
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
 

เทศบาลต าบลนางแล  
อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  
เทศบาลต าบลนางแล ต าบลนางแล  
อ าเภอเมอืง จังหวัดเชียงราย 57100 



 

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. 2562 ขึ้น เพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น และใช้เป็น
แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของเทศบาลให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น              
มีการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ       
ในแผนการด าเนินงานจะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น และหวังเป็น
อย่างยิ่งว่าแผนการด าเนินงานเทศบาลต าบลนางแล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ฉบับนี้ จะสามารถใช้เป็น
ประโยชน์ต่อการด าเนินงานของเทศบาลต าบลนางแล และผู้ที่เก่ียวข้องเป็นอย่างดี  
 

งำนวิเครำะห์นโยบำยและแผน 
เทศบำลต ำบลนำงแล 
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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 มีจุดมุ่งหมาย           
เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/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 งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการ 
จากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 
 
วัตถุประสงค์ของแผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

  แผนการด าเนินงาน มีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน /โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมด ในพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลนางแล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนการ
ด าเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ทั้งหมดที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท 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 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 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.1

จ ำนวน คิดเป็นร้อยละ จ ำนวน คิดเป็นร้อยละ

โครงกำร ของโครงกำร งบประมำณ ของงบประมำณ

ทีด่ ำเนินกำร ทัง้หมด ทัง้หมด

1.1 แผนงานการศึกษา 13 9.42 4,982,978 23.38 ฝ่ายบริหารการศึกษา
รวม 13 9.42 4,982,978 23.38

2.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 3 2.17 70,000 0.33 1.งานพัฒนาชุมชน
2.2 แผนงานสาธารณสุข 17 12.32 666,338        3.13 2.งานส่งเสริมการศึกษา
2.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 12 8.70 656,000        3.08 3.ฝ่ายบริหารการศึกษา
2.4 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 8 5.80 230,000        1.08 4.งานส่งเสริมสุขภาพ

5.ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
6.งานบริหารทัว่ไป 
7.งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนฯ

รวม 40 28.99 1,622,338 7.61
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ อปท. ที ่3 กำรพัฒนำเศรษฐกิจและกำรท่องเทีย่ว

3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 6 4.35 360,000        1.69 1.งานพัฒนาชุมชน 
3.2 แผนงานการเกษตร 3 2.17 90,000          0.42 2.งานส่งเสริมการเกษตร
3.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรมและนันทนาการ 2 1.45 70,000          0.33 3.งานประชาสัมพันธ์

รวม 11 7.97 520,000 2.44

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ อปท. ที ่1 กำรพัฒนำกำรศึกษำ

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ อปท. ที ่2 กำรพัฒนำคุณภำพชวีิตและสังคมอยู่เย็นเป็นสุข

บัญชสีรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
เทศบำลต ำบลนำงแล  อ ำเภอเมอืง  จังหวัดเชยีงรำย

ยุทธศำสตร/์แนวทำง หน่วยด ำเนินกำร

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 หน้า 3



แบบ ผด.1

จ ำนวน คิดเป็นร้อยละ จ ำนวน คิดเป็นร้อยละ

โครงกำร ของโครงกำร งบประมำณ ของงบประมำณ

ทีด่ ำเนินกำร ทัง้หมด ทัง้หมด

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ อปท. ที ่4 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน

4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 41 29.71 12,639,000 59.31 กองช่าง

4.2 แผนงานไฟฟ้าและถนน 7 5.07 410,560 1.93
รวม 48 34.78 13,049,560 61.24

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ อปท. ที ่5 กำรพัฒนำทรัพยำกำรธรรมชำตแิละสิ่งแวดล้อม

5.1 แผนงานการเกษตร 3 2.17 100,000        0.47 1.งานส่งเสริมการเกษตร
5.2 แผนงานสาธารณสุข 2 1.45 71,280          2.กองสาธารณสุขฯ

3.ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
รวม 5 3.62 171,280 0.47

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ อปท. ที ่6 กำรพัฒนำกำรเมอืงกำรบริหำรจัดกำรทีด่ี

6.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 21 15.22 964,000        4.52 1.งานบริหารทัว่ไป
2.งานวิเคราะห์นโยบายฯ
3.กองช่าง
4.งานการเจ้าหน้าที่
5.งานนิติการ
6.กองคลัง

รวม 21 15.22 964,000 4.52
รวมทัง้สิ้น 138 100.00 21,310,156 99.67

 

บัญชสีรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
เทศบำลต ำบลนำงแล  อ ำเภอเมอืง  จังหวัดเชยีงรำย

ยุทธศำสตร/์แผนงำน หน่วยด ำเนินกำร

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 หน้า 4



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 จดัซ้ือส่ือการเรียนการสอน ค่าวัสดุอปุกรณ์ 30,000        เทศบาล ฝ่ายบริหาร
การเรียนการสอน ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก เทศบัญญัติ ต าบลนางแล การศึกษา 

