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ค ำน ำ 
 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2548  ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน ตามหมวด  5 ข้อ 26  
การจัดท าแผนการด าเนินงานให้ด าเนินการตามระเบียบนี้  โดยมีขั้นตอนด าเนินการ ดังนี้ (1) คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วย
ราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน  เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน  ทั้งนี้  ให้ปิด
ประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและ
ต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2559  ข้อ 12 “ข้อ 27 แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงิน
สะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน
อ่ืนๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  การขยายเวลาการจัดท าและการ
แก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิน่”   

   
  ดังนั้น  เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว เทศบาลต าบลนางแล จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนการ
ด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 ขึ้น เพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น และใช้เป็น
แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของเทศบาลให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น              
มีการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน /โครงการ       
ในแผนการด าเนินงานจะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น และหวังเป็น
อย่างยิ่งว่าแผนการด าเนินงานเทศบาลต าบลนางแล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ฉบับนี้ จะสามารถใช้เป็น
ประโยชน์ต่อการด าเนินงานของเทศบาลต าบลนางแล และผู้ที่เก่ียวข้องเป็นอย่างดี  
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ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

 
 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ก าหนดให้เทศบาลต าบลจัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปี เพ่ือเป็นการก าหนดทิศทางใน
การพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ส าหรับแผนการด าเนินงานนั้น มีจุดมุ่งหมายเพ่ือ
แสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น ท าให้การด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นมีความชัดเจนในการ
ปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ าซ้อนของโครงการมีการประสานและบูรณาการท างานกับหน่วยงานและจ าแนก
รายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ การจัดแผนการด าเนินงานจะท าให้การติดตามและประเมินผลมีความ
สะดวกยิ่งขึ้น และแผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจาก
หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืน ๆที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 
 
วัตถุประสงค์ของแผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

  แผนการด าเนินงาน มีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมด ในพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลนางแล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แผนการ
ด าเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ทั้งหมดที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ท าให้แนวทางด าเนินงานของเทศบาลต าบลนางแล มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ าซ้อนของ
โครงการ มีการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่างๆ                   
ของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในแผนการด าเนินงาน และในการจัดท าแผนด าเนินงานจะท าให้การติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนามีความสะดวกยิ่งข้ึน 
 
ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 หมวด 5 ข้อ 26 และข้อ 27 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการ
ด าเนินงาน โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
  1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
     2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น  
ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
 



แผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 หน้า 2 
 

    3. แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจาก
หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืน ๆที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  การขยายเวลาการจัดท าแผนและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของ
ผู้บริหารท้องถิ่น 
 

จำกขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนข้ำงต้นสำมำรถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้ 
 

 
  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
ประโยชน์ของแผนกำรด ำเนินงำน 

1. แสดงถึงความชัดเจนในการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 
2. แสดงความสอดคล้องกับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
3. ลดการซ้ าซ้อนของการบริหารงบประมาณรายจ่ายต่าง ๆ 
4. ท าให้การด าเนินโครงการของท้องถิ่นมีความชัดเจน และมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติ 
5. เป็นเครื่องส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไป

อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
6. เพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติงานตามโครงการต่างๆ 
7. เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมมี

ประสิทธิภาพ 
 

คณะกรรมการสนับสนุน 
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

รวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนา 

ท าร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอร่างแผนการด าเนินงาน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หน่วยงานราชการส่วนกลาง 
ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและ 
หน่วยงานอื่นๆ 

คณะกรรมการ 
พัฒนาท้องถิ่น 

พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอร่างฯต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศ 
เป็นแผนด าเนินงาน 

ผู้บริหารท้องถิ่น 



แบบ ผด.01

จ ำนวน คิดเป็นร้อยละ จ ำนวน คิดเป็นร้อยละ
โครงกำร ของโครงกำร งบประมำณ ของงบประมำณ

ทีด่ ำเนินกำร ทัง้หมด ทัง้หมด

1.1 แผนงานการศึกษา 17 12.98 5,227,707 14.14 ฝ่ายบริหารการศึกษา
1.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรมและนันทนาการ 1 0.76 80,000 0.22

รวม 18 13.74 5,307,707 14.36

2.1 - แผนงานสังคมสงเคราะห์ 2 1.53 40,000 0.11 1.งานพัฒนาชุมชน
     - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 4 3.05 110,000        0.30 2.งานส่งเสริมการศึกษา
     - แผนงานการศาสนาวัฒนธรมและนันทนาการ 1 0.76 80,000          0.22 3.ฝ่ายบริหารการศึกษา
     - แผนงานงบกลาง 3 2.29 16,701,600    45.17 4.งานส่งเสริมสุขภาพ
2.2 - แผนงานสาธารณสุข 12 9.16 330,000        0.89 5.ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
     - แผนงานงบกลาง 1 0.76 172,000        0.47 6.งานบริหารทัว่ไป 
2.3 - แผนงานการศาสนาวัฒนธรมและนันทนาการ 5 3.82 220,000        0.60 7.งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนฯ
2.4 - แผนงานการศาสนาวัฒนธรมและนันทนาการ 6 4.58 346,000        0.94
     - แผนงานบริหารงานทัว่ไป 1 0.76 100,000        0.27
2.5   แผนงานการรักษาความสงบภายใน 9 6.87 180,000        0.49

รวม 44 33.59 18,279,600   49.44

บัญชสีรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
เทศบำลต ำบลนำงแล  อ ำเภอเมอืง  จังหวัดเชยีงรำย

ยุทธศำสตร/์แนวทำง หน่วยด ำเนินกำร

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ อปท. ที ่1 กำรพัฒนำกำรศึกษำ

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ อปท. ที ่2 กำรพัฒนำคุณภำพชวีิตและสังคมอยู่เย็นเป็นสุข

แผนการด าเนินงาน ปงีบประมาณ พ.ศ.2561 หน้า 3



แบบ ผด.01

จ ำนวน คิดเป็นร้อยละ จ ำนวน คิดเป็นร้อยละ
โครงกำร ของโครงกำร งบประมำณ ของงบประมำณ

ทีด่ ำเนินกำร ทัง้หมด ทัง้หมด

3.1  - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 0.76 100,000        0.27 1.งานพัฒนาชุมชน 
      - แผนงานการเกษตร 5 3.82 190,000        0.51 2.งานส่งเสริมการเกษตร
3.2  - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 0.76 100,000        0.27 3.งานประชาสัมพันธ์
3.3    แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 3 2.29 90,000          0.24
3.4    แผนงานการเกษตร 1 0.76 30,000          0.08

รวม 11 8.40 510,000 1.38

4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 23 17.56 9,274,000 25.08 กองช่าง

รวม 23 17.56 9,274,000 25.08

5.1 แผนงานการเกษตร 4 3.05 130,000        0.35 1.งานส่งเสริมการเกษตร
5.2 แผนงานเคหะและชุมชน 5 3.82 2,463,000      6.66 2.กองสาธารณสุขฯ
5.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน 1 0.76 50,000          0.14 3.ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

รวม 10 7.63 2,643,000 7.15

บัญชสีรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
เทศบำลต ำบลนำงแล  อ ำเภอเมอืง  จังหวัดเชยีงรำย

ยุทธศำสตร/์แผนงำน หน่วยด ำเนินกำร

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ อปท. ที ่3 กำรพัฒนำเศรษฐกิจและกำรท่องเทีย่ว

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ อปท. ที ่4 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ อปท. ที ่5 กำรพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดล้อม

แผนการด าเนินงาน ปงีบประมาณ พ.ศ.2561 หน้า 4



แบบ ผด.01

จ ำนวน คิดเป็นร้อยละ จ ำนวน คิดเป็นร้อยละ
โครงกำร ของโครงกำร งบประมำณ ของงบประมำณ

ทีด่ ำเนินกำร ทัง้หมด ทัง้หมด

6.1 - แผนงานบริหารงานทัว่ไป 3 2.29 210,000        0.57 1.งานบริหารทัว่ไป
     - แผนงานเคหะและชุมชน 1 0.76 20,000          0.05 2.งานวิเคราะห์นโยบายฯ
6.2   แผนงานบริหารงานทัว่ไป 7 5.34 253,000        0.68 3.กองช่าง
6.3   แผนงานบริหารงานทัว่ไป 14 10.69 475,000        1.28 4.งานการเจ้าหน้าที่

5.งานนิติการ
6.กองคลัง

รวม 25 19.08 958,000 2.59
รวมทัง้สิ้น 131 100.00 36,972,307 100.00

 

บัญชสีรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
เทศบำลต ำบลนำงแล  อ ำเภอเมอืง  จังหวัดเชยีงรำย

ยุทธศำสตร/์แผนงำน หน่วยด ำเนินกำร

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ อปท. ที ่6 กำรพัฒนำกำรเมอืงกำรบริหำรจัดกำรทีด่ี

แผนการด าเนินงาน ปงีบประมาณ พ.ศ.2561 หน้า 5



แผนการด าเนินงาน ปงีบประมาณ พ.ศ.2561 หน้า 6



แผนการด าเนินงาน ปงีบประมาณ พ.ศ.2561 หน้า 7



แผนการด าเนินงาน ปงีบประมาณ พ.ศ.2561 หน้า 8



ล ำดับ รำยละเอียดของ สถำนที่ หน่วยด ำเนินกำร

ที่ โครงกำร/กิจกรรม ด ำเนินกำร ต.
ค

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

1 โครงการจดัหาส่ือ จดัหา จดัซ้ือส่ือการเรียนการสอน 50,000.00            ศูนยพ์ฒันา ฝ่ายบริหาร
การเรียนการสอน เคร่ืองเล่นสนาม สนามเด็กเล่น เทศบัญญัติ เด็กเล็ก การศึกษา 

หน้า 20/53 เทศบาล (กองการศึกษา)
ต าบลนางแล

2 โครงการอบรมทบทวน จดัอบรมให้ความรู้ ทบทวน 20,000.00            เทศบาล ฝ่ายบริหาร
บุคลากรทางการศึกษาใน บุคลากรทางการศึกษาใน เทศบัญญัติ ต าบลนางแล การศึกษา 
การจดัวางระบบประกนั การจดัวางระบบประกนั หน้า 21/53 (กองการศึกษา)
คุณภาพสถานศึกษาและจดั คุณภาพสถานศึกษาและจดั
ท าแผนพฒันาการศึกษา ท าแผนพฒันาการศึกษา      

3 โครงการอบรมผู้มีส่วน จดัอบรมให้ความรู้ ผู้มีส่วน 20,000.00            เทศบาล ฝ่ายบริหาร
เกี่ยวขอ้งในการส่งเสริม เกี่ยวขอ้งในการส่งเสริม เทศบัญญัติ ต าบลนางแล การศึกษา 
การพฒันาสมรรถนะและ การพฒันาสมรรถนะและ หน้า 21/53 (กองการศึกษา)
พฒันาการเด็กเล็ก พฒันาการเด็กเล็ก

แผนงานการศึกษา

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

บญัชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2561

 แบบ ผด. 02

เทศบำลต ำบลนำงแล อ ำเภอเมือง จังหวดัเชียงรำย

ยทุธศำสตร์ที ่1 ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ (ส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำและกำรจัดกิจกรรมแก่เด็ก เยำวชน ประชำชนในกำรศึกษำทุกระดับทัง้กำรศึกษำในระบบ

และนอกระบบตำมมำตรฐำนคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำและรองรับกำรก้ำวสู่ประชำคมอำเซียน (AEC)

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 หน้า 6



ล ำดับ รำยละเอียดของ สถำนที่ หน่วยด ำเนินกำร
ที่ โครงกำร/กิจกรรม ด ำเนินกำร ต.

ค
พ.

ย.
ธ.ค

.
ม.

ค.
ก.

พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

4 โครงการจดัท าส่ือของเล่น จดัหาวัสดุอปุกรณ์ จดัท าส่ือ 10,000.00            ศูนยพ์ฒันา ฝ่ายบริหาร
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น เทศบัญญัติ เด็กเล็ก การศึกษา 

หน้า 24/53 เทศบาล (กองการศึกษา)

ต าบลนางแล

5 โครงการศึกษาเรียนรู้นอก น าเด็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเขา้ศึกษา 20,000.00            แหล่งเรียนรู้ ฝ่ายบริหาร

ห้องเรียน เรียนรู้ ณ แหล่งเรียนรู้อื่นๆ นอก เทศบัญญัติ อื่นๆ นอก การศึกษา 

ห้องเรียน หน้า 24/53 ศูนยพ์ฒันา (กองการศึกษา)

เด็กเล็ก

6 โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ย 1.จา่ยเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กใน 620,400.00          ศูนยพ์ฒันา ฝ่ายบริหาร

การบริหารสถานศึกษา ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก เทศบัญญัติ เด็กเล็ก การศึกษา 

2.ค่าจดัการเรียนการสอนเด็กในศูนย์ หน้า 24/53 เทศบาล (กองการศึกษา)

พฒันาเด็กเล็ก ต าบลนางแล

เทศบำลต ำบลนำงแล อ ำเภอเมือง จังหวดัเชียงรำย

ยทุธศำสตร์ที ่1 ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ (ส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำและกำรจัดกิจกรรมแก่เด็ก เยำวชน ประชำชนในกำรศึกษำทุกระดับทัง้กำรศึกษำในระบบ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2561

พ.ศ.2561

และนอกระบบตำมมำตรฐำนคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำและรองรับกำรก้ำวสู่ประชำคมอำเซียน (AEC)

 แบบ ผด. 02
บญัชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

แผนงานการศึกษา

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ.2560

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 หน้า 7



ล ำดับ รำยละเอียดของ สถำนที่ หน่วยด ำเนินกำร

ที่ โครงกำร/กิจกรรม ด ำเนินกำร ต.
ค

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

7 โครงการจดัหาอาหาร จดัหาอาหารกลางวันนักเรียนใน 2,712,000.00        โรงเรียนใน ฝ่ายบริหาร

