลัดเทศบาล

ภายใน พาหนะและขนส่ง ในการปฎิบัติงานและเพ่ิม จ านวน 1 คัน

ประสิทธิภาพใน (ดูแลโดยงานป้องกันฯ)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลนางแล 286



แบบ ผ. 03

เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

บญัชคีรุภณัฑ์

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

การท างานป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

32 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 30,000 30,000 30,000 30,000 - กองสาธารณสุข ฯ

คอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน ประมวลผล การปฏิบัติงานโดยการใช้ ส าหรับงานประมวลผล

แบบท่ี 2 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ แบบท่ี 2 (จอภาพไม่น้อย

กว่า 19 น้ิว) 

จ านวน 4 เคร่ือง

33 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองโทรศัพท์ต้ังโต๊ะ เพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบ จัดซ้ือเคร่ืองโทรศัพท์ 2,000 - - - - กองสาธารณสุข ฯ

ไร้สาย การส่ือสารระหว่างภายใน ต้ังโต๊ะไร้สาย

และภายนอกองค์กร จ านวน 1 เคร่ือง

(ดูแลโดยกองสาธารณสุข)

34 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ส านักงาน ครุภัณฑ์โต๊ะท างาน เพ่ืออ านวยความสะดวก จัดซ้ือโต๊ะท างาน 10,000 - - - - กองสาธารณสุข ฯ

เหล็กพร้อมเก้าอ้ีท างาน ในการปฎิบัติงานและเพ่ิม เหล็กพร้อมเก้าอ้ีท างาน

ประสิทธิภาพใน จ านวน 1 ชุด

การท างานของบุคลากร (ดูแลโดยกองสาธารณสุข)

35 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองโทรสาร เพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบ จัดซ้ือเคร่ืองโทรสาร 10,000 - - - - กองสาธารณสุข ฯ

การส่ือสารระหว่างภายใน จ านวน 1 เคร่ือง

และภายนอกองค์กร (ดูแลโดยกองสาธารณสุข)

36 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ส านักงาน ครุภัณฑ์เก้าอ้ีท างาน เพ่ืออ านวยความสะดวก จัดซ้ือเก้าอ้ีส านักงาน 5,000 - - - - กองสาธารณสุข ฯ

ในการปฎิบัติงานและเพ่ิม จ านวน 2 ตัว

ประสิทธิภาพใน (ดูแลโดยกองสาธารณสุข)
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แบบ ผ. 03

เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

บญัชคีรุภณัฑ์

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

การท างานของบุคลากร

37 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ เคร่ืองพิมพ์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ 7,700 - - - - กองสาธารณสุข ฯ

คอมพิวเตอร์ Multifunction การปฏิบัติงานโดยการใช้ Multifunction 

แบบฉีดหมึก(injet) เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ แบบฉีดหมึก(injet)

จ านวน 1 เคร่ือง

(ดูแลโดยกองสาธารณสุข)

38 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ยาน รถจักรยานยนต์ เพ่ืออ านวยความสะดวก จัดซ้ือรถจักรยานยนต์ 44,000 - - - - กองสาธารณสุข ฯ

พาหนะและขนส่ง ขนาด 110 ซีซี ในการปฎิบัติงานและเพ่ิม ขนาด 110 ซีซี

ประสิทธิภาพใน (ดูแลโดยกองสาธารณสุข)

การท างาน

39 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ส านักงาน ครุภัณฑ์เก้าอ้ีท างาน เพ่ืออ านวยความสะดวก จัดซ้ือเก้าอ้ีท างาน 5,000 5,000 5,000 - - กองช่าง

ในการปฎิบัติงานและเพ่ิม จ านวน 3 ตัว

ประสิทธิภาพใน (ดูแลโดยกองช่าง)

การท างานของบุคลากร

40 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 44,000 - - - - กองช่าง

คอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน ประมาลผล การปฏิบัติงานโดยการใช้ ส าหรับงานประมวลผล

แบบท่ี 1 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ แบบท่ี 1 จ านวน 1 เคร่ือง

(ดูแลโดยกองช่าง)

41 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็กบานเล่ือนกระจก เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน จัดซ้ือตู้เหล็กบานเล่ือน 20,000 - - - - กองช่าง

ขนาด 4 ฟุต การจัดเก็บเอกสารของ กระจก ขนาด 4 ฟุต 4 ตู้

ทางราชการ (ดูแลโดยกองช่าง)

42 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ เคร่ืองส ารองไฟ ขนาด เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ 11,600 - - - - กองช่าง