หน้า 37/97 (กองการศึกษา)
2 โครงการอบรมทบทวน จดัอบรมให้ความรู้ ทบทวน 20,000        เทศบาล ฝ่ายบริหาร

บุคลากรทางการศึกษาใน บุคลากรทางการศึกษาใน เทศบัญญัติ ต าบลนางแล การศึกษา 
การจดัวางระบบประกนั การจดัวางระบบประกนั หน้า 37/97 (กองการศึกษา)
คุณภาพสถานศึกษาและจดั คุณภาพสถานศึกษาและจดั
ท าแผนพฒันาการศึกษา ท าแผนพฒันาการศึกษา      

3 โครงการอบรมผู้มีส่วน จดัอบรมให้ความรู้ ผู้มีส่วน 20,000        เทศบาล ฝ่ายบริหาร
เกี่ยวขอ้งในการส่งเสริม เกี่ยวขอ้งในการส่งเสริม เทศบัญญัติ ต าบลนางแล การศึกษา 
การพฒันาสมรรถนะและ การพฒันาสมรรถนะและ หน้า 37/97 (กองการศึกษา)
พฒันาการเด็กเล็ก พฒันาการเด็กเล็ก

โครงกำร/กิจกรรม

บญัชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2562

งบประมำณ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

 แบบ ผด. 02

เทศบำลต ำบลนำงแล อ ำเภอเมือง จังหวดัเชียงรำย

ยทุธศำสตร์ที ่1 ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ (ส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำและกำรจัดกิจกรรมแก่เด็ก เยำวชน ประชำชนในกำรศึกษำทุกระดับทัง้กำรศึกษำในระบบ

และนอกระบบตำมมำตรฐำนคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำและรองรับกำรก้ำวสู่ประชำคมอำเซียน (AEC)

แผนงานการศึกษา

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 หน้า 5



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        เทศบาล ฝ่ายบริหาร
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น เทศบัญญัติ ต าบลนางแล การศึกษา 

หน้า 40/97 (กองการศึกษา)

5 โครงการศึกษาเรียนรู้นอก น าเด็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเขา้ศึกษา 20,000        แหล่งเรียนรู้ ฝ่ายบริหาร

ห้องเรียน เรียนรู้ ณ แหล่งเรียนรู้อื่นๆ นอก เทศบัญญัติ อื่นๆ นอก สถานที่ การศึกษา 

ห้องเรียน หน้า 40/97 ศูนยพ์ฒันา (กองการศึกษา)

เด็กเล็ก

6 โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ย 1.จ่ายเปน็ค่าอาหารกลางวันเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 483,420      เทศบาล ฝ่ายบริหาร

การบริหารสถานศึกษา 2.ค่าจัดการเรียนการสอนเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบัญญัติ ต าบลนางแล การศึกษา 
3.ค่าหนงัสือในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หน้า 41/97 (กองการศึกษา)
4.ค่าอปุกรณ์การเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(3-5 ป)ี

5.ค่าเคร่ืองแบบนกัเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(3-5 ปี)

6.ค่ากจิกรรมพัฒนาผู้เรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

(3-5 ป)ี

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2562

เทศบำลต ำบลนำงแล อ ำเภอเมือง จังหวดัเชียงรำย

แผนงานการศึกษา

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

และนอกระบบตำมมำตรฐำนคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำและรองรับกำรก้ำวสู่ประชำคมอำเซียน (AEC)

 แบบ ผด. 02
บญัชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ

ยทุธศำสตร์ที ่1 ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ (ส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำและกำรจัดกิจกรรมแก่เด็ก เยำวชน ประชำชนในกำรศึกษำทุกระดับทัง้กำรศึกษำในระบบ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 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.

7 โครงการจดัหาอาหารเสริม(นม) จดัซ้ืออาหารเสริม(นม)นักเรียนในโรงเรียน ดังนี้ 1,473,558    ศูนยพ์ฒันา ฝ่ายบริหาร

1.อาหารเสริม(นม)เด็กเล็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก เทศบัญญัติ เด็กเล็กเทศบาล การศึกษา 

เทศบาลต าบลนางแล จ านวน 64 คนๆละ 7.37 หน้า 41/97 ต าบลนางแล (กองการศึกษา)

บาท จ านวน 260 วัน เป็นเงิน 122,637 บาท โรงเรียนในเขต

2.อาหารเสริม(นม)เด็กนักเรียนในโรงเรียนเขต พืน้ที ่5 แห่ง

พืน้ที ่5 แห่ง จ านวน 705 คนๆละ 7.37 บาท

จ านวน 260 วัน เป็นเงิน 1,350,921 บาท

8 โครงการ ICT เพือ่สืบค้นขอ้มูล อดุหนุนโรงเรียนบ้านนางแลเพือ่ด าเนิน 20,000        โรงเรียนบ้าน ฝ่ายบริหาร