กลางวันนักเรียน โรงเรียน เทศบัญญัติ พืน้ทีเ่ทศบาล การศึกษา 

1.โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุง่) หน้า 26/53 ต าบลนางแล (กองการศึกษา)

จ านวน 324คนๆ ละ20 บาท 200 วัน

เป็นเงิน 1,296,000 บาท

2.โรงเรียนบ้านนางแล จ านวน 93 

คนๆ ละ20 บาท 200 วัน เป็นเงิน

372,000 บาท

3.โรงเรียนบ้านนางแลใน จ านวน 124

คนๆ ละ20 บาท 200 วัน เป็นเงิน

496,000 บาท

แผนงานการศึกษา

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

 แบบ ผด. 02

บญัชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2561

และนอกระบบตำมมำตรฐำนคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำและรองรับกำรก้ำวสู่ประชำคมอำเซียน (AEC)

เทศบำลต ำบลนำงแล อ ำเภอเมือง จังหวดัเชียงรำย

ยทุธศำสตร์ที ่1 ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ (ส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำและกำรจัดกิจกรรมแก่เด็ก เยำวชน ประชำชนในกำรศึกษำทุกระดับทัง้กำรศึกษำในระบบ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 หน้า 8



ล ำดับ รำยละเอียดของ สถำนที่ หน่วยด ำเนินกำร

ที่ โครงกำร/กิจกรรม ด ำเนินกำร ต.
ค

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

โครงการจดัหาอาหาร 4.โรงเรียนบ้านป่ารวก จ านวน 77 คนๆ เทศบัญญัติ โรงเรียนใน ฝ่ายบริหาร

กลางวันนักเรียน (ต่อ) ละ20 บาท 200 วันเป็นเงิน 308,000บาท หน้า 26/53 พืน้ทีเ่ทศบาล การศึกษา 

5.โรงเรียนบ้านสันต้นขาม จ านวน 60 ต าบลนางแล (กองการศึกษา)

คนๆ ละ20 บาท 200 วัน เป็นเงิน

240,000 บาท

8 โครงการอาหารเสริม (นม) 1.จดัหาอาหารเสริม(นม)ส าหรับเด็กใน 1,479,307.00        ศูนยพ์ฒันาเด็ก ฝ่ายบริหาร

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 180,122.80 บาท เทศบัญญัติ เล็กและโรงเรียน การศึกษา 

2.จดัหาอาหารเสริม(นม)ส าหรับนักเรียน หน้า 24/53 ในพืน้ที่

ในโรงเรียน 1,299,183.60 บาท ต าบลนางแล (กองการศึกษา)

9 โครงการสนามเด็กเล่นตาม อดุหนุนงบประมาณให้โรงเรียนอนุบาล 50,000.00            โรงเรียน ฝ่ายบริหาร

หลักการพฒันา (BBL) นางแล (บ้านทุง่) เทศบัญญัติ อนุบาลนางแล การศึกษา 

"เล่นตามรอยพระยคุลบาท" หน้า 26/53 (บ้านทุง่) (กองการศึกษา)

10 โครงการพชืสวนผสมเพือ่ อดุหนุนงบประมาณให้โรงเรียน 20,000.00            โรงเรียน ฝ่ายบริหาร

การเรียนรู้ บ้านป่ารวก เทศบัญญัติ บ้านป่ารวก การศึกษา 

หน้า 26/53 (กองการศึกษา)

 แบบ ผด. 02

บญัชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2561

เทศบำลต ำบลนำงแล อ ำเภอเมือง จังหวดัเชียงรำย

ยทุธศำสตร์ที ่1 ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ (ส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำและกำรจัดกิจกรรมแก่เด็ก เยำวชน ประชำชนในกำรศึกษำทุกระดับทัง้กำรศึกษำในระบบ

และนอกระบบตำมมำตรฐำนคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำและรองรับกำรก้ำวสู่ประชำคมอำเซียน (AEC)

แผนงานการศึกษา

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 หน้า 9



ล ำดับ รำยละเอียดของ สถำนที่ หน่วยด ำเนินกำร

ที่ โครงกำร/กิจกรรม ด ำเนินกำร ต.
ค

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

11 โครงการเรียนรู้การปลูก อดุหนุนงบประมาณให้โรงเรียน 10,000.00            โรงเรียน ฝ่ายบริหาร

พชืระบบไฮโดรโปนิกส์ บ้านป่ารวก เทศบัญญัติ บ้านป่ารวกฯ การศึกษา 

แบบใช้ท่อน้ า หน้า 26/53 (กองการศึกษา)

12 โครงการจดัหาส่ือ อดุหนุนงบประมาณให้โรงเรียน 26,000.00            โรงเรียน ฝ่ายบริหาร

เทคโนโลยทีางการศึกษา บ้านนางแลใน เทศบัญญัติ บ้านนางแลใน การศึกษา 

หน้า 26/53 (กองการศึกษา)

13 โครงการสร้างศูนยเ์รียนรู้ อดุหนุนงบประมาณให้โรงเรียน 10,000.00            โรงเรียน ฝ่ายบริหาร

พนัธุกรรมพชื(สมุนไพร) บ้านนางแล เทศบัญญัติ บ้านนางแล การศึกษา 

หน้า 26/53 (กองการศึกษา)

14 โครงการจดัหาส่ือการเรียน อดุหนุนงบประมาณให้โรงเรียน 20,000.00            โรงเรียน ฝ่ายบริหาร

การสอนห้องสมุดเสียง บ้านนางแล เทศบัญญัติ บ้านนางแล การศึกษา 

หน้า 26/53 (กองการศึกษา)

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

 แบบ ผด. 02

บญัชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2561

เทศบำลต ำบลนำงแล อ ำเภอเมือง จังหวดัเชียงรำย

ยทุธศำสตร์ที ่1 ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ (ส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำและกำรจัดกิจกรรมแก่เด็ก เยำวชน ประชำชนในกำรศึกษำทุกระดับทัง้กำรศึกษำในระบบ

และนอกระบบตำมมำตรฐำนคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำและรองรับกำรก้ำวสู่ประชำคมอำเซียน (AEC)

แผนงานการศึกษา

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 หน้า 10



ล ำดับ รำยละเอียดของ สถำนที่ หน่วยด ำเนินกำร

ที่ โครงกำร/กิจกรรม ด ำเนินกำร ต.
ค

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

15 โครงการจดัหาส่ีอ ICT อดุหนุนงบประมาณให้โรงเรียน 30,000.00            โรงเรียนบ้าน ฝ่ายบริหาร

เพือ่การเรียนรู้ บ้านสันต้นขาม เทศบัญญัติ สันต้นขาม การศึกษา 

หน้า 26/53 (กองการศึกษา)

16 โครงการค่ายการเรียนรู้ อดุหนุนงบประมาณให้โรงเรียน 30,000.00            โรงเรียน ฝ่ายบริหาร

และเพิม่ศักยภาพด้าน เม็งรายมหาราชวิทยาคม เทศบัญญัติ เม็งรายมหาราช การศึกษา 

วิทยาศาสตร์ หน้า 27/53 วิทยาคม (กองการศึกษา)

17 ค่าจา้งเหมารถรับส่ง จา้งเหมารถรับส่งนักเรียนของศูนย์ 100,000.00          ศูนยพ์ฒันาเด็ก ฝ่ายบริหาร

นักเรียนศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก พฒันาเด็กเล็กทีย่ากจน/ยากไร้/ เทศบัญญัติ เล็กเทศบาล การศึกษา 

ทีย่ากจน/ยากไร้/ด้อยโอกาส ด้อยโอกาสในพืน้ที่ หน้า 24/53 ต าบลนางแล (กองการศึกษา)

รวม 5,227,707.00      

เทศบำลต ำบลนำงแล อ ำเภอเมือง จังหวดัเชียงรำย

ยทุธศำสตร์ที ่1 ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ (ส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำและกำรจัดกิจกรรมแก่เด็ก เยำวชน ประชำชนในกำรศึกษำทุกระดับทัง้กำรศึกษำในระบบ

และนอกระบบตำมมำตรฐำนคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำและรองรับกำรก้ำวสู่ประชำคมอำเซียน (AEC)

แผนงานการศึกษา

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

 แบบ ผด. 02

บญัชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2561

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 หน้า 11



แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 หน้า 12



แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 หน้า 13



แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 หน้า 14



แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 หน้า 15



แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 หน้า 16



แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 หน้า 17



แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 หน้า 18



แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 หน้า 19



ล ำดับ รำยละเอียดของ สถำนที่ หน่วยด ำเนินกำร

ที่ โครงกำร/กิจกรรม ด ำเนินกำร ต.
ค

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

1 โครงการค่ายคุณธรรม จดักจิกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม 80,000.00        ศาสนสถาน ฝ่ายบริหาร
จริยธรรมเด็กและเยาวชน ให้แกเ่ด็กเยาวชนทีศึ่กษาอยู่ใน เทศบัญญัติ ในพืน้ทีห่รือ การศึกษา 
ต าบลนางแล โรงเรียนในพืน้ทีต่ าบลนางแล หน้า 41/53 นอกพืน้ที่ (กองการศึกษา)

รวม 80,000.00       

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมท้องถ่ิน

 แบบ ผด. 02

เทศบำลต ำบลนำงแล อ ำเภอเมือง จังหวดัเชียงรำย

บญัชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2561

ยทุธศำสตร์ที ่1 ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ (ส่งเสริมและสนับสนุนกำรเรียนรูคู่้คุณธรรม กำรเรียนรูคู่้วฒันธรรม จำรีตประเพณีแบบล้ำนนำและกำรสร้ำงนันทนำกำร)

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 หน้า 12



แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 หน้า 13



ล ำดบั รำยละเอียดของ สถำนที่ หน่วยด ำเนินกำร

ที่ โครงกำร/กิจกรรม ด ำเนินกำร ต.
ค

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค. ก.
ย.

1 โครงการพัฒนาตนเองและ จัดกจิกรรมอบรม จัดกจิกรรม 20,000.00              ในเขต งานพัฒนาชุมชน

การมีส่วนร่วมในกจิกรรม ประชุมสัมมนา จัดกจิกรรมสร้าง เทศบัญญัติ เทศบาล ฝ่ายอ านวยการ

ทางสังคม การรวมกลุ่ม เครือข่ายกลุ่มผู้พิการ หน้า 32/53 ต าบลนางแล ส านักปลัด

ในลักษณะเครือข่ายของ

กลุ่มผู้พิการ

2 โครงการพัฒนาตนเองและ จัดกจิกรรมอบรม จัดกจิกรรม 20,000.00              ในเขต งานพัฒนาชุมชน

การมีส่วนร่วมในกจิกรรม ประชุมสัมมนา จัดกจิกรรมสร้าง เทศบัญญัติ เทศบาล ฝ่ายอ านวยการ

ทางสังคม การรวมกลุ่ม เครือข่ายกลุ่มผู้สูงอายุ หน้า 32/53 ต าบลนางแล ส านักปลัด

ในลักษณะเครือข่ายของ

กลุ่มผู้สูงอายุ

รวม 40,000.00           

บัญชโีครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

เทศบำลต ำบลนำงแล อ ำเภอเมือง จงัหวัดเชยีงรำย

 แบบ ผด.02

พ.ศ.2561

 ผู้ตดิเชื้อ สตรี เดก็และเยำวชน และผู้ดอ้ยโอกำส หรือผู้ประสบปัญหำทำงสงัคม)

แผนงานสงัคมสงเคราะห์

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ

ยทุธศำสตร์ที่ 2 ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพชวีิตและสงัคมอยู่เยน็เป็นสขุ (สง่เสริมและสนับสนุนกำรจดัสวัสดกิำรสงัคม กำรสงเครำะห์ กำรพัฒนำคุณภำพชวีิตผู้สงูอำย ุผู้พิกำร

พ.ศ.2560

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 หน้า 13



ล ำดบั รำยละเอียดของ สถำนที่ หน่วยด ำเนินกำร

ที่ โครงกำร/กิจกรรม ด ำเนินกำร ต.
ค

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค. ก.
ย.

1 โครงการพัฒนาศักยภาพ จัดกจิกรรมอบรม จัดกจิกรรม 30,000.00              ในเขต งานพัฒนาชุมชน

สตรีต าบลนางแล ประชุมสัมมนา จัดกจิกรรมสร้าง เทศบัญญัติ เทศบาล ฝ่ายอ านวยการ

เครือข่ายกลุ่มสตรีต าบลนางแล หน้า 40/53 ต าบลนางแล ส านักปลัด

2 โครงการพัฒนาศักยภาพ จัดกจิกรรมอบรม จัดกจิกรรม 20,000.00              ในเขต งานส่งเสริม

สภาเด็กและเยาวชน ประชุมสัมมนา จัดกจิกรรมสร้าง เทศบัญญัติ เทศบาล การศึกษา

เครือข่ายกลุ่มเด็กและเยาวชน หน้า 40/53 ต าบลนางแล กองการศึกษา

3 โครงการอุ่นรักครอบครัว จัดกจิกรรมอบรม จัดกจิกรรม 30,000.00              ในเขต งานพัฒนาชุมชน

ต าบลนางแล ประชุมสัมมนา จัดกจิกรรมสร้าง เทศบัญญัติ เทศบาล ฝ่ายอ านวยการ

เครือข่ายครอบครัวอบอุ่น หน้า 40/53 ต าบลนางแล ส านักปลัด

4 โครงการส่งเสริมพัฒนางาน จัดกจิกรรมอบรม จัดกจิกรรม 30,000.00              ในเขต งานพัฒนาชุมชน

ศูนย์ป้องกนัและแกไ้ขปัญหา ประชุมสัมมนา จัดกจิกรรมสร้าง เทศบัญญัติ เทศบาล ฝ่ายอ านวยการ

ความรุนแรงในเด็ก สตรีและ เครือข่ายป้องกนัและแกไ้ข หน้า 40/53 ต าบลนางแล ส านักปลัด

ครอบครัวเทศบาลต าบล ความรุนแรงในพื้นที่

นางแล

รวม 110,000.00         

ยทุธศำสตร์ที่ 2 ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพชวีิตและสงัคมอยู่เยน็เป็นสขุ (สง่เสริมและสนับสนุนกำรจดัสวัสดกิำรสงัคม กำรสงเครำะห์ กำรพัฒนำคุณภำพชวีิตผู้สงูอำย ุผู้พิกำร

 ผู้ตดิเชื้อ สตรี เดก็และเยำวชน และผู้ดอ้ยโอกำส หรือผู้ประสบปัญหำทำงสงัคม)

 แบบ ผด.02

โครงกำร/กิจกรรม

แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

บัญชโีครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561

เทศบำลต ำบลนำงแล อ ำเภอเมือง จงัหวัดเชยีงรำย

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561
งบประมำณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 หน้า 14



ล ำดบั รำยละเอียดของ สถำนที่ หน่วยด ำเนินกำร

ที่ โครงกำร/กิจกรรม ด ำเนินกำร ต.
ค

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค. ก.
ย.