คอมพิวเตอร์ 1 KVA การปฏิบัติงานโดยการใช้ ขนาด 1 KVA จ านวน
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แบบ ผ. 03

เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

บญัชคีรุภณัฑ์

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2 เคร่ือง

(ดูแลโดยกองช่าง)

43 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์อ่ืน ตะแกรงคัดแยกขยะ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ จัดซ้ือตะแกรงคัดแยกขยะ 50,000 - - - - กองสาธารณสุข ฯ

จัดเก็บขยะ อันตราย 3 ช่อง 16 อัน

(ดูแลโดยกองสาธารณสุขฯ)

44 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์อ่ืน เตาเผาขยะชุมชน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ จัดซ้ือครุภัณฑ์เตาเผาขยะ 2,200,000  - - - - กองสาธารณสุข ฯ

บริหารการจัดการจัดเก็บขยะ ชุมชน จ านวน  4 เตา

(ดูแลโดยกองสาธารณสุขฯ)

45 แผนงานการ ครุภัณฑ์อ่ืน ครุภัณฑ์งานบ้าน เพ่ือจัดหาเคร่ืองตัดหญ้า เคร่ืองตัดหญ้า แบบข้อแข็ง 9,500 - - - - กองการศึกษา

การศึกษา งานครัว แบบข้อแข็ง ส าหรับใช้ จ านวน 1 เคร่ือง โดยมี

ตัดหญ้าในศูนย์พัฒนา คุณลักษณะ ตามบัญชี

เด็กเล็กเทศบาลต าบล ราคามาตรฐานครุภัณฑ์

นางแล กองมาตรฐานงบประมาณ1

ส านักงบประมาณ

46 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์อ่ืน ครุภัณฑ์งานบ้าน เพ่ือจัดหาเคร่ืองท าน้ าร้อน- เคร่ืองท าน้ าร้อน-น้ าเย็น 15,000 - - - - ส านักปลัดเทศบาล

งานครัว น้ าเย็น แบบถังคว่ า แบบถังคว่ าพลาสติก (ฝ่ายธุรการ 2)

พลาสติก จ านวน 3 เคร่ือง ๆ ละ (ฝ่ายอ านวย 1)

5,000 บาท โดยจัดหา

ตามราคาท้องตลาด

47 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์คอม เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับ 60,000      - - - - กองช่าง
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แบบ ผ. 03

เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

บญัชคีรุภณัฑ์

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

คอมพิวเตอร์ พิวเตอร์ ส าหรับการปฏิบัติ งานประมวลผล แบบท่ี 2*

งานของทางราชการ (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า

19 น้ิว)  จ านวน 2 เคร่ือง

ๆละ 30,000 บาท

ตามประกาศเกณฑ์

ราคากลางและคุณลักษณะ

พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ

เศรษฐกิจและสังคม

48 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เพ่ือจัดหาเคร่ืองพิมพ์ เคร่ืองพิมพ์ Multifunction 15,400 - 7,700 - - กองช่าง

คอมพิวเตอร์ Multifunction แบบฉีดหมึก แบบฉีดหมึก (Inkjet) 

(Inkjet) เพ่ือใช้ในการปฏิบัติ จ านวน 2 เคร่ือง ๆ ละ

งานอย่างมีประสิทธิภาพ 7,700 บาท

ตามประกาศเกณฑ์

ราคากลางและคุณลักษณะ

พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ

เศรษฐกิจและสังคม

49 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็กบานเล่ือน เพ่ือจัดหาตู้เหล็กบานเล่ือน ตู้เหล็กบานเล่ือนกระจก 11,000 - - - - กองช่าง

กระจก 4 ฟุต กระจก 4 ฟุต เพ่ือใช้ในการ 4 ฟุต ขนาด

ปฏิบัติงานอย่างมี 118.4×40.6×87.4
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แบบ ผ. 03

เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

บญัชคีรุภณัฑ์

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ประสิทธิภาพ เซนติเมตร (กว้าง×ลึก×สูง)

จ านวน 2 ตู้ ๆ ละ 

5,000 บาท 

ตามราคาท้องตลาด

50 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ตู้เหล็กบานเล่ือน เพ่ือจัดหาตู้เหล็ก ตู้เหล็กบานเล่ือนทึบ 4 ฟุต 5,000 - - - - กองคลัง

ทึบ 4 ฟุต บานเล่ือนทึบ 4 ฟุต ขนาด 118.4×40.6×87.4

เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน เซนติเมตร (กว้าง×ลึก×สูง)