ประกอบการเรียนการสอน โครงการ ICT เพือ่สืบค้นขอ้มูลประกอบ เทศบัญญัติ นางแล การศึกษา 

การเรียนการสอน หน้า 42/97 (กองการศึกษา)

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

และนอกระบบตำมมำตรฐำนคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำและรองรับกำรก้ำวสู่ประชำคมอำเซียน (AEC)

เทศบำลต ำบลนำงแล อ ำเภอเมือง จังหวดัเชียงรำย

ยทุธศำสตร์ที ่1 ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ (ส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำและกำรจัดกิจกรรมแก่เด็ก เยำวชน ประชำชนในกำรศึกษำทุกระดับทัง้กำรศึกษำในระบบ

แผนงานการศึกษา

 แบบ ผด. 02
บญัชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2562

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 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.

9 โครงการจดัซ้ือส่ืออปุกรณ์ของ เงินอดุหนุนโรงเรียนบ้านป่ารวก 20,000        โรงเรียนบ้าน ฝ่ายบริหาร

เล่นส าหรับเสริมทักษะปฐมวัย (คุรุราษฏร์สงเคราะห์) เพือ่ด าเนินการ เทศบัญญัติ ป่ารวก (คุรุราษฏร์ การศึกษา 

โครงการจดัซ้ือส่ืออปุกรณ์ของเล่นส าหรับ หน้า 42/97 สงเคราะห)์ (กองการศึกษา)

เสริมทักษะปฐมวัย

10 โครงการจดัหาอาหารกลางวัน อดุหนุนโรงเรียนเขตพืน้ทีต่ าบลนางแล 2,820,000    โรงเรียนใน ฝ่ายบริหาร

ส าหรับนักเรียนในโรงเรียนเขต จ านวน 5 แห่ง เพือ่ด าเนินการตามโครงการ เทศบัญญัติ พืน้ทีเ่ทศบาล การศึกษา 

พืน้ทีต่ าบลนางแล จดัหาอาหารกลางวันนักเรียน ส าหรับ หน้า 43/97 ต าบลนางแล (กองการศึกษา)

โรงเรียนเขตพืน้ทีต่ าบลนางแล จ านวน 705

คน คนละ 20 บาท จ านวน 200 วัน 

เป็นเงิน 2,820,000 บาท

11 โครงการปรับปรุงพฒันาห้อง อดุหนุนโรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุง่) 28,000        โรงเรียนอนุบาล ฝ่ายบริหาร

สมุดให้มีความพร้อมต่อการ เพือ่ด าเนินการโครงการปรับปรุงพฒันา เทศบัญญัติ นางแล(บ้านทุง่) การศึกษา 

เรียนรู้ ห้องสมุดให้มีความพร้อมต่อการเรียนรู้ หน้า 43/97 (กองการศึกษา)

 แบบ ผด. 02

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

บญัชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ

เทศบำลต ำบลนำงแล อ ำเภอเมือง จังหวดัเชียงรำย

ยทุธศำสตร์ที ่1 ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ (ส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำและกำรจัดกิจกรรมแก่เด็ก เยำวชน ประชำชนในกำรศึกษำทุกระดับทัง้กำรศึกษำในระบบ

และนอกระบบตำมมำตรฐำนคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำและรองรับกำรก้ำวสู่ประชำคมอำเซียน (AEC)

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2562

แผนงานการศึกษา

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 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.

12 โครงการส่งเสริมและสนับสนุน อดุหนุนโรงเรียนบ้านนางแลใน 18,000        โรงเรียนบ้าน ฝ่ายบริหาร

ส่ือเทคโนโลยทีางการศึกษา เพือ่ด าเนินการโครงการ ส่งเสริมและ เทศบัญญัติ นางแลใน การศึกษา 

สนับสนุนส่ือเทคโนโลยทีางการศึกษา หน้า 43/97 (กองการศึกษา)

13 โครงการส่งเสริมเศรษฐกจิ อดุหนุนโรงเรียนบ้านสันต้นขาม 20,000        โรงเรียนบ้าน ฝ่ายบริหาร

พอเพยีงในโรงเรียนโครงการ เพือ่ด าเนินการส่งเสริมเศรษฐกจิพอเพยีงใน เทศบัญญัติ สันต้นขาม การศึกษา 

เพาะเห็ดนางฟา้ภูฐาน โรงเรียนโครงการเพาะเห็ดนางฟา้ภูฐาน หน้า 43/97 (กองการศึกษา)
รวม 13 โครงกำร 4,982,978   

และนอกระบบตำมมำตรฐำนคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำและรองรับกำรก้ำวสู่ประชำคมอำเซียน (AEC)