1 โครงการพื้นที่สร้างสรรค์ 1.จัดกจิกรรมนันทนาการ ส่งเสริม 80,000.00              ในเขต ฝ่ายบริหาร

ส าหรับเด็กและเยาวชน การเรียนรู้ ส่งเสริมการรวมกลุ่ม เทศบัญญัติ เทศบาล การศึกษา

ส่งเสริมประชาธิปไตยเด็กและ หน้า 41/53 ต าบลนางแล กองการศึกษา

เยาวชน

รวม 80,000.00           

1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 13,112,400.00        ในเขต งานพัฒนาชุมชน

เทศบัญญัติ เทศบาล ฝ่ายอ านวยการ

หน้า 52/53 ต าบลนางแล ส านักปลัด

2 เบี้ยยังชีพผู้พิการ ค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการ 3,139,200.00          ในเขต งานพัฒนาชุมชน

เทศบัญญัติ เทศบาล ฝ่ายอ านวยการ

หน้า 52/53 ต าบลนางแล ส านักปลัด

3 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 450,000.00            ในเขต งานพัฒนาชุมชน

เทศบัญญัติ เทศบาล ฝ่ายอ านวยการ

หน้า 52/53 ต าบลนางแล ส านักปลัด

รวม 16,701,600.00     

ยทุธศำสตร์ที่ 2 ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพชวีิตและสงัคมอยู่เยน็เป็นสขุ (สง่เสริมและสนับสนุนกำรจดัสวัสดกิำรสงัคม กำรสงเครำะห์ กำรพัฒนำคุณภำพชวีิตผู้สงูอำย ุผู้พิกำร

ผู้ตดิเชื้อ สตรี เดก็และเยำวชน และผู้ดอ้ยโอกำส หรือผู้ประสบปัญหำทำงสงัคม)

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

 แบบ ผด.02

บัญชโีครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

แผนงานงบกลาง

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

เทศบำลต ำบลนำงแล อ ำเภอเมือง จงัหวัดเชยีงรำย

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 หน้า 15



ล ำดับ รำยละเอียดของ สถำนที่ หน่วยด ำเนินกำร

ที่ โครงกำร/กิจกรรม ด ำเนินกำร ต.
ค

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

1 โครงการอบรมเสริมสร้าง จดัอบรมให้ความรู้พนักงาน/และ 15,000.00        เทศบาล ฝ่ายบริหารงาน

ความรู้ด้านกฎหมาย หรือประชาชนด้านกฎหมาย เทศบัญญัติ ต าบลนางแล สาธารณสุข

สาธารณสุข เกี่ยวกบัสาธารณสุขและ หน้า 29/53 กองสาธารณสุข

ส่ิงแวดล้อม และส่ิงแวดล้อม

2 โครงการควบคุมป้องกนัโรค จดักจิกรรมรณรงค์ กจิกรรมอบรม 60,000.00        ในพืน้ที่ ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

ไขเ้ลือดออกแบบมีส่วนร่วม กจิกรรมป้องกนัควบคุมโรค เทศบัญญัติ เทศบาล กองสาธารณสุข

หน้า 31/53 ต าบลนางแล และส่ิงแวดล้อม

3 โครงการชาวนางแลใส่ใจ จดักจิกรรมตรวจสารพษิ 30,000.00        ในพืน้ที่ ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข  

อนัตรายจากสารพษิตกค้าง ให้ความรู้ ติดตามผล เทศบัญญัติ เทศบาล กองสาธารณสุข

ในกระแสเลือด หน้า 31/53 ต าบลนางแล และส่ิงแวดล้อม

4 โครงการต าบลพฒันาการ จดักจิกรรมต าบลพฒันาการ 30,000.00        ในพืน้ที่ ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข  

เด็กดีเร่ิมทีน่มแม่ เด็กดีเร่ิมทีน่มแม่ เทศบัญญัติ เทศบาล กองสาธารณสุข

หน้า 31/53 ต าบลนางแล และส่ิงแวดล้อม

 แบบ ผด. 02

บญัชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2561

เทศบำลต ำบลนำงแล อ ำเภอเมือง จังหวดัเชียงรำย

แผนงานสาธารณสุข

ยทุธศำสตร์ที ่2 ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพชีวติและสังคมอยู่เยน็เปน็สุข  (ส่งเสริมและสนับสนุนกำรลดปจัจัยเสี่ยงด้ำนสุขภำพ กำรปอ้งกันโรค และกำรดูแลสุขภำพอนำมัยของประชำชน)

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 หน้า 16



ล ำดับ รำยละเอียดของ สถำนที่ หน่วยด ำเนินกำร

ที่ โครงกำร/กิจกรรม ด ำเนินกำร ต.
ค

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

5 โครงการป้องกนัและควบคุม จดักจิกรรมรณรงค์ ป้องกนัและ 60,000.00        ในพืน้ที่ งานส่งเสริมสุขภาพ

โรคพษิสุนัขบ้า (สัตว์ปลอด ควบคุมสุนัข โรคพษิสุนัขบ้า เทศบัญญัติ เทศบาล กองสาธารณสุข

โรค คนปลอดภัยจากโรคพษิ หน้า 31/53 ต าบลนางแล และส่ิงแวดล้อม

สุนัขบ้า ตามพระราชปณิธาน

ของศาสตราจารย ์ดร.สมเด็จ

พระเจา้ลูกเธอเจา้ฟา้จฬุาภรณ

วลัยลักษณ์)

6 โคงการป้องกนัและควบคุม จดักจิกรรมรณรงค์ ป้องกนัและ 20,000.00        ในพืน้ที่ งานส่งเสริมสุขภาพ  

โรคมาลาเรีย ควบคุมโรคมาลาเรีย เทศบัญญัติ เทศบาล กองสาธารณสุข

หน้า 31/53 ต าบลนางแล และส่ิงแวดล้อม

7 โครงการส่งเสริมสุขภาพ จดักจิกรรมให้ค าแนะน า 30,000.00        ในพืน้ที่ งานส่งเสริมสุขภาพ  

ผู้ป่วยเร้ือรัง ต าบลนางแล การดูแลสุขภาพของผู้ป่วย เทศบัญญัติ เทศบาล กองสาธารณสุข

เร้ือรัง หน้า 32/53 ต าบลนางแล และส่ิงแวดล้อม

เทศบำลต ำบลนำงแล อ ำเภอเมือง จังหวดัเชียงรำย

ยทุธศำสตร์ที ่2 ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพชีวติและสังคมอยู่เยน็เปน็สุข  (ส่งเสริมและสนับสนุนกำรลดปจัจัยเสี่ยงด้ำนสุขภำพ กำรปอ้งกันโรค และกำรดูแลสุขภำพอนำมัยของประชำชน)

แผนงานสาธารณสุข

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

 แบบ ผด. 02

บญัชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2561

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 หน้า 17



ล ำดับ รำยละเอียดของ สถำนที่ หน่วยด ำเนินกำร

ที่ โครงกำร/กิจกรรม ด ำเนินกำร ต.
ค

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

8 โครงการสร้างภูมิความรู้ จดัอบรมให้ความรู้ กจิกรรมแนะน า 20,000.00        ในพืน้ที่ งานส่งเสริมสุขภาพ

ป้องกนัโรคเอดส์ ป้องกนัโรคเอดส์ แกน่ักเรียน เทศบัญญัติ เทศบาล กองสาธารณสุข

หน้า 32/53 ต าบลนางแล และส่ิงแวดล้อม

9 โครงการรณรงค์ครอบครัว จดักจิกรรมรณรงค์ กจิกรรม 5,000.00          ในพืน้ที่ งานส่งเสริมสุขภาพ

งดเหล้าเขา้พรรษา มีส่วนร่วมของครอบครัว เทศบัญญัติ เทศบาล กองสาธารณสุข

หน้า 32/53 ต าบลนางแล และส่ิงแวดล้อม

10 โครงการลดการตีตราใน จดักจิกรรมอบรมให้ความรู้ 20,000.00        ในพืน้ที่ งานส่งเสริมสุขภาพ

สังคม ค าแนะน าในการลดการตีตรา เทศบัญญัติ เทศบาล กองสาธารณสุข

ผู้ป่วยโรคเอดส์ หน้า 32/53 ต าบลนางแล และส่ิงแวดล้อม

11 โครงการสุขาภิบาลน้ า กจิกรรมส ารวจ ตรวจน้ าอปุโภค 20,000.00        ในพืน้ที่ งานส่งเสริมสุขภาพ

อปุโภค บริโภค บริโภค อบรมคณะกรรมการประปา เทศบัญญัติ เทศบาล กองสาธารณสุข

หมู่บ้าน หน้า 32/53 ต าบลนางแล และส่ิงแวดล้อม

12 โครงการสุขาภิบาลร้าน จดักจิกรรมอบรม รณรงค์ 20,000.00        ในพืน้ที่ ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

อาหารและตลาดสด ตรวจติดตามสุขาภิบาลอาหาร เทศบัญญัติ เทศบาล กองสาธารณสุข

และตลาดสด หน้า 32/53 ต าบลนางแล และส่ิงแวดล้อม

รวม 330,000.00     

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

 แบบ ผด. 02

บญัชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2561

เทศบำลต ำบลนำงแล อ ำเภอเมือง จังหวดัเชียงรำย

ยทุธศำสตร์ที ่2 ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพชีวติและสังคมอยู่เยน็เปน็สุข  (ส่งเสริมและสนับสนุนกำรลดปจัจัยเสี่ยงด้ำนสุขภำพ กำรปอ้งกันโรค และกำรดูแลสุขภำพอนำมัยของประชำชน)

แผนงานสาธารณสุข

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 หน้า 18



ล ำดับ รำยละเอียดของ สถำนที่ หน่วยด ำเนินกำร

ที่ โครงกำร/กิจกรรม ด ำเนินกำร ต.
ค

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

1 สมทบกองทุนหลักประกนั สมทบเขา้กองทุนหลักระกนัสุขภาพ 172,000.00       ในพืน้ที่ ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

สุขภาพ เทศบัญญัติ เทศบาล กองสาธารณสุข

หน้า 53/53 ต าบลนางแล และส่ิงแวดล้อม

รวม 172,000.00     

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2561

เทศบำลต ำบลนำงแล อ ำเภอเมือง จังหวดัเชียงรำย

ยทุธศำสตร์ที ่2 ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพชีวติและสังคมอยู่เยน็เปน็สุข  (ส่งเสริมและสนับสนุนกำรลดปจัจัยเสี่ยงด้ำนสุขภำพ กำรปอ้งกันโรค และกำรดูแลสุขภำพอนำมัยของประชำชน)

แผนงานงบกลาง

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

 แบบ ผด. 02

บญัชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 หน้า 19



แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 หน้า 20



แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 หน้า 21



แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 หน้า 22



แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 หน้า 23



แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 หน้า 24



แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 หน้า 25



ล ำดับ รำยละเอียดของ สถำนที่ หน่วยด ำเนินกำร

ที่ โครงกำร/กิจกรรม ด ำเนินกำร ต.
ค

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

1 ค่าใช้จา่ยในการส่งนักกฬีาเขา้ ค่าใช้จา่ยในการส่งนักกฬีาเขา้ร่วม 10,000.00         ในพืน้ที่ งานส่งเสริม

ร่วมการแขง่ขนัในระดับต่างๆ แขง่ขนักฬีาทุกระดับ ทุกประเภท เทศบัญญัติ เทศบาล การศึกษา

หน้า 40/53 และนอกพืน้ที่ กองการศึกษา

2 โครงการแขง่ขนักฬีานางแล จดักจิกรรมการแขง่ขนักฬีา 120,000.00       ในพืน้ที่ งานส่งเสริม

เกมส์ ในพืน้ทีต่ าบลนางแล เทศบัญญัติ เทศบาล การศึกษา

หน้า 40/53 ต าบลนางแล กองการศึกษา

3 โครงการแขง่ขนักฬีา จดักจิกรรมการแขง่ขนักฬีา 30,000.00         ในพืน้ที่ งานส่งเสริม

วอลเล่ยบ์อลต าบลนางแล วอลเล่ยบ์อลในพืน้ทีต่ าบลนางแล เทศบัญญัติ เทศบาล การศึกษา

หน้า 40/53 ต าบลนางแล กองการศึกษา

4 โครงการแขง่ขนักฬีาเปตอง จดักจิกรรมการแขง่ขนักฬีา 30,000.00         ในพืน้ที่ งานส่งเสริม

เชื่อมสัมพนัธ์ต าบลนางแล เปตองในพืน้ทีต่ าบลนางแล เทศบัญญัติ เทศบาล การศึกษา

หน้า 41/53 ต าบลนางแล กองการศึกษา

5 โครงการจดัการแขง่ขนักฬีา จดัการแขง่ขนักฬีาฟตุบอล 30,000.00         ในพืน้ที่ งานส่งเสริม

ฟตุบอลต าบลนางแลต้านยา ในพืน้ทีต่ าบลนางแล เทศบัญญัติ เทศบาล การศึกษา

เสพติด หน้า 41/53 ต าบลนางแล กองการศึกษา

รวม 220,000.00      

 แบบ ผด. 02

บญัชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2561

เทศบำลต ำบลนำงแล อ ำเภอเมือง จังหวดัเชียงรำย

ยทุธศำสตร์ที ่2 ยทุธสำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพชีวติและสังคมอยู่เยน็เปน็สุข (ส่งเสรมิและสนับสนุนกำรกีฬำและนันทนำกำรของชุมชน กำรสรำ้งสวนสำธำรณะ สวนสุขภำพ และสถำนที่พักผ่อนหย่อนใจ)

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 หน้า 20



แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 หน้า 21



แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 หน้า 22



แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 หน้า 23



แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 หน้า 24



แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 หน้า 25



ล ำดบั รำยละเอียดของ สถำนที่ หน่วยด ำเนินกำร

ที่ โครงกำร/กิจกรรม ด ำเนินกำร ต.
ค

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
มิ.