ให้มีประสิทธิภาพ จ านวน 1 ตู้

ตามราคาท้องตลาด

51 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็ก 2 บาน เพ่ือจัดหาตู้เหล็ก 2 บาน ตู้เหล็ก 2 บาน 11,000      - - - - กองคลัง

เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์

ให้มีประสิทธิภาพ กองมาตรฐานงบประมาณ1

จ านวน 2 ตู้ ๆละ 5,500

บาท 

52 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์ เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ชนิด เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือ 7,900 - - - - กองคลัง

เลเซอร์หรือชนิดLEDขาวด า ชนิด LED ขาวด า ชนิด

ชนิด Network แบบท่ี 1 Network แบบท่ี 1

เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน (27 หน้า/นาที) จ านวน

ให้มีประสิทธิภาพ 1 เคร่ือง 

ตามประกาศเกณฑ์

ราคากลางและคุณลักษณะ

พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ของกระทรวงดิจิทัล

เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
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แบบ ผ. 03

เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

บญัชคีรุภณัฑ์

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

53 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้สาขาโทรศัพท์ เพ่ือจัดซ้ือตู้สาขาโทรศัพท์ ตู้สาขาโทรศัพท์ (ขนาด 26,500 - - - - ส านักปลัด

ใช้ส าหรับการติดต่อส่ือสาร 6 สายนอก 32 สายใน) เทศบาล

การปฏิบัติงานของทาง จ านวน 1 ตู้

ราชการ ตามราคาท้องตลาด

54 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะท างานเหล็ก เพ่ือจัดซ้ือโต๊ะท างานเหล็ก โต๊ะท างานเหล็ก ขนาด 10,000 - - - - กองสาธารณสุข

เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน 4 ฟุต พร้อมกระจก และส่ิงแวดล้อม

ให้มีประสิทธิภาพ จ านวน 2 ตัว ๆละ 

5,000 บาท 

ราคาตามท้องตลาด

55 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีส านักงาน เพ่ือจัดซ้ือเก้าอ้ีส านักงาน เก้าอ้ีส านักงาน พนักพิงสูง 4,000 - - - - กองสาธารณสุข

เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน มีโช้คปรับระดับ จ านวน และส่ิงแวดล้อม

ให้มีประสิทธิภาพ 1 ตัว ราคาตามท้องตลาด

56 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์คอม เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับ 30,000 - - - - กองสาธารณสุข

คอมพิวเตอร์ พิวเตอร์ส าหรับใช้ในการ งานประมวลผล แบบท่ี 2* และส่ิงแวดล้อม

ปฏิบัติงานของทางราชการ (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า

19น้ิว) จ านวน 1 เคร่ือง

ตามประกาศเกณฑ์

ราคากลางและคุณลักษณะ

พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ของกระทรวงดิจิทัล

เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

57 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์คอม เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค 21,000 21,000 21,000 - - กองสาธารณสุข

คอมพิวเตอร์ พิวเตอร์ส าหรับใช้ในการ ส ารับงานประมวลผล * และส่ิงแวดล้อม

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลนางแล 292



แบบ ผ. 03

เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

บญัชคีรุภณัฑ์

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ปฏิบัติงานของทางราชการ จ านวน 1 เคร่ือง

ตามประกาศเกณฑ์

ราคากลางและคุณลักษณะ

พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ของกระทรวงดิจิทัล

เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

58 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ เคร่ืองส ารองไฟ เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์คอม เคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 5,600 - - - - กองสาธารณสุข

คอมพิวเตอร์ พิวเตอร์ส าหรับใช้ในการ 800 VA และส่ิงแวดล้อม

ปฏิบัติงานของทางราชการ จ านวน 2 เคร่ือง ๆ ละ

2,800 บาท

ตามประกาศเกณฑ์

ราคากลางและคุณลักษณะ

พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ของกระทรวงดิจิทัล

เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

59 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ เคร่ืองพิมพ์ เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์คอม เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก 4,300 - - - - ส านักปลัด

คอมพิวเตอร์ พิวเตอร์ส าหรับใช้ในการ พร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ เทศบาล

ปฏิบัติงานของทางราชการ (Ink Tank Printer)