แผนงานการศึกษา

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

 แบบ ผด. 02
บญัชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2562

เทศบำลต ำบลนำงแล อ ำเภอเมือง จังหวดัเชียงรำย

ยทุธศำสตร์ที ่1 ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ (ส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำและกำรจัดกิจกรรมแก่เด็ก เยำวชน ประชำชนในกำรศึกษำทุกระดับทัง้กำรศึกษำในระบบ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 หน้า 9



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 10,000                  ในเขตพื้นที่ นักพัฒนาชุมชนฯ

การมีส่วนร่วมในกจิกรรม ประชุมสัมมนา จัดกจิกรรมสร้าง เทศบัญญัติ เทศบาล ฝ่ายอ านวยการ

ทางสังคม การรวมกลุ่ม เครือข่ายกลุ่มผู้พิการ หน้า 55/97 ต าบลนางแล ส านักปลัด

ในลักษณะเครือข่ายของ

กลุ่มผู้พิการ

2 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ จัดกจิกรรมอบรม จัดกจิกรรม 10,000                  ในเขตพื้นที่ นักพัฒนาชุมชนฯ

เพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงาน ประชุมสัมมนา จัดกจิกรรมสร้าง เทศบัญญัติ เทศบาล ฝ่ายอ านวยการ

ศูยน์การเรียนรู้ผู้สูงอายุตลอดชีพ การเรียนรู้ผู้สูงอายุตลอดชีพ หน้า 55/97 ต าบลนางแล ส านักปลัด

3 โครงการอบรมและศึกษาดูงาน ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 50,000                  ในเขตพื้นที่ นักพัฒนาชุมชนฯ

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุต าบลนางแล เทศบัญญัติ เทศบาล ฝ่ายอ านวยการ

ต าบลนางแล หน้า 55/97 ต าบลนางแล ส านักปลัด

รวม 3 โครงกำร 70,000               

ยทุธศำสตร์ที่ 2 ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพชวีิตและสงัคมอยู่เยน็เป็นสขุ (สง่เสริมและสนับสนุนกำรจดัสวัสดกิำรสงัคม กำรสงเครำะห์ กำรพัฒนำคุณภำพชวีิตผู้สงูอำย ุผู้พิกำร

พ.ศ.2561

บัญชจี ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

เทศบำลต ำบลนำงแล อ ำเภอเมือง จงัหวัดเชยีงรำย

  แบบ ผด. 02

พ.ศ.2562

 ผู้ตดิเชื้อ สตรี เดก็และเยำวชน และผู้ดอ้ยโอกำส หรือผู้ประสบปัญหำทำงสงัคม)

แผนงานสงัคมสงเคราะห์

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 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.

1 โครงการพฒันาศักยภาพเครือ จดักจิกรรมอบรม รณรงค์ 32,280            เทศบาล งานบริหารงานทัว่ไป

ขา่ยอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก เครือขา่ยอาสาสมัครท้องถิ่น เทศบัญญัติ ต าบลนางแล เกี่ยวกบัสาธารณสุข

ต าบลนางแล รักษ์โลกต าบลนางแล หน้า 47/97

2 โครงการควบคุมป้องกนัโรคไข้ จดักจิกรรมรณรงค์ กจิกรรมอบรม 60,000            ในพืน้ที่ งานโรงพยาบาล

เลือดออกแบบมีส่วนร่วม กจิกรรมป้องกนัควบคุมโรค เทศบัญญัติ เทศบาล

หน้า 50/97 ต าบลนางแล

3 โครงการชาวนางแลใส่ใจ จดักจิกรรมตรวจสารพษิ 15,000            ในพืน้ที่ งานโรงพยาบาล  

อนัตรายจากสารพษิตกค้างใน ให้ความรู้ ติดตามผล เทศบัญญัติ เทศบาล

กระแสเลือด หน้า 50/97 ต าบลนางแล

4 โครงการต าบลพฒันาการ จดักจิกรรมต าบลพฒันาการ 16,058            ในพืน้ที่ งานโรงพยาบาล  
เด็กดีเร่ิมทีน่มแม่ เด็กดีเร่ิมทีน่มแม่ เทศบัญญัติ เทศบาล

หน้า 50/97 ต าบลนางแล
5 โครงการป้องกนัและควบคุม จดักจิกรรมรณรงค์ ป้องกนัและ 20,000            ในพืน้ที่ งานโรงพยาบาล

โรคไขห้วัดนก ควบคุมโรคไขห้วัดนก เทศบัญญัติ เทศบาล
หน้า 51/97 ต าบลนางแล

 แบบ ผด. 02
บญัชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2562

เทศบำลต ำบลนำงแล อ ำเภอเมือง จังหวดัเชียงรำย

แผนงานสาธารณสุข

ยทุธศำสตร์ที ่2 ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพชีวติและสังคมอยู่เยน็เปน็สุข  (ส่งเสริมและสนับสนุนกำรลดปจัจัยเสี่ยงด้ำนสุขภำพ กำรปอ้งกันโรค และกำรดูแลสุขภำพอนำมัยของประชำชน)