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.

ก.
ย.

1 โครงการจดังานประเพณียี่เป็ง จดักจิกรรมประเพณียี่เป็ง 50,000.00         ในพืน้ที่ งานส่งเสริม

เทศบัญญัติ เทศบาล การศึกษา

หน้า 41/53 ต าบลนางแล กองการศึกษา

2 โครงการจดังานวันผู้สูงอายุ จดักจิกรรมประเพณีวันผู้สูงอายุ 80,000.00         เทศบาล งานส่งเสริม

เทศบัญญัติ ต าบลนางแล การศึกษา

หน้า 41/53 กองการศึกษา

3 โครงการจดังานหล่อเทียนและ จดักจิกรรมประเพณีทางศาสนา 120,000.00       ศาสนสถาน งานส่งเสริม

แห่เทียนเขา้พรรษา หล่อเทียนและแห่เทียนเขา้ เทศบัญญัติ ในพืน้ที่ การศึกษา

พรรษา หน้า 42/53 เทศบาล กองการศึกษา

ต าบลนางแล

4 โครงการพัฒนาคุณภาพชวีิต จดักจิกรรมอบรมธรรมะ เพือ่พัฒนา 30,000.00         ศาสนสถาน งานส่งเสริม

สตรี เด็กเยาวชน และ คุณภาพชวีิต เด็กเยาวชน สตรี และ เทศบัญญัติ ในพืน้ที่ การศึกษา

ครอบครัวด้วยหลักธรรมะ ครอบครัว หน้า 42/53 เทศบาล กองการศึกษา

ปฏิบัติ ต าบลนางแล

 แบบ ผด. 02

บัญชโีครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

เทศบำลต ำบลนำงแล อ ำเภอเมือง จงัหวดัเชยีงรำย

ยทุธศำสตร์ที ่2 ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพชวีติและสงัคมอยู่เยน็เป็นสขุ (สง่เสริมและสนับสนุนกำรท ำนุบ ำรุงศำสนำ และกำรอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรม ประเพณี ภูมิปัญญำท้องถ่ิน)

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 หน้า 21



ล ำดบั รำยละเอียดของ สถำนที่ หน่วยด ำเนินกำร

ที่ โครงกำร/กิจกรรม ด ำเนินกำร ต.
ค

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
มิ.

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.

ก.
ย.

5 โครงการสืบสานภูมิปัญญา จดักจิกรรมสืบสานภูมิปัญญา 30,000.00         ในพืน้ที่ งานส่งเสริม

ท้องถิ่น ท้องถิ่นของแต่ละหมูบ่้านในพืน้ที่ เทศบัญญัติ เทศบาล การศึกษา

หน้า 42/53 ต าบลนางแล กองการศึกษา

6 โครงการด าเนินการและสนับ อดุหนุนงบประมาณให้ 36,000.00         ในพืน้ที่ งานส่งเสริม

สนุนการด าเนินงานจดักจิกรรม อ าเภอเมืองเชยีงราย เทศบัญญัติ เทศบาล การศึกษา

ของส่วนราชการและองค์กร หน้า 42/53 ต าบลนางแล กองการศึกษา

จงัหวัดเชยีงราย

รวม 346,000

1 ค่าใชจ้า่ยในการจดังาน จดักจิกรรมวันส าคัญของชาติ ได้แก่ 100,000.00       ในพืน้ที่ งานบริหารทัว่ไป

วันส าคัญต่างๆ งานวันแม่แห่งชาติ งานวันพ่อแห่ง เทศบัญญัติ เทศบาล ส านักปลัดเทศบาล

ชาติ งานวันปิยะมหาราช กจิกรรม หน้า 4/53 ต าบลนางแล

ตานหาแม่ฟ้าหลวง งานวันเฉลิมพระ

ชนมพรรษาพระเจา้อยู่หัว งานวัน

ส าคัญต่างๆ ของชาติทีรั่ฐก าหนด

รวม 100,000

เทศบำลต ำบลนำงแล อ ำเภอเมือง จงัหวดัเชยีงรำย

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

ยทุธศำสตร์ที ่2 ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพชวีติและสงัคมอยู่เยน็เป็นสขุ (สง่เสริมและสนับสนุนกำรท ำนุบ ำรุงศำสนำ และกำรอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรม ประเพณี ภูมิปัญญำท้องถ่ิน)

แผนงานบริหารงานทัว่ไป

 แบบ ผด. 02

บัญชโีครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 หน้า 22



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 หน้า 23



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 หน้า 24



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 หน้า 25



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 หน้า 26



ล ำดับ รำยละเอียดของ สถำนที่ หน่วยด ำเนินกำร

ที่ โครงกำร/กิจกรรม ด ำเนินกำร ต.
ค

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

1 ค่าใช้จา่ยในการด าเนินการของ จดัอบรมประชาชน เยาวชน คณะ 20,000.00         ในพืน้ที่ งานป้องกนัฯ

ศูนยต่์อสู้เพือ่เอาชนะยาเสพติด กรรมการ กลุ่มบ าบัด คัดกรองกลุ่ม เทศบัญญัติ เทศบาล ฝ่ายธุรการ

เทศบาลต าบลนางแล เส่ียง รณรงค์ชุมชน โรงเรียน หน้า 16/53 ต าบลนางแล ส านักปลัด

2 โครงการอบรมพลังมวลชนต้าน จดัอบรมประชาชน เยาวชน พลัง 20,000.00         เทศบาล งานป้องกนัฯ

ยาเสพติด มวลชน เพือ่ป้องกนัและต้านยา เทศบัญญัติ ต าบลนางแล ฝ่ายธุรการ

เสพติด หน้า 16/53 ส านักปลัด

3 โครงการจดังานวัน อปพร จดักจิกรรมวัน อปพร. จดันิทรรศการ 20,000.00         เทศบาล งานป้องกนัฯ

ส่งเสริม เผยแพร่ความรู้ให้แก่ เทศบัญญัติ ต าบลนางแล ฝ่ายธุรการ

ประชาชน หน้า 17/53 ส านักปลัด

4 โครงการซักซ้อมแผนป้องกนัและ จดักจิกรรมซักซ้อมแผนป้องกนัและ 20,000.00         เทศบาล งานป้องกนัฯ

บรรเทาสาธารณภัยและการช่วย บรรเทาสาธารณภัยและการช่วยเหลือ เทศบัญญัติ ต าบลนางแล ฝ่ายธุรการ

เหลือผู้ประสบภัยผู้ป่วยฉกุเฉนิ ผู้ประสบภัยผู้ป่วยฉกุเฉนิ หน้า 17/53 ส านักปลัด

5 โครงการฝึกอบรมทบทวน จดัอบรมทบทวนความรู้ อปพร. 20,000.00         เทศบาล งานป้องกนัฯ

อปพร.หน่วยกู้ชีพ หน่วยแพทย์ หน่วยกู้ชีพ หน่วยแพยฉ์กุเฉนิ เทศบัญญัติ ต าบลนางแล ฝ่ายธุรการ

ฉกุเฉนิ หน้า 17/53 ส านักปลัด

 แบบ ผด. 02

บญัชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2561

เทศบำลต ำบลนำงแล อ ำเภอเมือง จังหวดัเชียงรำย

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ยทุธศำสตร์ที ่2 ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพชีวติและสังคมอยู่เยน็เปน็สุข (ส่งเสริมและสนับสนุนกำรรักษำควำมปลอดภัยในชีวติและทรัพยส์ินของประชำชน และแก้ไขปอ้งกันยำเสพติดและอำชญำกรรม)

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 หน้า 23



ล ำดับ รำยละเอียดของ สถำนที่ หน่วยด ำเนินกำร

ที่ โครงกำร/กิจกรรม ด ำเนินกำร ต.
ค

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

6 โครงการรณรงค์ป้องกนัและลด กจิกรรมรณรงค์ลดุบัติเหตุทางถนน 20,000.00         เทศบาล งานป้องกนัฯ

อบุัติเหตุทางถนนช่วงวันหยดุ กจิกรรมจดัต้ังหน่วย/จดุรณรงค์และ เทศบัญญัติ ต าบลนางแล ฝ่ายธุรการ

เทศกาล ให้ค าแนะน าผู้ขบัขี่ร่วมหน่วยงานอื่น หน้า 17/53 ส านักปลัด

7 โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกบัภัย จดัอบรมความรู้ในการหนีภัยแก่ 20,000.00         ในพืน้ที่ งานป้องกนัฯ

และการหนีภัยแกเ่ด็กเยาวชนและ เยาวชนในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กและใน เทศบัญญัติ เทศบาล ฝ่ายธุรการ

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก โรงเรียน หรือเยาวชนทัว่ไป หน้า 18/53 ต าบลนางแล ส านักปลัด

8 โครงการอบรมด้านการป้องกนั จดัอบรมความรู้ในการป้องกนัภัย 20,000.00         ในพืน้ที่ งานป้องกนัฯ

และบรรเทาสาธารณภัยแก่ และบรรเทาสาธารณภัยเบือ้งต้นแก่ เทศบัญญัติ เทศบาล ฝ่ายธุรการ

ประชาชน ประชาชนในพืน้ที่ หน้า 18/53 ต าบลนางแล ส านักปลัด

9 โครงการอบรมด้านการป้องกนั จดัอบรมความรู้ในการป้องกนัภัย 20,000.00         ในพืน้ที่ งานป้องกนัฯ

และบรรเทาสาธารณภัยแก่ และบรรเทาสาธารณภัยเบือ้งต้นแก่ เทศบัญญัติ เทศบาล ฝ่ายธุรการ

พนักงานเจา้หน้าทีสั่งกดัเทศบาล พนักงานเจา้หน้าทีสั่งกดัเทศบาล หน้า 18/53 ต าบลนางแล ส านักปลัด

ต าบลนางแล ต าบลนางแล

รวม 180,000.00     

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

 แบบ ผด. 02

บญัชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2561

เทศบำลต ำบลนำงแล อ ำเภอเมือง จังหวดัเชียงรำย

ยทุธศำสตร์ที ่2 ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพชีวติและสังคมอยู่เยน็เปน็สุข (ส่งเสริมและสนับสนุนกำรรักษำควำมปลอดภัยในชีวติและทรัพยส์ินของประชำชน และแก้ไขปอ้งกันยำเสพติดและอำชญำกรรม)

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 หน้า 24



แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 หน้า 25



แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 หน้า 26



แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 หน้า 27



แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 หน้า 28



ล ำดับ รำยละเอียดของ สถำนที่ หน่วยด ำเนินกำร

ที่ โครงกำร/กิจกรรม ด ำเนินกำร ต.
ค

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

1 โครงการมหกรรมของดี จดังานส่งเสริมการตลาด/ประกวด 100,000.00       ขว่งนางแล/ งานพฒันาชุมชน

ต าบลนางแล ผลิตผลทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ เทศบัญญัติ หรือพพิธิภัณ ฝ่ายอ านวยการ

โอทอปของต าบลนางแล หน้า 40/53 บ้านด า ส านักปลัด

รวม 100,000.00    

1 โครงการส่งเสริมการใช้ จดัอบรมส่งเสริมความรู้ รณรงค์ 30,000.00        ในพืน้ที่ งานส่งเสริมการเกษตร

ผลิตภัณฑ์จลิุนทรีย ์พด. การใช้ เทศบัญญัติ ต าบลนางแล ฝ่ายอ านวยการ

หน้า 50/53 ส านักปลัด

2 โครงการส่งเสริมการใช้ จดัอบรมส่งเสริมความรู้ รณรงค์ 30,000.00        ในพืน้ที่ งานส่งเสริมการเกษตร

สารชีวินทรียใ์นการควบคุม การใช้ เทศบัญญัติ ต าบลนางแล ฝ่ายอ านวยการ

ศัตรูพชื หน้า 50/53 ส านักปลัด

3 โครงการส่งเสริมการเพาะ จดัอบรมส่งเสริมความรู้ 30,000.00        ในพืน้ที่ งานส่งเสริมการเกษตร

เห็ดฟาง เทศบัญญัติ ต าบลนางแล ฝ่ายอ านวยการ

หน้า 50/53 ส านักปลัด

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

 แบบ ผด. 02

บญัชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2561

เทศบำลต ำบลนำงแล อ ำเภอเมือง จังหวดัเชียงรำย

ยทุธศำสตร์ที ่3 ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำเศรษฐกิจและกำรท่องเทีย่ว( ส่งเสริมและสนับสนุนกำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมและพัฒนำคุณภำพผลผลิตทำงกำรเกษตร สินค้ำพ้ืนบำ้น อุตสำหกรรมในครัวเรือน)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการเกษตร

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 หน้า 25



ล ำดับ รำยละเอียดของ สถำนที่ หน่วยด ำเนินกำร

ที่ โครงกำร/กิจกรรม ด ำเนินกำร ต.
ค

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

4 โครงการส่งเสริมคุณภาพ จดัอบรมส่งเสริมความรู้ 30,000.00        ในพืน้ที่ งานส่งเสริมการเกษตร