จ านวน 1 เคร่ือง

ตามประกาศเกณฑ์

ราคากลางและคุณลักษณะ

พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ของกระทรวงดิจิทัล

เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลนางแล 293



แบบ ผ. 03

เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

บญัชคีรุภณัฑ์

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

60 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์โฆษณา กล้องถ่ายภาพ เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์โฆษณา กล้องถ่ายภาพ ระบบ 13,600 - - - - ส านักปลัด

และเผยแพร่ และเผยแพร่ ดิจิตอล ความละเอียด เทศบาล

16 ล้านพิกเซล (ฝ่ายอ านวยการ)

จ านวน 1 เคร่ือง

ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์

กองมาตรฐานงบประมาณ1

61 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็ก 2 บาน เพ่ือจัดหาตู้เหล็ก 2 บาน ตู้เหล็ก 2 บาน 10,000 - - - - ส านักปลัด

เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน จ านวน 2 ตู้ ๆ ละ เทศบาล

ให้มีประสิทธิภาพ 5,000 บาท (ฝ่ายอ านวยการ)

ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์

กองมาตรฐานงบประมาณ1

62 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ เคร่ืองส ารองไฟ เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์คอม เคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 5,600 - - - - กองช่าง

คอมพิวเตอร์ พิวเตอร์ส าหรับใช้ในการ 800 VA 

จ านวน 2 เคร่ือง ๆ ละ

2,800 บาท

ตามประกาศเกณฑ์

ราคากลางและคุณลักษณะ

พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ของกระทรวงดิจิทัล

เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลนางแล 294



แบบ ผ. 03

เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

บญัชคีรุภณัฑ์

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

63 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ เคร่ืองส ารองไฟ เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์คอม เคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 2,800 - - - - กองคลัง

คอมพิวเตอร์ พิวเตอร์ส าหรับใช้ในการ 800 VA 

ปฏิบัติงานของทางราชการ จ านวน 1 เคร่ือง ๆ ละ

2,800 บาท

ตามประกาศเกณฑ์

ราคากลางและคุณลักษณะ

พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ของกระทรวงดิจิทัล

เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

64 รักษาความสงบ ครุภัณฑ์วิทยา เคร่ืองวัดความดัน เพ่ือจัดหาเคร่ืองมือ เคร่ืองวัดความดันโลหิต 5,000 2,500 - 2,500 2,500 ส านักปลัด

ภายใน ศาตร์การแพทย์ โลหิต ใช้ในการปฏิบัติงานของ อัตโนมัติ ชนิดพกพา เทศบาล

ทางราชการ จ านวน 2 เคร่ืองๆละ (งานป้องกันฯ

2,500 บาท ฝ่ายธุรการ)

65 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานทาง เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 21,000 - - - - ส านักปลัด

คอมพิวเตอร์ ราชการของเทศบาล โน้ตบุ๊ค ส าหรับงานประ เทศบาล

มวลผล จ านวน 2 เคร่ือง (ฝ่ายธุรการ)

66 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ เคร่ืองท าลายเอกสาร เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานทาง จัดซ้ือเคร่ืองท าลายเอก - - - 24,600 - ส านักปลัด

ส านักงาน ราชการของเทศบาล สารแบบตัดละเอียดความ เทศบาล

ละเอียดคร้ังละไม่น้อย (ฝ่ายธุรการ)

กว่า 10 แผ่น จ านวน

1 เคร่ือง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลนางแล 295



แบบ ผ. 03

เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

บญัชคีรุภณัฑ์

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

67 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ โต๊ะหมู่บูชา เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานทาง จัดซ้ือโต๊ะหมู่บูชา จ านวน - - 8,500 - - ส านักปลัด

ส านักงาน ราชการของเทศบาล 1 ชุด ตามมาตรฐาน เทศบาล

68 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานทาง เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In 23,000 46,000 23,000 23,000 - ฝ่ายอ านวยการ 

คอมพิวเตอร์ ราชการของเทศบาล One ส าหรับงานประมวลผล กองคลัง 

เคร่ืองละ 23,000 บาท ฝ่ายธุรการ 

69 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานทาง เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับ 30,000 30,000 30,000 - - กองคลัง 

คอมพิวเตอร์ ราชการของเทศบาล ประมวลผล แบบ ท่ี 2 ฝ่ายธุรการ 

(จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า ฝ่ายอ านวยการ 

19 น้ิว) จ านวน 3 เคร่ือง

70 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ เคร่ืองส ารองไฟ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานทาง เคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 800 5,000 12,500 2,500 2,500 - กองคลัง 