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 หน้า 11



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 โครงการป้องกนัและควบคุม จดักจิกรรมรณรงค์ ป้องกนัและ 90,000            ในพืน้ที่ งานโรงพยาบาล
โรคพษิสุนัขบ้า (สัตว์ปลอด ควบคุมโรคพษิสุนัขบ้า เทศบัญญัติ เทศบาล
โรค คนปลอดภัยจากโรคพษิ จดัซ้ือวัคซีนป้องกนัโรคพษิสุนัขบ้า หน้า 51/97 ต าบลนางแล
สุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ของศาสตราจารย ์ดร.สมเด็จ
พระเจา้ลูกเธอเจา้ฟา้จฬุาภรณ
วลัยลักษณ์ อคัรราชกมุารี)

7 โครงการป้องกนัและควบคุม จดักจิกรรมรณรงค์ ป้องกนัและ 15,000            ในพืน้ที่ งานโรงพยาบาล  
โรคมาลาเรีย ควบคุมโรคมาลาเรีย เทศบัญญัติ เทศบาล

หน้า 51/97 ต าบลนางแล
8 โครงการรักสุขภาพรักปลอดภัย จดัอบรมให้ความรู้ กจิกรรม 8,000              ในพืน้ที่ งานโรงพยาบาล

วัยใสไร้เอดส์ แนะน าป้องกนัโรคเอดส์ เทศบัญญัติ เทศบาล
แกน่ักเรียน หน้า 52/97 ต าบลนางแล

9 โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต จดักจิกรรมให้ค าแนะน า 5,000              ในพืน้ที่ งานโรงพยาบาล  
ผู้ป่วยเร้ือรัง การดูแลสุขภาพของผู้ป่วย เทศบัญญัติ เทศบาล

เร้ือรัง หน้า 52/97 ต าบลนางแล

เทศบำลต ำบลนำงแล อ ำเภอเมือง จังหวดัเชียงรำย

ยทุธศำสตร์ที ่2 ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพชีวติและสังคมอยู่เยน็เปน็สุข  (ส่งเสริมและสนับสนุนกำรลดปจัจัยเสี่ยงด้ำนสุขภำพ กำรปอ้งกันโรค และกำรดูแลสุขภำพอนำมัยของประชำชน)

แผนงานสาธารณสุข

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

 แบบ ผด. 02
บญัชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2562

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 หน้า 12



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.

10 โครงการอบรมแกนน า จดัอบรมให้ความแกนน า กจิกรรม 15,000            ในพืน้ที่ งานโรงพยาบาล
ด้านสุขภาพเพือ่การดูแลผู้ติดเชื้อ แนะน าป้องกนัโรคเอดส์ เทศบัญญัติ เทศบาล
และผู้ป่วยเอดส์ในชุมชน หน้า 52/97 ต าบลนางแล

11 โครงการผ่าตัดท าหมันเพือ่ลด อดุหนุนส านักงานปศุสัตว์จงัหวัด 5,000              ในพืน้ที่ งานโรงพยาบาล
จ านวนสุนัขและแมวที่ เชียงราย เพือ่ด าเนินการโครงการ เทศบัญญัติ เทศบาล
เป็นสัตวพาหะของโรคพษิสุนัขบ้า ผ่าตัดท าหมัน ฯลฯ หน้า 52/97 ต าบลนางแล
และแมวไม่มีเจา้ของ

12 โครงการรณรงค์ครอบครัว จดักจิกรรมรณรงค์ กจิกรรม 5,000              ในพืน้ที่ งานบริการสาธารณสุข
งดเหล้าเขา้พรรษา มีส่วนร่วมของครอบครัว เทศบัญญัติ เทศบาล และงานสาธารณสุข

หน้า 53/97 ต าบลนางแล อื่น
13 โครงการส่งเสริมการคุ้มครอง จดักจิกรรมรณรงค์ กจิกรรมอบรม 20,000            ในพืน้ที่ งานบริการสาธารณสุข

ผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพใน เทศบัญญัติ เทศบาล และงานสาธารณสุข
ร้านขายของช า หน้า 53/97 ต าบลนางแล อื่น

14 โครงการส่งเสริมสุขาภิบาลน้ าด่ืม กจิกรรมส ารวจ ตรวจน้ าอปุโภค 20,000            ในพืน้ที่ งานบริการสาธารณสุข
และการดูแลระบบน้ าประปา บริโภค อบรมคณะกรรมการประปา เทศบัญญัติ เทศบาล และงานสาธารณสุข
หมู่บ้าน หมู่บ้าน หน้า 53/97 ต าบลนางแล อื่น