การจดัการหลังเกบ็เกี่ยวล้ินจี่ เทศบัญญัติ ต าบลนางแล ฝ่ายอ านวยการ

หน้า 50/53 ส านักปลัด

5 โครงการส่งเสริมและสนับสนุน จดัอบรม ศึกษาดูงาน จดักจิกรรม 70,000.00        ในพืน้ที่ งานส่งเสริมการเกษตร

การเพิม่คุณภาพสับปะรดตาม ไร่ตัวอยา่ง ประสานการขอรับรอง เทศบัญญัติ ต าบลนางแล/ ฝ่ายอ านวยการ

มาตรฐาน GAP GAP หน้า 50/53 นอกพืน้ที่ ส านักปลัด

รวม 190,000.00    

 แบบ ผด. 02

บญัชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2561

เทศบำลต ำบลนำงแล อ ำเภอเมือง จังหวดัเชียงรำย

ยทุธศำสตร์ที ่3 ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำเศรษฐกิจและกำรท่องเทีย่ว( ส่งเสริมและสนับสนุนกำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมและพัฒนำคุณภำพผลผลิตทำงกำรเกษตร สินค้ำพ้ืนบำ้น อุตสำหกรรมในครัวเรือน)

แผนงานการเกษตร

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 หน้า 26



แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 หน้า 27



แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 หน้า 28



แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 หน้า 29



แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 หน้า 30



ล ำดับ รำยละเอียดของ สถำนที่ หน่วยด ำเนินกำร

ที่ โครงกำร/กิจกรรม ด ำเนินกำร ต.
ค

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

1 ค่าใช้จา่ยในการฝึกอบรมและ จดัอบรมให้ประชาชน และ/หรือกลุ่ม 100,000.00       ในพืน้ที่ งานพฒันาชุมชน

ส่งเสริมอาชีพราษฎร กลุ่ม อาชีพ กลุ่มองค์กรชุมชน ในด้านต่างๆ เทศบัญญัติ ต าบลนางแล ฝ่ายอ านวยการ

อาชีพ และกลุ่มองค์กรต่างๆ หน้า 40/53 ส านักปลัด

รวม 100,000.00    

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ

สร้ำงงำน สร้ำงอำชีพ และสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน) 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

 แบบ ผด.02

บญัชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ.2561

เทศบำลต ำบลนำงแล อ ำเภอเมือง จังหวดัเชียงรำย

ยทุธศำสตร์ที ่3 ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำเศรษฐกิจและกำรท่องเทีย่ว (ส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งของประชำชน กลุ่มวสิำหกิจชุมชน กลุ่มอำชีพ กลุ่มอำชีพทำงเลือกในกำรสร้ำงรำยได้    

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 หน้า 27



แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 หน้า 28



แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 หน้า 29



แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 หน้า 30



ล ำดับ รำยละเอียดของ สถำนที่ หน่วยด ำเนินกำร

ที่ โครงกำร/กิจกรรม ด ำเนินกำร ต.
ค

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

1 โครงการบริหารจดัการและ จดักจิกรรมพฒันาแหล่งท่องเทีย่ว 50,000.00        ในพืน้ที่ งานประชาสัมพนัธ์

พฒันาการท่องเทีย่วต าบล กจิกรรมการอบรมและดูงานท่องเทีย่ว เทศบัญญัติ ต าบลนางแล ฝ่ายอ านวยการ

นางแล ชุมชน กจิกรรมจดัท าส่ือท่องเทีย่ว หน้า 42/53 ส านักปลัด

2 โครงการส่งเสริมท่องเทีย่ว จดักจิกรรมพฒันาแหล่งท่องเทีย่ว 20,000.00        ในพืน้ที่ งานประชาสัมพนัธ์

ชุมชน คนบ้านนางแล กจิกรรมท่องเทีย่วรูปแบบโฮมสเตย์ เทศบัญญัติ ต าบลนางแล ฝ่ายอ านวยการ

กจิกรรมจดัท าส่ือประชาสัมพนัธ์ หน้า 42/53 ส านักปลัด

3 โครงการส่งเสริมหมู่บ้านต้น จดักจิกรรมพฒันาแหล่งท่องเทีย่ว 20,000.00        ในพืน้ที่ งานประชาสัมพนัธ์

แบบการท่องเทีย่วเชิง กจิกรรมท่องเทีย่วเชิงศิลปวัฒนธรรม เทศบัญญัติ ต าบลนางแล ฝ่ายอ านวยการ

ศิลปวัฒนธรรม กจิกรรมจดัท าส่ือประชาสัมพนัธ์ หน้า 42/53 ส านักปลัด

รวม 90,000

แบบ ผด.02

บญัชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2561

เทศบำลต ำบลนำงแล อ ำเภอเมือง จังหวดัเชียงรำย

ยทุธศำสตร์ที ่3 ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำเศรษฐกิจและกำรท่องเทีย่ว (ส่งเสรมิและสนับสนุนกำรปรบัปรงุพัฒนำเส้นทำงกำรทอ่งเที่ยว สถำนที่ทอ่งเที่ยว กำรทอ่งเที่ยวเชิงอนุรกัษ์และยกระดับกำรทอ่งเที่ยวสำกล)

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 หน้า 28



แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 หน้า 29



แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 หน้า 30



แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 หน้า 31



ล ำดับ รำยละเอียดของ สถำนที่ หน่วยด ำเนินกำร

ที่ โครงกำร/กิจกรรม ด ำเนินกำร ต.
ค

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

1 โครงการส่งเสริมเศรษฐกจิ จดัอบรม ศึกษาดูงาน หรือ/และ 30,000.00        ในพืน้ที่ งานส่งเสริมการเกษตร

พอเพยีงตามแนวพระราชด าริ จดักจิกรรมส่งเสริมแบบอยา่งพอเพยีง เทศบัญญัติ ต าบลนางแล ฝ่ายอ านวยการ

ในรัชกาลที ่9 ในพืน้ที่ หน้า 50/53 ส านักปลัด
รวม 30,000

 แบบ ผด.02
บญัชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2561
เทศบำลต ำบลนำงแล อ ำเภอเมือง จังหวดัเชียงรำย

ยทุธศำสตร์ที ่3 ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำเศรษฐกิจและกำรท่องเทีย่ว( ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนำคุณภำพชีวติประชำชนตำมแนวพระรำชด ำริในกำรด ำเนินชีวติแบบเศรษฐกิจพอเพียง)
แผนงานการเกษตร

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 หน้า 29



แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 หน้า 30



แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 หน้า 31



แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 หน้า 32



ล ำดับ รำยละเอียดของ สถำนที่ หน่วยด ำเนินกำร

ที่ โครงกำร/กิจกรรม ด ำเนินกำร ต.
ค

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

1 โครงการกอ่สร้างร้ัวศูนย์ กอ่สร้างร้ัว คสล.คร่ึงไม้ร้ัวส าเร็จ สถาน 1,460,000.00         ศูนยพ์ฒันา กองช่าง

พฒันาเด็กเล็ก เทศบาล ทีก่อ่สร้าง ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาล เทศบัญญัติ เด็กเล็ก เทศบาลต าบล

ต าบลนางแล หมู่ที ่12 ต าบลนางแล (ตามแบบแปลนทีเ่ทศบาล หน้า 43/53 เทศบาล นางแล

บ้านขวัแตะ ต าบลนางแล ก าหนด) ต าบลนางแล

อ าเภอเมือง จงัหวัดเชียงราย

2 โครงการกอ่สร้างขยายไหล่ กอ่สร้างขยายไหล่ทาง คสล.ซอย 1 296,000.00           หมู่ที ่2 กองช่าง

ทาง คสล.ซอย 1 และซอย 4 และซอย 4 สถานทีก่อ่สร้าง หมู่ที ่2 เทศบัญญัติ บ้านนางล เทศบาลต าบล

หมู่ทึ ่2 บ้านนางแล ต าบล บ้านนางแล (ตามแบบแปลนทีเ่ทศบาล หน้า 43/53 ต าบลนางแล นางแล

นางแล อ าเภอเมือง ก าหนด)

จงัหวัดเชียงราย

3 โครงการกอ่สร้างขยายไหล่ กอ่สร้างขยายไหล่ทาง คสล.ซอย 1 339,000.00           หมู่ที ่13 กองช่าง

ทาง คสล.ซอย 1 หมู่ที ่13 สถานทีก่อ่สร้าง หมู่ที ่13 บ้านแม่ปูคา เทศบัญญัติ บ้านแม่ปูคา เทศบาลต าบล

บ้านแม่ปูคา ต าบลนางแล (ตามแบบแปลนทีเ่ทศบาลก าหนด) หน้า 44/53 ต าบลนางแล นางแล

อ าเภอเมือง จงัหวัดเชียงราย

แบบ ผด.02

บญัชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2561

เทศบำลต ำบลนำงแล อ ำเภอเมือง จังหวดัเชียงรำย

ยทุธศำสตร์ที ่4 ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ( พัฒนำระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร โครงสร้ำงพ้ืนฐำนทีจ่ ำเปน็และกำรจัดผังเมืองของท้องถ่ิน)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 หน้า 30
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ที่ โครงกำร/กิจกรรม ด ำเนินกำร ต.
ค

พ.
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ธ.ค
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ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
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.
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ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

4 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. กอ่สร้างถนน คสล.สถานทีก่อ่สร้าง 249,000.00           หมู่ที ่1 กองช่าง

ซอย 1 หมู่ที ่1 บ้านป่าห้า ซอย 1 หมู่ที ่1 บ้านป่าห้า เทศบัญญัติ บ้านป่าห้า เทศบาลต าบล

ต าบลนางแล อ าเภอเมือง (ตามแบบแปลนทีเ่ทศบาลก าหนด) หน้า 44/53 ต าบลนางแล นางแล

จงัหวัดเชียงราย

5 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. กอ่สร้างถนน คสล.สถานทีก่อ่สร้าง 237,000.00           หมู่ที ่3 กองช่าง

ซอย 2 หมู่ที ่3 บ้านนางแล ซอย 2 หมู่ที ่3 บ้านนางแลเหนือ เทศบัญญัติ บ้านนางแล เทศบาลต าบล

เหนือ ต าบลนางแล (ตามแบบแปลนทีเ่ทศบาลก าหนด) หน้า 44/53 เหนือ นางแล

อ าเภอเมือง จงัหวัดเชียงราย ต าบลนางแล

6 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. กอ่สร้างถนน คสล.สถานทีก่อ่สร้าง 270,000.00           หมู่ที ่16 กองช่าง

ซอย 5 หมู่ที ่16 บ้าน หมู่ที ่16 บ้านสันต้นขาม เทศบัญญัติ บ้าน เทศบาลต าบล

สันต้นขาม ต าบลนางแล (ตามแบบแปลนทีเ่ทศบาลก าหนด) หน้า 44/53 สันต้นขาม นางแล

อ าเภอเมือง จงัหวัดเชียงราย ต าบลนางแล

7 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. กอ่สร้างถนน คสล.สถานทีก่อ่สร้าง 68,000.00             หมู่ที ่1 กองช่าง

ซอย 2 หมู่ที ่1 บ้านป่าห้า หมู่ที ่1 บ้านป่าห้า เทศบัญญัติ บ้านป่าห้า เทศบาลต าบล

ต าบลนางแล อ าเภอเมือง (ตามแบบแปลนทีเ่ทศบาลก าหนด) หน้า 45/53 ต าบลนางแล นางแล

จงัหวัดเชียงราย

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2561

เทศบำลต ำบลนำงแล อ ำเภอเมือง จังหวดัเชียงรำย

ยทุธศำสตร์ที ่4 ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ( พัฒนำระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร โครงสร้ำงพ้ืนฐำนทีจ่ ำเปน็และกำรจัดผังเมืองของท้องถ่ิน)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

แบบ ผด.02

บญัชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 หน้า 31



ล ำดับ รำยละเอียดของ สถำนที่ หน่วยด ำเนินกำร

ที่ โครงกำร/กิจกรรม ด ำเนินกำร ต.
ค
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ธ.ค
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ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.
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ย.

8 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. กอ่สร้างถนน คสล.สถานทีก่อ่สร้าง 104,000.00           หมู่ที ่1 กองช่าง

ซอยขา้งหอพกัศิรินทร์ หมู่ที ่1 หมู่ที ่1 บ้านป่าห้า เทศบัญญัติ บ้านป่าห้า เทศบาลต าบล

บ้านป่าห้า ต าบลนางแล (ตามแบบแปลนทีเ่ทศบาลก าหนด) หน้า 45/53 ต าบลนางแล นางแล

อ าเภอเมือง จงัหวัดเชียงราย

9 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. กอ่สร้างถนน คสล.สถานทีก่อ่สร้าง 131,000.00           หมู่ที ่1 กองช่าง

ซอยหลังวัดป่าห้า หมู่ที ่1 หมู่ที ่1 บ้านป่าห้า เทศบัญญัติ บ้านป่าห้า เทศบาลต าบล

บ้านป่าห้า ต าบลนางแล (ตามแบบแปลนทีเ่ทศบาลก าหนด) หน้า 45/53 ต าบลนางแล นางแล

อ าเภอเมือง จงัหวัดเชียงราย

10 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. กอ่สร้างถนน คสล.สถานทีก่อ่สร้าง 641,000.00           หมู่ที ่7 กองช่าง

บ้านอาขา่ใหม่ หมู่ที ่7 บ้านอาขา่ใหม่ หมู่ที ่7 เทศบัญญัติ บ้านนางแล เทศบาลต าบล

บ้านนางแลใน ต าบลนางแล (ตามแบบแปลนทีเ่ทศบาลก าหนด) หน้า 46/53 ใน นางแล

อ าเภอเมือง จงัหวัดเชียงราย ต าบลนางแล

11 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. กอ่สร้างถนน คสล.สถานทีก่อ่สร้าง 200,000.00           หมู่ที ่6 กองช่าง

หมู่ที ่6 บ้านป่าออ้ หมู่ที ่6 บ้านป่าออ้ เทศบัญญัติ บ้านป่าออ้ เทศบาลต าบล

ต าบลนางแล อ าเภอเมือง (ตามแบบแปลนทีเ่ทศบาลก าหนด) หน้า 46/53 ต าบลนางแล นางแล

จงัหวัดเชียงราย

งบประมำณ
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

โครงกำร/กิจกรรม

แบบ ผด.02

บญัชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2561

เทศบำลต ำบลนำงแล อ ำเภอเมือง จังหวดัเชียงรำย

ยทุธศำสตร์ที ่4 ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ( พัฒนำระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร โครงสร้ำงพ้ืนฐำนทีจ่ ำเปน็และกำรจัดผังเมืองของท้องถ่ิน)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 หน้า 32



ล ำดับ รำยละเอียดของ สถำนที่ หน่วยด ำเนินกำร

ที่ โครงกำร/กิจกรรม ด ำเนินกำร ต.
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ธ.ค
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ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.
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ก.