คอมพิวเตอร์ ราชการของเทศบาล  VA จ านวน 8 เคร่ือง ฝ่ายธุรการ 

ฝ่ายอ านวยการ 

71 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ เต็นท์ผ้าใบพับได้ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานทาง จัดซ้ือเต็นท์ผ้าใบพับได้ - 50,000 - - - ส านักปลัด

ส านักงาน ราชการของเทศบาล ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 3 ม. เทศบาล

จ านวน20ชุดๆ 2,500 บาท (ฝ่ายอ านวยการ)

72 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ โต๊ะท างานเหล็ก เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานทาง จัดซ้ือโต๊ะท างานเหล็ก - - 14,800 - - ส านักปลัด

ส านักงาน ขนาด 5 ฟุต ราชการของเทศบาล ขนาด 5 ฟุต พร้อมกระจก เทศบาล

ขนาดกว้าง 153 ซม.ลึก (ฝ่ายธุรการ)

77 ซม. สูง 75 ซม. 

จ านวน 1 ตัวๆละ14,800

บาท (ตามราคาท้องตลาด)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลนางแล 296



แบบ ผ. 03

เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

บญัชคีรุภณัฑ์

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

73 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ตู้บานเล่ือนกระจก เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานทาง จัดซ้ือตู้บานเล่ือนกระจก 27,600 - - - ส านักปลัด

ส านักงาน 4 ฟุต ราชการของเทศบาล 4 ฟุต ขนาดกว้าง 120 ซม. เทศบาล

ลึก 45.7 ซม. สูง 183 ซม.

จ านวน4 ตู้ๆละ6,900 บาท

(ตามราคาท้องตลาด)

74 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ เคร่ืองเสียง เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานทาง จัดซ้ือชุดเคร่ืองเสียงกลาง - 80,000 - - - ส านักปลัด

ส านักงาน กลางแจ้ง ราชการของเทศบาล แจ้ง จ านวน 1 ชุดโดยตู้ เทศบาล

เสียงขนาดไม่น้อยกว่า 15 (ฝ่ายธุรการ)

น้ิว จ านวน 2 ตัว EQ 2 ช้ัน

1 ชุด (ตามราคาท้องตลาด)

75 การรักษาความ ครุภัณฑ์อ่ืนๆ ป้ายสามเหล่ียมไฟฉุกเฉิน เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานทาง ป้ายสามเหล่ียมไฟฉุกเฉิน - 24,000 - - - ส านักปลัด

สงบภายใน ราชการของเทศบาล จ านวน 2 ชุด เทศบาล

(ตามราคาท้องตลาด) (งานป้องกันฯ

ฝ่ายธุรการ)

76 การรักษาความ ครุภัณฑ์อ่ืนๆ กระจกโค้งจราจร เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานทาง กระจกโค้งจราจร พร้อมติดต้ัง - - - 64,000 - ส านักปลัด

สงบภายใน ราชการของเทศบาล จ านวน 16 ชุด เทศบาล

(ตามราคาท้องตลาด) (งานป้องกันฯ

ฝ่ายธุรการ)

77 การรักษาความ ครุภัณฑ์อ่ืนๆ ขาต้ังสแตนเลส เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานทาง ขาต้ังสแตนเลส พร้อม - - 13,000 - - ส านักปลัด

สงบภายใน ราชการของเทศบาล ป้ายห้าม จอดตลอดแนว เทศบาล

จ านวน 2 ชุด (งานป้องกันฯ

(ตามราคาท้องตลาด) ฝ่ายธุรการ)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลนางแล 297



แบบ ผ. 03

เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

บญัชคีรุภณัฑ์

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

78 การรักษาความ ครุภัณฑ์อ่ืนๆ แผนก้ันจราจร เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานทาง แผนก้ันจราจร ขนาด 1 - - - 18,000 - ส านักปลัด

สงบภายใน ราชการของเทศบาล เมตร ไม่มีล้อ จ านวน 10 เทศบาล

แผงๆละ 1,800 บาท (งานป้องกันฯ

(ตามราคาท้องตลาด) ฝ่ายธุรการ)

79 การรักษาความ ครุภัณฑ์อ่ืนๆ แผนก้ันจราจร เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานทาง แผนก้ันจราจร ขนาด 1.5 - 20,000 - - - ส านักปลัด

สงบภายใน ราชการของเทศบาล เมตร ไม่มีล้อ จ านวน 10 เทศบาล

แผงๆละ 2,000 บาท (งานป้องกันฯ

(ตามราคาท้องตลาด) ฝ่ายธุรการ)