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2562

เทศบำลต ำบลนำงแล อ ำเภอเมือง จังหวดัเชียงรำย

ยทุธศำสตร์ที ่2 ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพชีวติและสังคมอยู่เยน็เปน็สุข  (ส่งเสริมและสนับสนุนกำรลดปจัจัยเสี่ยงด้ำนสุขภำพ กำรปอ้งกันโรค และกำรดูแลสุขภำพอนำมัยของประชำชน)

แผนงานสาธารณสุข

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

 แบบ ผด. 02
บญัชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 หน้า 13



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 โครงการสุขาภิบาลอาหารและ จดักจิกรรมอบรม รณรงค์ 20,000            ในพืน้ที่ งานบริการสาธารณสุข
กจิการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพ ตรวจติดตามสุขาภิบาลอาหารฯลฯ เทศบัญญัติ เทศบาล และงานสาธารณสุข

หน้า 54/97 ต าบลนางแล อื่น
16 โครงการควบคุมโรคขาดสาร อดุหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน 160,000           ในพืน้ที่ งานบริการสาธารณสุข

ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตน (หมู่ที ่1 - หมู่ที ่16 จ านวน 16 เทศบัญญัติ เทศบาล และงานสาธารณสุข
ราชสุดาฯสยามบรมราชกมุารี หมู่บ้าน หน้า 54/97 ต าบลนางแล อื่น

17 โครงการสืบสานพระราชปณิธาน อดุหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน 160,000           ในพืน้ที่ งานบริการสาธารณสุข
สมเด็จยา่ต้านภัยมะเร็งเต้านม (หมู่ที ่1 - หมู่ที ่16 จ านวน 16 เทศบัญญัติ เทศบาล และงานสาธารณสุข

หมู่บ้าน หน้า 54/97 ต าบลนางแล อื่น
รวม 17 โครงกำร 666,338          

เทศบำลต ำบลนำงแล อ ำเภอเมือง จังหวดัเชียงรำย

ยทุธศำสตร์ที ่2 ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพชีวติและสังคมอยู่เยน็เปน็สุข  (ส่งเสริมและสนับสนุนกำรลดปจัจัยเสี่ยงด้ำนสุขภำพ กำรปอ้งกันโรค และกำรดูแลสุขภำพอนำมัยของประชำชน)

 แบบ ผด. 02
บญัชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2562

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

แผนงานสาธารณสุข

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 หน้า 14



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 ค่าใช้จา่ยในการส่งนักกฬีาเขา้ร่วม ค่าใช้จา่ยในการส่งนักกฬีาเขา้ร่วม 10,000             ในพืน้ที่ งานกฬีา

การแขง่ขนัในระดับต่างๆ แขง่ขนักฬีาทุกระดับ ทุกประเภท เทศบัญญัติ เทศบาล และนันทนาการ

หน้า 68/97 และนอกพืน้ที่

2 โครงการแขง่ขนักฬีานางแล จดักจิกรรมการแขง่ขนักฬีา 100,000           ในพืน้ที่ งานกฬีา

เกมส์ ในพืน้ทีต่ าบลนางแล เทศบัญญัติ เทศบาล และนันทนาการ

หน้า 68/97 ต าบลนางแล

3 โครงการแขง่ขนักฬีา จดักจิกรรมการแขง่ขนักฬีา 30,000             ในพืน้ที่ งานกฬีา

วอลเล่ยบ์อลต าบลนางแล วอลเล่ยบ์อลในพืน้ทีต่ าบลนางแล เทศบัญญัติ เทศบาล และนันทนาการ

หน้า 68/97 ต าบลนางแล

4 โครงการจดัการแขง่ขนักฬีา จดัการแขง่ขนักฬีาฟตุบอล 30,000             ในพืน้ที่ งานกฬีา

ฟตุบอลต าบลนางแลต้านยา ในพืน้ทีต่ าบลนางแล เทศบัญญัติ เทศบาล และนันทนาการ

เสพติด หน้า 69/97 ต าบลนางแล

5 โครงการพืน้ทีส่ร้างสรรค์ส าหรับเด็ก จดักจิกรรมพืน้ทีส่ร้างสรรค์ต าบลนางแล 80,000             ในพืน้ที่ งานกฬีา

และเยาวชน ต าบลนางแล เทศบัญญัติ เทศบาล และนันทนาการ

หน้า 68/97 ต าบลนางแล

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

 แบบ ผด. 02
บญัชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2562

เทศบำลต ำบลนำงแล อ ำเภอเมือง จังหวดัเชียงรำย

ยทุธศำสตร์ที ่2 ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพชีวติและสังคมอยู่เยน็เปน็สุข (ส่งเสรมิและสนับสนุนกำรกีฬำและนันทนำกำรของชุมชน กำรสรำ้งสวนสำธำรณะ สวนสุขภำพ และสถำนที่พักผ่อนหย่อนใจ)

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 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.