ค.
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ค.
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ย.

12 โครงการกอ่สร้างพนังกนัดิน กอ่สร้างพนังกนัดิน คสล.สถานทีก่อ่สร้าง 600,000.00           หมู่ที ่14 กองช่าง

คสล.บ้านเลขที ่101 หมู่ที ่14 หมู่ที ่14 บ้านร่องปลาค้าว เทศบัญญัติ บ้านร่อง เทศบาลต าบล

บ้านร่องปลาค้าว ต าบลนางแล (ตามแบบแปลนทีเ่ทศบาลก าหนด) หน้า 46/53 ปลาค้าว นางแล

อ าเภอเมือง จงัหวัดเชียงราย ต าบลนางแล

13 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า กอ่สร้างรางระบายน้ า คสล.พร้อมฝาปิด 205,000.00           หมู่ที ่16 กองช่าง

คสล.พร้อมฝาปิด ซอย 5/2 หมู่ที ่16 บ้านสันต้นขาม เทศบัญญัติ บ้าน เทศบาลต าบล

หมู่ที ่16 บ้านสันต้นขาม (ตามแบบแปลนทีเ่ทศบาลก าหนด) หน้า 47/53 สันต้นขาม นางแล

ต าบลนางแล อ าเภอเมือง ต าบลนางแล

จงัหวัดเชียงราย

14 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า กอ่สร้างรางระบายน้ า คสล.พร้อมฝาปิด 816,000.00           หมู่ที ่12 กองช่าง

คสล.พร้อมฝาปิด ซอย 6 หมู่ที ่12 บ้านขวัแตะ เทศบัญญัติ บ้านขวัแตะ เทศบาลต าบล

หมู่ที ่12 บ้านขวัแตะ (ตามแบบแปลนทีเ่ทศบาลก าหนด) หน้า 47/53 ต าบลนางแล นางแล

ต าบลนางแล อ าเภอเมือง

จงัหวัดเชียงราย

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2561

เทศบำลต ำบลนำงแล อ ำเภอเมือง จังหวดัเชียงรำย

ยทุธศำสตร์ที ่4 ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ( พัฒนำระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร โครงสร้ำงพ้ืนฐำนทีจ่ ำเปน็และกำรจัดผังเมืองของท้องถ่ิน)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

แบบ ผด.02

บญัชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 หน้า 33
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15 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า กอ่สร้างรางระบายน้ า คสล.พร้อมฝาปิด 160,000.00           หมู่ที ่8 กองช่าง

คสล.พร้อมฝาปิด ซอย 1 หมู่ที ่8 บ้านป่ารวก เทศบัญญัติ บ้านป่ารวก เทศบาลต าบล

หมู่ที ่8 บ้านป่ารวก (ตามแบบแปลนทีเ่ทศบาลก าหนด) หน้า 47/53 ต าบลนางแล นางแล

ต าบลนางแล อ าเภอเมือง

จงัหวัดเชียงราย

16 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า กอ่สร้างรางระบายน้ า คสล.พร้อมฝาปิด 514,000.00           หมู่ที ่5 กองช่าง

คสล.พร้อมฝาปิด ซอย 2 หมู่ที ่5 บ้านเด่น เทศบัญญัติ บ้านเด่น เทศบาลต าบล

หมู่ที ่5 บ้านเด่น (ตามแบบแปลนทีเ่ทศบาลก าหนด) หน้า 47/53 ต าบลนางแล นางแล

ต าบลนางแล อ าเภอเมือง

จงัหวัดเชียงราย

17 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า กอ่สร้างรางระบายน้ า คสล.พร้อมฝาปิด 380,000.00           ศูนยพ์ฒันา กองช่าง

คสล.พร้อมฝาปิด ทางเขา้ ทางเขา้ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบล เทศบัญญัติ เด็กเล็ก เทศบาลต าบล

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาล นางแล หน้า 48/53 เทศบาล นางแล

ต าบลนางแล อ าเภอเมือง (ตามแบบแปลนทีเ่ทศบาลก าหนด) ต าบลนางแล

จงัหวัดเชียงราย

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

แบบ ผด.02

บญัชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2561

เทศบำลต ำบลนำงแล อ ำเภอเมือง จังหวดัเชียงรำย

ยทุธศำสตร์ที ่4 ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ( พัฒนำระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร โครงสร้ำงพ้ืนฐำนทีจ่ ำเปน็และกำรจัดผังเมืองของท้องถ่ิน)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 หน้า 34



ล ำดับ รำยละเอียดของ สถำนที่ หน่วยด ำเนินกำร

ที่ โครงกำร/กิจกรรม ด ำเนินกำร ต.
ค

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

18 โครงการกอ่สร้างวางท่อ กอ่สร้างวางท่อระบายน้ า คสล.พร้อม 556,000.00           หมู่ที ่6 กองช่าง

ระบายน้ า คสล.พร้อมบ่อพกั บ่อพกั คสล.ซอย  หมู่ที ่6 เทศบัญญัติ บ้านป่าออ้ เทศบาลต าบล

คสล.ซอย 3 หมู่ที ่6 บ้าน (ตามแบบแปลนทีเ่ทศบาลก าหนด) หน้า 48/53 ต าบลนางแล นางแล

ป่าออ้ ต าบลนางแล

อ าเภอเมือง จงัหวัดเชียงราย

19 โครงการกอ่สร้างวางท่อ กอ่สร้างวางท่อระบายน้ า คสล.พร้อม 640,000.00           ศูนยพ์ฒันา กองช่าง

ระบายน้ า คสล.พร้อมบ่อพกั บ่อพกั คสล.หมู่ที ่10 เทศบัญญัติ เด็กเล็ก เทศบาลต าบล

คสล.ซอยบ้านเลขที ่333 (ตามแบบแปลนทีเ่ทศบาลก าหนด) หน้า 48/53 เทศบาล นางแล

หมู่ที ่10 บ้านป่าซางวิวัฒน์ ต าบลนางแล

ต าบลนางแล อ าเภอเมือง

จงัหวัดเชียงราย

20 โครงการยกระดับถนน กอ่สร้างยกระดับถนนลาดยาง หมู่ที ่15 500,000.00           หมู่ที ่15 กองช่าง

ลาดยาง หมู่ที ่15 บ้านใหม่ (ตามแบบแปลนทีเ่ทศบาลก าหนด) เทศบัญญัติ บ้านใหม่ เทศบาลต าบล

ม่วงค า ต าบลนางแล หน้า 48/53 ม่วงค า นางแล

อ าเภอเมือง จงัหวัดเชียงราย ต าบลนางแล

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2561

เทศบำลต ำบลนำงแล อ ำเภอเมือง จังหวดัเชียงรำย

ยทุธศำสตร์ที ่4 ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ( พัฒนำระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร โครงสร้ำงพ้ืนฐำนทีจ่ ำเปน็และกำรจัดผังเมืองของท้องถ่ิน)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

แบบ ผด.02
บญัชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 หน้า 35



ล ำดับ รำยละเอียดของ สถำนที่ หน่วยด ำเนินกำร

ที่ โครงกำร/กิจกรรม ด ำเนินกำร ต.
ค

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

21 โครงการปรับปรุงถนน  หมู่กอ่สร้างปรับปรุงถนน คสล หมู่ที ่7 652,000.00           หมู่ที ่7 กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่7 (ตามแบบแปลนทีเ่ทศบาลก าหนด) เทศบัญญัติ บ้าน เทศบาลต าบล

บ้านนางแลใน ต าบลนางแล   หน้า 49/53 นางแลใน นางแล

อ าเภอเมือง จงัหวัดเชียงราย ต าบลนางแล

22 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง กอ่สร้างปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที ่3 211,000.00           หมู่ที ่3 กองช่าง

ซอยบ้านเลขที ่43 หมู่ที ่3 (ตามแบบแปลนทีเ่ทศบาลก าหนด) เทศบัญญัติ บ้านนางแล เทศบาลต าบล

บ้านนางแลเหนือ ต าบลนางแล หน้า 49/53 เหนือ นางแล

อ าเภอเมือง จงัหวัดเชียงราย ต าบลนางแล

23 โครงการปรับปรุงหอกระจาย ปรับปรุงหอกระจายขา่ว หมู่ที ่16 45,000.00             หมู่ที ่3 กองช่าง

ขา่ว หมู่ที ่16 บ้านสันต้นขาม (ตามแบบแปลนทีเ่ทศบาลก าหนด) เทศบัญญัติ บ้านนางแล เทศบาลต าบล

ต าบลนางแล อ าเภอเมือง หน้า 49/53 เหนือ นางแล

จงัหวัดเชียงราย ต าบลนางแล

รวม 9,274,000.00      

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

แบบ ผด.02

บญัชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2561

เทศบำลต ำบลนำงแล อ ำเภอเมือง จังหวดัเชียงรำย

ยทุธศำสตร์ที ่4 ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ( พัฒนำระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร โครงสร้ำงพ้ืนฐำนทีจ่ ำเปน็และกำรจัดผังเมืองของท้องถ่ิน)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 หน้า 36



แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 หน้า 37



แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 หน้า 38



แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 หน้า 39



แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 หน้า 40



แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 หน้า 41



แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 หน้า 42



แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 หน้า 43



แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 หน้า 44



แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 หน้า 45



ล ำดับ รำยละเอียดของ สถำนที่ หน่วยด ำเนินกำร

ที่ โครงกำร/กิจกรรม ด ำเนินกำร ต.
ค

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

1 โครงการตรวจคุณภาพน ้า จา่ยเป็นค่าธรรมเนียมในการส่งตรวจ 20,000.00         แหล่งน ้า ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

(ค่าธรรมเนียมในการส่งตรวจ คุณภาพน ้าเพือ่บริโภค อปุโภค และ/ เทศบัญญัติ ในพื นที่ กองสาธารณสุข

คุณภาพน ้า) หรือการตรวจสอบสารเคมีตกค้างใน หน้า 51/53 ต้าบลนางแล และส่ิงแวดล้อม

แหล่งน ้าเพือ่การเกษตร

2 โครงการบ้ารุงรักษาป่าไม้ จดักจิกรรมบ้ารุงรักษาป่าไม้ ป่าชุมชน 40,000.00         ป่าไม้ งานส่งเสริมการเกษตร

และ/หรือ ปลูกป่าทดแทนป่าเส่ือมโทรม เทศบัญญัติ ป่าชุมชน ฝ่ายอ้านวยการ

เพิม่ปริมาณป่าไม้กนิผล ป่าไม้ยนืต้น หน้า 51/53 ในพื นที่ ส้านักปลัดเทศบาล

ต้าบลนางแล

3 โครงการรักน ้า รักป่า รักษา จดักจิกรรมปลูกป่าไม้ รักษาแหล่งน ้า 40,000.00         ป่าไม้ งานส่งเสริมการเกษตร

แผ่นดิน อนุรักษ์ป่าไม้ แหล่งน ้า ตามแนว เทศบัญญัติ แหล่งน ้า ฝ่ายอ้านวยการ

พระราชด้าริ รัชกาลที ่9 และสมเด็จ หน้า 51/53 ในพื นที่ ส้านักปลัดเทศบาล

พระราชินี ในรัชกาลที ่9 ต้าบลนางแล

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

 แบบ ผด. 02

บญัชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2561

เทศบำลต ำบลนำงแล อ ำเภอเมือง จังหวดัเชียงรำย

ยทุธศำสตร์ที ่5 ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม (กำรพัฒนำส่งเสริมและสนับสนุนกำรคุ้มครอง ปอ้งกัน ฟ้ืนฟู บ ำรุงรักษำ ดูแลทรัพยำกรธรรมชำติให้อุดมสมบรูณ์และยั่งยนื)

แผนงานการเกษตร

แผนการด้าเนินงาน ประจ้าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 หน้า 37



ล ำดับ รำยละเอียดของ สถำนที่ หน่วยด ำเนินกำร

ที่ โครงกำร/กิจกรรม ด ำเนินกำร ต.
ค

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

4 โครงการสร้างฝายต้นน ้าล้าธาร จดักจิกรรมกอ่สร้างฝายต้นน ้า ฝาย 30,000.00         แหล่งน ้า งานส่งเสริมการเกษตร

 เทศบัญญัติ ในพื นที่ ฝ่ายอ้านวยการ

หน้า 51/53 ต้าบลนางแล ส้านักปลัดเทศบาล

รวม 130,000.00    

.