80 การรักษาความ ครุภัณฑ์ เคร่ืองพิมพ์ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานทาง เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์หรือ LED - 2,600 - - - ส านักปลัด

สงบภายใน คอมพิวเตอร์ ราชการของเทศบาล สีชนิด Network แบบท่ี 1 เทศบาล

(ฝ่ายธุรการ)

81 การศึกษา ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้บานเล่ือนผสม 3 ฟุต เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานทาง ตู้บานเล่ือนผสม 3 ฟุต - - 5,900 - - กองการศึกษา

ราชการของเทศบาล ขนาดกว้าง 91.5 ×ลึก 45.7

× สูง 183 ซม.

จ านวน 1 ตู้

82 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานทาง เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับ 30,000 30,000 30,000 30,000 - กองช่าง

คอมพิวเตอร์ ราชการของกองช่าง งานประมวลผล แบบท่ี 2*

(จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า

19 น้ิว) 

83 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ เคร่ืองพิมพ์ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานทาง เคร่ืองพิมพ์ Multifunction - - 17,900 17,900 - กองช่าง

คอมพิวเตอร์ ราชการของกองช่าง (Inkjet) แบบฉีดหมึก Inkjet

จ านวน 2 เคร่ือง

(ตามราคาท้องตลาด)
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แบบ ผ. 03

เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

บญัชคีรุภณัฑ์

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

84 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ เคร่ืองส ารอง เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานทาง เคร่ืองส ารองไฟ 2,500 2,500 2,500 2,500 - กองช่าง

คอมพิวเตอร์ ราชการของกองช่าง ขนาด 800 VA

จ านวน 4 เคร่ือง

85 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ รถจักรยานยนต์ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานทาง รถจักรยานยนต์ ขนาด - - 40,800 - - กองช่าง

ยานพาหนะ ราชการของกองช่าง 110 ซีซี (ตามบัญชี

และขนส่ง มาตรฐานครุภัณฑ์)

86 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ป๊ัมน้ า เพ่ือใช้ในการผลิตน้ าประปา ป๊ัมน้ าบาดาลซัมเมอร์ส - - 30,500 - - กองช่าง

การเกษตร ขนาด 2 แรงม้า 

พร้อมติดต้ัง จ านวน 1 เคร่ือง

ๆละ 30,500 บาท

(ตามราคาท้องตลาด)

87 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ตู้บานเล่ือนผสม 4 ฟุต เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานทาง จัดซ้ือตู้บานเล่ือนผสม 4ฟุต - - 6,900 6,900 - กองช่าง

ส านักงาน ราชการของเทศบาล ขนาดกว้าง 120 ซม.

ลึก 45.7 ซม. สูง 183 ซม.

จ านวน 4 ตู้ๆละ 6,900บาท

(ตามราคาท้องตลาด)

88 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ เคร่ืองพิมพ์ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติ จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ 7,700 - 7,700 - - ส านักปลัด

คอมพิวเตอร์ งานทางราชการ หรือ LED ขาวด า เทศบาล

จ านวน 2 เคร่ือง (ฝ่ายธุรการ)

กองคลัง

89 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ เคร่ืองปรับอากาศ เพ่ือใช้ในการอ านวยความ เคร่ืองปรับอากาศแบบ - - 17,000 - - ส านักปลัด

ส านักงาน สะดวกในการติดต่อราชการ แยกส่วน แบบติดผนัง เทศบาล

ด้านการป้องกันและ ขนาด 12,000 บีทียู (ฝ่ายธุรการ)

บรรณเทาสาธารณภัย จ านวน 1 เคร่ือง
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แบบ ผ. 03

เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

บญัชคีรุภณัฑ์

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

90 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ เคร่ืองปรับอากาศ เพ่ือใช้ในการอ านวยความ เคร่ืองปรับอากาศแบบ - - 28,000 - - ส านักปลัด

ส านักงาน สะดวกในการติดต่อราชการ แยกส่วนแบบติดผนัง เทศบาล

และการประชุม  ขนาด 24,000 บีทียู (ฝ่ายธุรการ)

จ านวน 1 เคร่ือง

91 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ เคร่ืองปรับอากาศ เพ่ือใช้ในการอ านวยความ เคร่ืองปรับอากาศแบบ - - 169,200 - - ส านักปลัด

ส านักงาน สะดวกในการติดต่อราชการ แยกส่วนแบบแขวน ขนาด เทศบาล

และการประชุม 32,000 บีทียูจ านวน (ฝ่ายธุรการ)