6 โครงการประชาสัมพนัธ์ศิลป อดุหนุนทีท่ าการปกครองอ าเภอ 50,000             ในพืน้ที่ งานกฬีา

วัฒนธรรม และส่งเสริมของดี เมืองเชียงราย เทศบัญญัติ จงัหวัด และนันทนาการ

อ าเภอเมืองเชียงราย ในการแขง่ หน้า 69/97 เชียงราย

ขันกีฬาแห่งชาติ คร้ังที ่46 
"เจียงฮายเกมส์"

รวม 6 โครงกำร 300,000          

บญัชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ

เทศบำลต ำบลนำงแล อ ำเภอเมือง จังหวดัเชียงรำย

ยทุธศำสตร์ที ่2 ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพชีวติและสังคมอยู่เยน็เปน็สุข (ส่งเสรมิและสนับสนุนกำรกีฬำและนันทนำกำรของชุมชน กำรสรำ้งสวนสำธำรณะ สวนสุขภำพ และสถำนที่พักผ่อนหย่อนใจ)

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ

 แบบ ผด. 02

งบประมำณ
พ.ศ.2562

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2562

โครงกำร/กิจกรรม
พ.ศ.2561

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 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.

1 โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมเด็ก จดักจิกรรมอบรมธรรมะ เพือ่พฒันา 80,000             เทศบาล งานศาสนา

และเยาวชนต าบลนางแล คุณภาพชีวิต เด็กและเยาวชน เทศบัญญัติ ต าบลนางแล วัฒนธรรมท้องถิ่น

หน้า 70/97 นอกสถานที่

2 โครงการจดังานประเพณียี่เป็ง จดักจิกรรมประเพณียี่เป็ง  ฯลฯ 50,000             ในพืน้ที่ งานศาสนา

เทศบัญญัติ เทศบาล วัฒนธรรมท้องถิ่น

หน้า 70/97 ต าบลนางแล

2 โครงการจดังานวันผู้สูงอายุ จดักจิกรรมงานวันผู้สูงอาย ุฯลฯ 80,000             เทศบาล งานศาสนา

เทศบัญญัติ ต าบลนางแล วัฒนธรรมท้องถิ่น

หน้า 70/53

3 โครงการจดังานหล่อเทียนเขา้ จดักจิกรรมประเพณีทางศาสนา 50,000             ในพืน้ที่ งานศาสนา

พรรษาและแห่เทียนเขา้พรรษา หล่อเทียนและแห่เทียนเขา้ เทศบัญญัติ เทศบาล วัฒนธรรมท้องถิ่น

พรรษา หน้า 71/97 ต าบลนางแล

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ.2561

ยทุธศำสตร์ที ่2 ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพชีวติและสังคมอยู่เยน็เปน็สุข (ส่งเสริมและสนับสนุนกำรท ำนุบ ำรุงศำสนำ และกำรอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรม ประเพณี ภูมิปญัญำท้องถ่ิน)

พ.ศ.2562

 แบบ ผด. 02
บญัชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2562

เทศบำลต ำบลนำงแล อ ำเภอเมือง จังหวดัเชียงรำย

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 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.

4 โครงการพฒันาคุณภาพชีวิต จดักจิกรรมอบรมธรรมะ เพือ่พฒันา 30,000             ศาสนสถาน งานศาสนา

สตรี เด็กเยาวชน และ คุณภาพชีวิต เด็กเยาวชน สตรี และ เทศบัญญัติ ในพืน้ที่ วัฒนธรรมท้องถิ่น

ครอบครัวด้วยหลักธรรมะ ครอบครัว หน้า 71/97 เทศบาล

ปฏิบัติ ต าบลนางแล

5 โครงการสืบสานภูมิปัญญา จดักจิกรรมสืบสานภูมิปัญญา 30,000             ในพืน้ที่ งานศาสนา

ท้องถิ่น ท้องถิ่นของแต่ละหมู่บ้านในพืน้ที่ เทศบัญญัติ เทศบาล วัฒนธรรมท้องถิ่น

หน้า 71/97 ต าบลนางแล

6 โครงการด าเนินการและสนับ อดุหนุนทีท่ าการปกครอง 36,000             ในพืน้ที่ งานศาสนา

สนุนการด าเนินงานจดักจิกรรม อ าเภอเมืองเชียงราย เทศบัญญัติ จงัหวัด วัฒนธรรมท้องถิ่น

ของส่วนราชการและองค์กร หน้า 71/97 เชียงราย

จงัหวัดเชียงราย

รวม 6 โครงกำร 356,000          

รวมทัง้สิ้น 12 โครงกำร 656,000         

 แบบ ผด. 02
บญัชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2562

เทศบำลต ำบลนำงแล อ ำเภอเมือง จังหวดัเชียงรำย

ยทุธศำสตร์ที ่2 ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพชีวติและสังคมอยู่เยน็เปน็สุข (ส่งเสริมและสนับสนุนกำรท ำนุบ ำรุงศำสนำ และกำรอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรม ประเพณี ภูมิปญัญำท้องถ่ิน)