แบบ ผด. 02

บญัชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2561

เทศบำลต ำบลนำงแล อ ำเภอเมือง จังหวดัเชียงรำย

ยทุธศำสตร์ที ่5 ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม (กำรพัฒนำส่งเสริมและสนับสนุนกำรคุ้มครอง ปอ้งกัน ฟ้ืนฟู บ ำรุงรักษำ ดูแลทรัพยำกรธรรมชำติให้อุดมสมบรูณ์และยั่งยนื)

แผนงานการเกษตร

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

แผนการด้าเนินงาน ประจ้าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 หน้า 38



แผนการด้าเนินงาน ประจ้าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 หน้า 39



แผนการด้าเนินงาน ประจ้าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 หน้า 40



ล ำดับ รำยละเอียดของ สถำนที่ หน่วยด ำเนินกำร

ที่ โครงกำร/กิจกรรม ด ำเนินกำร ต.
ค

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

1 โครงการส่งเสริมการคัดแยก จดักจิกรรมอบรม ส่งเสริมให้ความรู้ 20,000.00           ในพืน้ที่ ฝ่ายบริหารสาธารณสุข

ขยะในชุมชน รณรงค์การคัดแยกขยะในชุมชน เทศบัญญัติ ต าบลนางแล กองสาธารณสุข

หน้า 39/53 และส่ิงแวดล้อม

2 โครงการอาชีวอนามัยส าหรับ จดักจิกรรมอบรม ส่งเสริมให้ความรู้ 10,000.00           ส านักงาน ฝ่ายบริหารสาธารณสุข

ผู้เกบ็ขนหรือก าจดัขยะ อาชีวอนามัยในการเกบ็ขน และก าจดั เทศบัญญัติ เทศบาล กองสาธารณสุข

ขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกลู หน้า 39/53 ต าบลนางแล และส่ิงแวดล้อม

3 โครงการกอ่สร้างโรงเรือน กอ่สร้างโรงเรือนจดัเกบ็ขยะอนัตราย 185,000.00         หมู่ที ่7 กองช่าง

จดัเกบ็ขยะอนัตราย คสล.1 ชั้น หมู่ที ่7 บ้านนางแลใน เทศบัญญัติ บ้านนางแล เทศบาล

(รายละเอยีดตามแบบแปลนทีเ่ทศบาล หน้า 39/53 ใน ต าบลนางแล

ต าบลนางแลก าหนด) ต าบลนางแล

4 จดัหาตะแกรงคัดแยกขยะ ค่าจดัจา้งท าตะแกรงคัดแยกขยะ 48,000.00           ในพืน้ที่ ฝ่ายบริหารสาธารณสุข

3 ช่อง 3 ช่อง จ านวน 16 อนั รายละเอยีดตาม เทศบัญญัติ ต าบลนางแล กองสาธารณสุข

แบบแปลนทีเ่ทศบาลก าหนด) หน้า 39/53 และส่ิงแวดล้อม

พ.ศ.2561

 แบบ ผด.02

บญัชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2561

เทศบำลต ำบลนำงแล อ ำเภอเมือง จังหวดัเชียงรำย

ยทุธศำสตร์ที ่5 ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม (กำรพัฒนำส่งเสริมและสนับสนุนกำรก ำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอยำ่งเปน็ระบบ)

แผนงานเคหะและชุมชน

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ.2560

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 หน้า 39



ล ำดับ รำยละเอียดของ สถำนที่ หน่วยด ำเนินกำร

ที่ โครงกำร/กิจกรรม ด ำเนินกำร ต.
ค

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

5 จดัหาเตาเผาขยะชุมชน จดัซ้ือเตาเผาขยะชุมชน จ านวน 2,200,000.00       ในพืน้ที่ ฝ่ายบริหารสาธารณสุข

4 เตา  หมู่ 4, หมู่ 8, หมู่ 9, หมู่ 13 เทศบัญญัติ ต าบลนางแล กองสาธารณสุข

หน้า 39/53 และส่ิงแวดล้อม

รวม 2,463,000.00    

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

แบบ ผด. 02

บญัชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2561

เทศบำลต ำบลนำงแล อ ำเภอเมือง จังหวดัเชียงรำย

ยทุธศำสตร์ที ่5 ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ( กำรพัฒนำส่งเสริมและสนับสนุนกำรก ำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอยำ่งเปน็ระบบ)

แผนงานเคหะและชุมชน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 หน้า 40



แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 หน้า 41



แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 หน้า 42



แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 หน้า 43



แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 หน้า 44



ล ำดับ รำยละเอียดของ สถำนที่ หน่วยด ำเนินกำร

ที่ โครงกำร/กิจกรรม ด ำเนินกำร ต.
ค

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

1 โครงการอบรม รณรงค์ จดัอบรม จดักจิกรรมรณรงค์ 50,000.00      แหล่งน ้า นักป้องกนัฯ

ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาไฟป่า กจิกรรมดับไฟป่า กจิกรรมสร้าง เทศบัญญัติ ในพื นที่ ฝ่ายธุรการ 

และหมอกควัน แนวป้องกนัไฟป่า กจิกรรมการมี หน้า 17/53 ต้าบลนางแล ส้านักปลัด

ส่วนร่วมป้องกนัและแกไ้ขไฟป่า

รวม 50,000.00    

         

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

แบบ ผด. 02

บญัชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2561

เทศบำลต ำบลนำงแล อ ำเภอเมือง จังหวดัเชียงรำย

ยทุธศำสตร์ที ่5 ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม( ส่งเสริมและสนับสนุนกำรใช้พลังงำนทดแทน กำรลดภำวะโลกร้อน และกำรลดมลพิษสิ่งแวดล้อม)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนการด้าเนินงาน ประจ้าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 หน้า 41



แผนการด้าเนินงาน ประจ้าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 หน้า 42



แผนการด้าเนินงาน ประจ้าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 หน้า 43



แผนการด้าเนินงาน ประจ้าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 หน้า 44



ล ำดับ รำยละเอียดของ สถำนที่ หน่วยด ำเนินกำร

ที่ โครงกำร/กิจกรรม ด ำเนินกำร ต.
ค

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

1 ค่าใช้จา่ยในการเลือกต้ัง จดักจิกรรมอบรม กจิกรรมรณรงค์ 50,000.00        ในพืน้ที่ นักจดัการทัว่ไป

กจิกรรมจดัหน่วยเลือกต้ัง กจิกรรม เทศบัญญัติ ต าบลนางแล ฝ่ายธุรการ

การเลือกต้ังระดับท้องถิ่นและระดับ หน้า 4/53 ส านักปลัด

ชาติ

2 โครงการแผ่นดินธรรม จดักจิกรรมอบรม กจิกรรมรณรงค์ 10,000.00        ในพืน้ที่ นักวิเคราะห์

แผ่นดินทอง และด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา เทศบัญญัติ ต าบลนางแล นโยบายและแผน

เศรษฐกจิพอเพยีง กจิกรรมความร่วม หน้า 10/53 ฝ่ายอ านวยการ

มือพฒันาโดยบ้าน วัด โรงเรียน ส านักปลัด

3 โครงการอบรมและศึกษา จดัอบรม และกจิกรรมศึกษาดูงาน 150,000.00       ในพืน้ที่ นักวิเคราะห์

ดูงานสร้างแนวคิดและ เพือ่สร้างความรู้ในการวางแผนพฒันา เทศบัญญัติ ต าบลนางแล นโยบายและแผน

องค์ความรู้ในการพฒันา และแกไ้ขปัญหาในท้องถิ่น โดยมี หน้า 10/53 ฝ่ายอ านวยการ

ท้องถิ่น ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ส านักปลัด

รวม 210,000.00    

พ.ศ.2561

ในกำรพัฒนำท้องถ่ินอยำ่งเปน็ระบบ และสร้ำงควำมปรองดองสมำนฉันท์ในท้องถ่ิน)

 แบบ ผด.02

บญัชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2561

เทศบำลต ำบลนำงแล อ ำเภอเมือง จังหวดัเชียงรำย

ยทุธศำสตร์ที ่6 ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำกำรเมืองกำรบริหำรจัดกำรทีด่ี (กำรพัฒนำส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนกำรมีส่วนร่วมของประชำชน ภำคีเครือข่ำย  กลุ่มองค์กรชุมชน

แผนงานบริหารงานทัว่ไป

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ.2560

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 หน้า 42



ล ำดับ รำยละเอียดของ สถำนที่ หน่วยด ำเนินกำร

ที่ โครงกำร/กิจกรรม ด ำเนินกำร ต.
ค

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

1 โครงการอบรมให้ความรู้ จดัอบรมให้แกป่ระชาชน เกี่ยวกบั 20,000.00        ในพืน้ที่ กองช่าง

เกี่ยวกบั พ.ร.บ.ควบคุม กฎหมายควบคุมอาคาร/และบ่อดักไขมัน เทศบัญญัติ ต าบลนางแล เทศบาล

อาคาร พ.ศ.2522 ในครัวเรือน หน้า 35/53 ต าบลนางแล

รวม 20,000.00      

 แบบ ผด.02

แผนงานเคหะและชุมชน

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

บญัชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2561

เทศบำลต ำบลนำงแล อ ำเภอเมือง จังหวดัเชียงรำย

ยทุธศำสตร์ที ่6 ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำกำรเมืองกำรบริหำรจัดกำรทีด่ี (กำรพัฒนำส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนกำรมีส่วนร่วมของประชำชน ภำคีเครือข่ำย  กลุ่มองค์กรชุมชน

ในกำรพัฒนำท้องถ่ินอยำ่งเปน็ระบบ และสร้ำงควำมปรองดองสมำนฉันท์ในท้องถ่ิน)

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 หน้า 43



แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 หน้า 44



แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 หน้า 45



แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 หน้า 46



แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 หน้า 47



ล ำดับ รำยละเอียดของ สถำนที่ หน่วยด ำเนินกำร

ที่ โครงกำร/กิจกรรม ด ำเนินกำร ต.
ค

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

1 โครงการบริการจดัเกบ็ภาษี ออกหน่วยบริการจดัเกบ็ภาษีนอกสถานที่ 17,000.00        ในพืน้ที่ กองคลัง

นอกสถานที ่(ภาษีเคล่ือนที่) เทศบัญญัติ ต าบลนางแล

หน้า 13/53

2 โครงการปรับปรุงและพฒันา ปรับปรุงระบบขอ้มูลแผนทีภ่าษีและ 100,000.00       ในพืน้ที่ กองคลัง

ระบบขอ้มูลแผนทีภ่าษีและ เบียนทรัพยสิ์น เทศบัญญัติ ต าบลนางแล

ทะเบียนทรัพยสิ์น หน้า 13/53

3 โครงการพฒันาการจดัเกบ็รายได้ รณรงค์ สร้างแรงจงูใจในการช าระภาษี 25,000.00        ในพืน้ที่ กองคลัง

สร้างแรงจงูใจในการข าระภาษี เทศบัญญัติ ต าบลนางแล

หน้า 14/53

4 โครงการอบรมให้ความรู้ จดัอบรมให้ความรู้ประชาชนในการ 36,000.00        ในพืน้ที่ กองคลัง

เกี่ยวกบัการช าระภาษี ค่า ช าระภาษี และค่าธรรมเนียมต่างๆ เทศบัญญัติ ต าบลนางแล

ธรรมเนียมและใบอนุญาต หน้า 14/53

ต่างๆ

แผนงานบริหารงานทัว่ไป

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

 แบบ ผด. 02

บญัชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ 2561

เทศบำลต ำบลนำงแล อ ำเภอเมือง จังหวดัเชียงรำย

ยทุธศำสตร์ที ่6 ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำกำรเมืองกำรบริหำรจัดกำรทีด่ี (กำรพัฒนำและปรับปรุงกำรบริกำร เครือ่งมือ สถำนทีป่ฏิบตัิงำน สื่อประชำสัมพันธ์ เทคโนโลยสีำรสนเทศ รองรับกำรบริกำรประชำชน

และกำรบริหำรจัดกำรทีด่)ี

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 หน้า 44



ล ำดับ รำยละเอียดของ สถำนที่ หน่วยด ำเนินกำร

ที่ โครงกำร/กิจกรรม ด ำเนินกำร ต.
ค

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

5 โครงการออกให้บริการรับ ออกหน่วยบริการรับยื่นแบบแสดงรายการ 10,000.00        ในพืน้ที่ กองคลัง

ยื่นแบบแสดงรายการที ่ ที่(ภ.บ.ท.5) ประจ าปี พ.ศ.2561 - ปี พ.ศ. เทศบัญญัติ ต าบลนางแล

(ภ.บ.ท.5) ประจ าปี พ.ศ. 2564 หน้า 14/53

2561 - ปี พ.ศ.2564

6 โครงการพฒันาบุคลากร จดัอบรม ส่งเสริมความรู้ในการท าส่ือ และ 20,000.00        ในพืน้ที่ งานประชาสัมพนัธ์

เพือ่การส่ือสารและประชา ใช้ส่ือเพือ่การส่ือสารและประชาสัมพนัธ์ เทศบัญญัติ ต าบลนางแล ฝ่ายอ านวยการ

สัมพนัธ์ทางส่ือประเภท หน้า 10/53 ส านักปลัดเทศบาล

ต่างๆ

7 โครงการปรับปรุงศูนยข์อ้มูล อดุหนุนเทศบาลต าบลห้วยสัก เพือ่ 45,000.00        ศูนยข์อ้มูล เทศบาลต าบล

จดัซ้ือจดัจา้ง ด าเนินการปรับปรุงศูนยข์อ้มูลจดัซ้ือ เทศบัญญัติ จดัซ้ือจดัจา้ง ห้วยสัก

จดัจา้งและเป็นศูนยส์ารสนเทศระดับ หน้า 16/53 อ าเภอเมือง

อ าเภอ เชียงราย

รวม 253,000.00    

 แบบ ผด. 02

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

บญัชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2561

เทศบำลต ำบลนำงแล อ ำเภอเมือง จังหวดัเชียงรำย

ยทุธศำสตร์ที ่6 ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำกำรเมืองกำรบริหำรจัดกำรทีด่ี (กำรพัฒนำและปรับปรุงกำรบริกำร เครือ่งมือ สถำนทีป่ฏิบตัิงำน สื่อประชำสัมพันธ์ เทคโนโลยสีำรสนเทศ รองรับกำรบริกำรประชำชน