4 เคร่ืองๆละ 42,300 บาท

92 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ เก้าอ้ีส านักงาน เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน จัดซ้ือเก้าอ้ีส านักงาน มีโช๊ค - - 35,000 - - ส านักปลัด

ส านักงาน ทางราชการในการประชุม ปรับระดับ จ านวน 20 ตัวๆ เทศบาล

ละ 1,750 บาท (ฝ่ายธุรการ)

(ราคาตามท้องตลาด)

93 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ เก้าอ้ีส านักงาน เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน จัดซ้ือเก้าอ้ีส านักงาน มีโช๊ค - - 10,600 - - ส านักปลัด

ส านักงาน ทางราชการในการประชุม ปรับระดับพนักพิงสูง จ านวน เทศบาล

2 ตัวๆละ 5,300 บาท (ฝ่ายอ านวยการ)

(ราคาตามท้องตลาด) (ตรวจสอบ)

94 การรักษาความ ค่าครุภัณฑ์ เคร่ืองเป่าลม เพ่ือใช้ในการปฏิบัติ จัดซ้ือเคร่ืองเป่าลม จ านวน 3 เคร่ือง - 16,500 - - - ส านักปลัด

สงบภายใน เคร่ืองดับเพลิง งานทางราชการ เคร่ืองละ 5,500 บาท เทศบาล

(ราคาตามท้องตลาด) (งานป้องกันฯ

ฝ่ายธุรการ)

95 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ เคร่ืองพ่นยา เพ่ือใช้ในการปฏิบัติ จัดซ้ือเคร่ืองพ่นยา แบบใช้ - - 16,800 - - ส านักปลัด

การเกษตร งานทางราชการ แรงดันของเหลวชนิดต้ัง เทศบาล

พ้ืนขนาด 3.5 แรงม้า (งานป้องกันฯ

จ านวน 1 เคร่ือง ฝ่ายธุรการ)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลนางแล 300



แบบ ผ. 03

เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

บญัชคีรุภณัฑ์

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

96 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ โต๊ะพับเอนกประสงค์ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติ จัดซ้ือโต๊ะพับเอนกประสงค์ - - 45,000 - - ส านักปลัด

ส านักงาน งานทางราชการ หน้าขาว ขาเหล็กชุบ เทศบาล

โครเม่ียม ขนาดกว้าง (ฝ่ายธุรการ)

45 x ยาว 150 x สูง 75

เซนติเมตร จ านวน 30 ตัว

ตัวละ 1,500 บาท

97 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ รถพยาบาล(รถตู้) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ จัดซ้ือรถพยาบาล(รถตู้) - - - 2,000,000 - กองสาธารณสุข

ยานพาหนะ ให้บริการด้านการแพทย์ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ า และส่ิงแวดล้อม

และขนส่ง ฉุกเฉินของเทศบาล กว่า 2,400 ซีซี หรือก าลัง

ต าบลนางแล เคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า

90 กิโลวัตต์

98 สาธารณสุข ครุภัณฑ์อ่ืนๆ เคร่ืองบีบอัด เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ จัดซ้ือเคร่ืองบีบอัดก้อนพลาส - - 32,000 32,000 64,000 กองสาธารณสุข

ก้อนพลาสติก บริหารจัดการขยะและ ติก ชนิดเหล็ก แบบคันโยก และส่ิงแวดล้อม

เพ่ิมมูลค่าขยะ ประเภท ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 

พลาสติก 40 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 

80 ซม.

99 สังคมสงเคราะห์ ครุภัณฑ์ เคร่ืองอ่านบัตร เพ่ือใช้ในการปฏิบัติ จัดซ้ืออุปกรณ์อ่านบัตรแบบ - 700 - - - ส านักปลัด

คอมพิวเตอร์ งานทางราชการ อเนกประสงค์  (งานพัฒนาชุมชน)

จ านวน 1 เคร่ือง

100 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ส ารวจ กล้องระดับ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติ กล้องระดับ ขนาดก าลังขยาย - - 34,000 - - กองช่าง

งานทางราชการ 30 เท่า จ านวน 1 เคร่ืองๆละ

34,000 บาท

101 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ส ารวจ ล้อวัดระยะ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติ ล้อวัดระยะ ธรรมดา - - 12,000 - - กองช่าง

งานทางราชการ แบบสแตนเลส จ านวน 2
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แบบ ผ. 03

เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

บญัชคีรุภณัฑ์

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

อันๆละ 6,000 บาท

102 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ โต๊ะท างานเหล็ก เพ่ือใช้ในการปฏิบัติ จัดซ้ือโต๊ะท างานเหล็ก - - 14,800 - - กองช่าง

ส านักงาน ขนาด 5 ฟุต งานทางราชการ ขนาด 5 ฟุต พร้อมกระจก

ขนาดกว้าง 153 ซม.ลึก

77 ซม. สูง 75 ซม. 

จ านวน 1 ตัวๆละ14,800

บาท (ตามราคาท้องตลาด)

103 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานทาง เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับ 30,000 30,000 30,000 - - กองสาธารณสุข

คอมพิวเตอร์ ราชการของกองช่าง งานประมวลผล แบบท่ี 2* และส่ิงแวดล้อม

(จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า

19 น้ิว) จ านวน 3 เคร่ือง

104 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ เคร่ืองส ารองไฟ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานทาง เคร่ืองส ารองไฟ 2,500 2,500 2,500 - - กองสาธารณสุข

คอมพิวเตอร์ ราชการ ขนาด 800 VA และส่ิงแวดล้อม

จ านวน 3 เคร่ือง

105 การศึกษา ครุภัณฑ์ เคร่ืองพิมพ์ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติ จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์Multifunc - - 36,000 - - กองการศึกษา

คอมพิวเตอร์ งานทางราชการ tion เลเซอร์ หรือ LED

ขาวด า  จ านวน 4 เคร่ืองๆ

9,000 บาท

106 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ เคร่ืองพิมพ์ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติ จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์Multifunc 7,900 - - - - กองช่าง

คอมพิวเตอร์ งานทางราชการ tion แบบฉีดหมึกพร้อม

ติดต้ังถังหมึกพิมพ์(Ink Tank

Printer) จ านวน 1 เคร่ือง

107 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานทาง เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 21,000 21,000 21,000 - - กองช่าง

คอมพิวเตอร์ ราชการ ส าหรับงานประมวลผล  

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลนางแล 302



แบบ ผ. 03

เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

บญัชคีรุภณัฑ์

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

จ านวน 3 เคร่ืองๆ 

21,000 บาท 

108 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติ จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์Multifunc 7,900 - 7,900 - - กองสาธารณสุข

คอมพิวเตอร์ งานทางราชการ tion แบบฉีดหมึกพร้อม และส่ิงแวดล้อม

ติดต้ังถังหมึกพิมพ์(Ink Tank

Printer) จ านวน 2 เคร่ือง

109 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานทาง เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 21,000 - 21,000 - - กองสาธารณสุข

คอมพิวเตอร์ ราชการ ส าหรับงานประมวลผล  และส่ิงแวดล้อม

จ านวน 2 เคร่ืองๆ 

21,000 บาท 

110 การศึกษา ครุภัณฑ์ เคร่ืองพิมพ์ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติ จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์Multifunc - - 36,000 - - กองการศึกษา

คอมพิวเตอร์ งานทางราชการ tion เลเซอร์ หรือ LED

ขาวด า  จ านวน 4 เคร่ืองๆ

9,000 บาท

111 การศึกษา ครุภัณฑ์ เคร่ืองพิมพ์ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติ จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์Multifunc 4,300 - 8,600 4,300 - กองการศึกษา

คอมพิวเตอร์ งานทางราชการ tion แบบฉีดหมึกพร้อม

ติดต้ังถังหมึกพิมพ์(Ink Tank

Printer) จ านวน 4 เคร่ือง

112 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ เคร่ืองพิมพ์ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติ จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์Multifunc 4,300 - 4,300 - - ส านักปลัด

คอมพิวเตอร์ งานทางราชการ tion แบบฉีดหมึกพร้อม เทศบาล

ติดต้ังถังหมึกพิมพ์(Ink Tank (ฝ่ายธุรการ)

Printer) 

113 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ เคร่ืองพิมพ์ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติ เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์หรือ LED - - 2,600 - - ส านักปลัด

คอมพิวเตอร์ งานทางราชการ ชนืดสี Network แบบท่ี 1 เทศบาล

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลนางแล 303



แบบ ผ. 03

เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

บญัชคีรุภณัฑ์

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลนางแล

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

(18 หน้า/นาที) (ฝ่ายธุรการ)

รวม - 7,920,500 626,800 879,400 2,258,200 66,500 -113 รายการ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลนางแล 304