และกำรบริหำรจัดกำรทีด่)ี

แผนงานบริหารงานทัว่ไป

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 หน้า 45



แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 หน้า 46



แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 หน้า 47



แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 หน้า 48



แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 หน้า 49



ล ำดับ รำยละเอียดของ สถำนที่ หน่วยด ำเนินกำร

ที่ โครงกำร/กิจกรรม ด ำเนินกำร ต.
ค

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

1 โครงการจดัการความรู้ จดัให้มีศูนยร์วมความรู้ส าหรับผู้บริหาร 30,000.00        ในพืน้ที่ นักจดัการทัว่ไป

(Knowledge พนักงานเจา้หน้าทีแ่ละประชาชนได้ศึกษา เทศบัญญัติ ต าบลนางแล ฝ่ายธุรการ

Management) ค้นคว้าขอ้มูล หน้า 4/53 ส านักปลัด

2 โครงการฝึกอบรมเพิม่ จดัอบรม และ/หรือ ศึกษาดูงาน ส าหรับ 70,000.00        ในพืน้ที่ นักทรัพยากรฯ

ประสิทธิภาพการปฏิบัติ ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เพือ่เพิม่ เทศบัญญัติ ต าบลนางแล ฝ่ายธุรการ

งานผู้บริหาร สมาชิกสภา ความรู้ในการปฏิบัติงานเทศบาล หน้า 4/53 ส านักปลัด

เทศบาล

3 โครงการ 5 ส. จดักจิกรรม 5 ส. ภายในเทศบาล 15,000.00        งานบริหารทัว่ไป

ต าบลนางแล เทศบัญญัติ ฝ่ายธุรการ

หน้า 4/53 ส านักปลัดเทศบาล

4 โครงการฝึกอบรมเพิม่ จดัอบรม และ/หรือ ศึกษาดูงาน ส าหรับ 100,000.00       ในพืน้ที่ นักทรัพยากรฯ

ประสิทธิภาพการปฏิบัติ พนักงานเทศบาล ลูกจา้ง เจา้หน้าที่ เทศบัญญัติ ต าบลนางแล ฝ่ายธุรการ

งานพนักงานเทศบาล เทศบาล เพือ่เพิม่ความรู้ในการปฏิบัติงาน หน้า 5/53 ส านักปลัด

เทศบาล 

แผนงานบริหารงานทัว่ไป

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

 แบบ ผด. 02

บญัชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2561

เทศบำลต ำบลนำงแล อ ำเภอเมือง จังหวดัเชียงรำย

ยทุธศำสตร์ที ่6 ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำกำรเมืองกำรบริหำรจัดกำรทีด่ี ( กำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถของบคุลำกรและกำรบริหำรงำนบคุคลให้มีประสิทธิภำพ โปร่งใส

รองรับกำรบริกำรประชำชนและกำรบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำล)

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 หน้า 46



ล ำดับ รำยละเอียดของ สถำนที่ หน่วยด ำเนินกำร

ที่ โครงกำร/กิจกรรม ด ำเนินกำร ต.
ค

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

5 โครงการฝึกอบรมสร้าง จดัอบรม กจิกรรมนันทนาการสร้าง 15,000.00        ในพืน้ที่ นักทรัพยากรฯ

ความสมัครสมานสามัคคี ความสามัคคีในองค์กร เทศบัญญัติ ต าบลนางแล ฝ่ายธุรการ

เพือ่ความสัมพนัธ์ทีดี่ใน หน้า 5/53 ส านักปลัด

องค์กร

6 โครงการเสริมสร้าง จดัอบรมคุณธรรมจริยธรรม ส าหรับ 50,000.00        ในพืน้ที่ นักทรัพยากรฯ

คุณธรรมจริยธรรมผู้ ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และ เทศบัญญัติ ต าบลนางแล ฝ่ายธุรการ

บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเจา้หน้าทีเ่ทศบาล หน้า 5/53 ส านักปลัด

เทศบาลและพนักงาน

7 โครงการอบรมความรู้ จดัอบรมความรู้เกี่ยวกบัระเบียบกฎหมาย 20,000.00        ในพืน้ที่ นักทรัพยากรฯ

เกี่ยวกบัการบริหารงาน บริหารงานบุคคลของ อปท. เทศบัญญัติ ต าบลนางแล ฝ่ายธุรการ

บุคคลขององค์กรปกครอง หน้า 5/53 ส านักปลัด

ส่วนท้องถิ่น

 แบบ ผด. 02

บญัชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2561

เทศบำลต ำบลนำงแล อ ำเภอเมือง จังหวดัเชียงรำย

ยทุธศำสตร์ที ่6 ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำกำรเมืองกำรบริหำรจัดกำรทีด่ี ( กำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถของบคุลำกรและกำรบริหำรงำนบคุคลให้มีประสิทธิภำพ โปร่งใส

รองรับกำรบริกำรประชำชนและกำรบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำล)

แผนงานบริหารงานทัว่ไป

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 หน้า 47



ล ำดับ รำยละเอียดของ สถำนที่ หน่วยด ำเนินกำร

ที่ โครงกำร/กิจกรรม ด ำเนินกำร ต.
ค

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

8 โครงการอบรมความรู้ จดัอบรมความรู้เกี่ยวกบัการใช้งาน 15,000.00        ในพืน้ที่ นักจดัการทัว่ไป

ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศของ อปท. เทศบัญญัติ ต าบลนางแล ฝ่ายธุรการ

ส าหรับการปฏิบัติงาน หน้า 5/53 ส านักปลัด

ขององค์การปกครองส่วน

ท้องถิ่น

9 โครงการอบรมเสริมสร้าง จดัอบรมความรู้ด้านกฎหมายการปฏิบัติ 15,000.00        ในพืน้ที่ นิติกร

ความรู้ด้านกฎหมาย งานของ อปท. เทศบัญญัติ ต าบลนางแล ฝ่ายธุรการ

การปฏิบัติงานขององค์กร หน้า 5/53 ส านักปลัด

ปกครองส่วนท้องถิ่น

10 โครงการอบรมเสริมสร้าง จดัอบรมความรู้ด้านกฎหมายหลักสูตร 15,000.00        ในพืน้ที่ นักจดัการทัว่ไป

ความรู้ด้านกฎหมาย พ.ร.บ.ขอ้มูขา่วสารของราชการ และ เทศบัญญัติ ต าบลนางแล ฝ่ายธุรการ

หลักสูตร พ.ร.บ.ขอ้มูล หลักสูตร พ.ร.บ.การอ านวยความสะดวก หน้า 5/53 ส านักปลัด

ขา่วสารของราชการและ กลุ่มเป้าหมาย พนักงาน/ประชาชน

หลักสูตร พ.ร.บ.

การอ านวยความสะดวก

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2561

เทศบำลต ำบลนำงแล อ ำเภอเมือง จังหวดัเชียงรำย

ยทุธศำสตร์ที ่6 ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำกำรเมืองกำรบริหำรจัดกำรทีด่ี ( กำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถของบคุลำกรและกำรบริหำรงำนบคุคลให้มีประสิทธิภำพ โปร่งใส

 แบบ ผด. 02

บญัชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

รองรับกำรบริกำรประชำชนและกำรบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำล)

แผนงานบริหารงานทัว่ไป

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 หน้า 48



ล ำดับ รำยละเอียดของ สถำนที่ หน่วยด ำเนินกำร

ที่ โครงกำร/กิจกรรม ด ำเนินกำร ต.
ค

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

11 โครงการอบรมให้ความรู้ จดัอบรมให้ความรู้เกี่ยวกบัการป้องกนั 15,000.00        ในพืน้ที่ นิติกร

การป้องกนัผลประโยชน์ ผลประโยชน์ทับซ้อน เทศบัญญัติ ต าบลนางแล ฝ่ายธุรการ

ทับซ้อน หน้า 5/53 ส านักปลัด

12 โครงการอบรมให้ความรู้ จดัอบรมให้ความรู้หลักสูตรการป้องกนั 15,000.00        ในพืน้ที่ นิติกร

หลักสูตรการป้องกนัและ และปราบปรามการทุจริตและประพฤติ เทศบัญญัติ ต าบลนางแล ฝ่ายธุรการ

ปราบปรามการทุจริตและ มิชอบ หน้า 5/53 ส านักปลัด

ประพฤติมิชอบ

13 โครงการอบรมความรู้ใน จดัอบรมความรู้ในการจดัท าแผนพฒันา 50,000.00        ในพืน้ที่ งานวิเคราะห์

การจดัท าแผนพฒันา ท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย เทศบัญญัติ ต าบลนางแล นโยบายและแผน

ท้องถิ่นตามระเบียบ คณะกรรมการ 3 คณะ/ผู้แทนประชาคม/ หน้า 10/53 ฝ่ายอ านวยการ
กระทรวงมหาดไทย พนักงาน ส านักปลัด

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

 แบบ ผด. 02

แผนงานบริหารงานทัว่ไป

รองรับกำรบริกำรประชำชนและกำรบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำล)

บญัชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2561

เทศบำลต ำบลนำงแล อ ำเภอเมือง จังหวดัเชียงรำย

ยทุธศำสตร์ที ่6 ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำกำรเมืองกำรบริหำรจัดกำรทีด่ี ( กำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถของบคุลำกรและกำรบริหำรงำนบคุคลให้มีประสิทธิภำพ โปร่งใส

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 หน้า 49



ล ำดับ รำยละเอียดของ สถำนที่ หน่วยด ำเนินกำร

ที่ โครงกำร/กิจกรรม ด ำเนินกำร ต.
ค

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

14 โครงการอบรมความรู้ จดัอบรมความรู้วิธีการงบประมาณและ 50,000.00        ในพืน้ที่ งานวิเคราะห์

วิธีการงบประมาณและ การเบิกจา่ยตามระเบียบกระทรวง เทศบัญญัติ ต าบลนางแล นโยบายและแผน

การเบิกจา่ยตามระเบียบ มหาดไทย หน้า 10/53 ฝ่ายอ านวยการ
กระทรวงมหาดไทย ส านักปลัด

รวม 475,000.00

แผนงานบริหารงานทัว่ไป

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

 แบบ ผด. 02

บญัชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2561

เทศบำลต ำบลนำงแล อ ำเภอเมือง จังหวดัเชียงรำย

ยทุธศำสตร์ที ่6 ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำกำรเมืองกำรบริหำรจัดกำรทีด่ี ( กำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถของบคุลำกรและกำรบริหำรงำนบคุคลให้มีประสิทธิภำพ โปร่งใส

รองรับกำรบริกำรประชำชนและกำรบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำล)
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ล ำดับ รำยละเอียดของ สถำนที่ หน่วยงำน

ที่ ครุภัณฑ์ ด ำเนินกำร รับผิดชอบ ต.
ค

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

1 เคร่ืองซักผ้า แบบ จดัซ้ือเคร่ืองซักผ้า แบบธรรมดา ขนาด 18,000.00        ศูนยพ์ฒันา ฝ่ายบริหาร

ธรรมดา ขนาด 15 15 กโิลกรัม จ านวน 1 เคร่ือง เด็กเล็ก การศึกษา

กโิลกรัม เทศบาล กองการศึกษา

ต าบลนางแล

ล ำดับ รำยละเอียดของ สถำนที่ หน่วยงำน

ที่ ครุภัณฑ์ ด ำเนินกำร รับผิดชอบ ต.
ค

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

1 เคร่ืองเล่นสนาม จดัซ้ือเคร่ืองเล่นสนาม จ านวน 1 ชุด 100,000.00       ศูนยพ์ฒันา ฝ่ายบริหาร

เด็กเล็ก การศึกษา

เทศบาล กองการศึกษา

ต าบลนางแล

รวมทัง้สิ้น 118,000.00    

ครุภัณฑ์ งบประมำณ
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

ครุภัณฑ์ งบประมำณ
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

2. ประเภทครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์อ่ืน

2.1 แผนงำนกำรศึกษำ (งำนระดับก่อนวยัเรียนและประถมศึกษำ)

แบบ ผด.02/1

บญัชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับทีไ่ม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2561

เทศบำลต ำบลนำงแล อ ำเภอเมือง จังหวดัเชียงรำย

1. ประเภทครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์งำนบำ้นงำนครัว

1.1 แผนงำนกำรศึกษำ (งำนระดับก่อนวยัเรียนและประถมศึกษำ)

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 หน้า 51



 

 

 

 

ภาคผนวก 


	1.ปก แผนการดำเนินงาน ปี 61
	2.คำนำ สารบัญแผนดำเนินงาน ปี 61
	3.ส่วนที่ 1 บทนำ (แผนดำเนินงานปี61) หน้า 1-2
	4.บัญชีสรุป แบบ ผด.01 หน้า 3-5
	5.ยุทธศาสตร์ที่ 1.1 หน้า 6-11
	6.ยุทธศาสตร์ที่ 1.2 หน้า12
	7.ยุทธศาสตร์ที่2.1 หน้า 13-15
	8.ยุทธศาสตร์ที่ 2.2 หน้า 16-19
	9.ยุทธศาสตร์ที่2.3 หน้า 20
	10.ยุทธศาสตร์ที่ 2.4 หน้า 21-22
	11.ยุทธศาสตร์ที่ 2.5 หน้า 23-24
	12.ยุทธศาสตร์ที่ 3.1 หน้า 25-26
	13.ยุทธศาสตร์ที่ 3.2 หน้า 27
	14.ยุทธศาสตร์ที่ 3.3 หน้า 28
	15.ยุทธศาสตร์ที่ 3.4 หน้า 29
	16.ยุทธศาสตร์ที่ 4.1 หน้า 30-36
	17.ยุทธศาสตร์ที่ 5.1 หน้า37-38
	18.ยุทธศาสตร์ที่5.2 หน้า 39-40
	19.ยุทธศาสตร์ที่ 5.3 หน้า 41
	20.ยุทธศาสตร์ที่ 6.1 หน้า 42-43
	21.ยุทธศาสตร์ที่ 6.2 หน้า 44-45
	22.ยุทธศาสตร์ที่ 6.3 หน้า 46-50
	23.ผด.02-1 หน้า 51
	24.ภาคผนวก