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 หน้า 18



ยทุธศาสตร์ที ่2 ยทุธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีติและสงัคมอยู่เยน็เป็นสขุ (สง่เสริมและสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยในชวีติและทรัพยส์นิของประชาชน และแก้ไขป้องกันยาเสพตดิและอาชญากรรม)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ล าดบั รายละเอียดของ สถานที่ หน่วยด าเนินการ

ที่ โครงการ/กิจกรรม ด าเนินการ 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 ค่าใชจ้า่ยในการด าเนินการของ การด าเนินงานของศูนย ์ต่อสู้เพือ่เอาชนะ 20,000             ในพืน้ที่ งานป้องกนัฯ

ศูนยต่์อสู้เพือ่เอาชนะยาเสพติด ยาเสพติดเทศบาลต าบลนางแล เชน่ เทศบัญญัติ เทศบาล ฝ่ายธุรการ

เทศบาลต าบลนางแล จดัอบรม/รณรงค์/ศึกษาดูงาน/สัมมนา หน้า 27/97 ต าบลนางแล ส านักปลัด

เชงิปฏิบัติการ

2 โครงการอบรมพลังมวลชนต้าน จดัอบรม/รณรงค์/ศึกษาดูงาน/สัมมนาเชงิ 20,000             เทศบาล งานป้องกนัฯ

ยาเสพติด ปฏิบัติการ เทศบัญญัติ ต าบลนางแล ฝ่ายธุรการ

หน้า 27/97 ส านักปลัด

3 โครงการซักซ้อมแผนป้องกนัและ จดัอบรม/รณรงค์/ศึกษาดูงาน/สัมมนาเชงิ 30,000             เทศบาล งานป้องกนัฯ

บรรเทาสาธารณภัยและการชว่ย ปฏิบัติการ เทศบัญญัติ ต าบลนางแล ฝ่ายธุรการ

เหลือผู้ประสบภัย หน้า 29/97 ส านักปลัด

4 โครงการรณรงค์ป้องกนัและแกไ้ข จดักจิกรรมอบรม รณรงค์ป้องกนัและ 50,000             เทศบาล งานป้องกนัฯ

ปัญหาหมอกควันและไฟป่า แกไ้ขปัญหาหมอกควันและไฟป่า เทศบัญญัติ ต าบลนางแล ฝ่ายธุรการ

หน้า 29/97 ส านักปลัด

5 โครงการรณรงค์ป้องกนัและลด จดัต้ังจดุตรวจ จดุบริการประชาชน 30,000             ต าบลนางแล งานป้องกนัฯ

อบุัติเหตุทางถนน จดัจดักจิกรรมอบรม/รณรงค์ การลด เทศบัญญัติ ฝ่ายธุรการ

อบุัติเหตุ หน้า 29/97 ส านักปลัด

 แบบ ผด. 02
บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลนางแล อ าเภอเมือง จงัหวดัเชยีงราย

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หน้า 19



ยทุธศาสตร์ที ่2 ยทุธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีติและสงัคมอยู่เยน็เป็นสขุ (สง่เสริมและสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยในชวีติและทรัพยส์นิของประชาชน และแก้ไขป้องกันยาเสพตดิและอาชญากรรม)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ล าดบั รายละเอียดของ สถานที่ หน่วยด าเนินการ

ที่ โครงการ/กิจกรรม ด าเนินการ ต.
ค

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
มิ.

ย.
ก.

ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

6 โครงการวัน อปพร. จดัอบรม/รณรงค์/ศึกษาดูงาน/สัมมนาเชงิ 20,000             เทศบาล งานป้องกนัฯ

(รวมพลฅน อปพร.ทต.นางแล) ปฏิบัติการ เทศบัญญัติ ต าบลนางแล ฝ่ายธุรการ

หน้า 30/97 ส านักปลัด

7 โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกบัภัย จดัอบรม/รณรงค์/ศึกษาดูงาน/สัมมนาเชงิ 30,000             ในพืน้ที่ งานป้องกนัฯ

และการป้องกนับรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติการ เทศบัญญัติ เทศบาล ฝ่ายธุรการ

แกเ่ด็กและเยาวชน หน้า 30/97 ต าบลนางแล ส านักปลัด

8 โครงการอบรมด้านการป้องกนั จดัอบรม/รณรงค์/ศึกษาดูงาน/สัมมนาเชงิ 30,000             ในพืน้ที่ งานป้องกนัฯ

และบรรเทาสาธารณภัยแก่ ปฏิบัติการ เทศบัญญัติ เทศบาล ฝ่ายธุรการ

ประชาชน หน้า 30/97 ต าบลนางแล ส านักปลัด

รวม 8 โครงการ 230,000         

 แบบ ผด. 02
บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลนางแล อ าเภอเมือง จงัหวดัเชยีงราย

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หน้า 20



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 170,000           ขว่งนางแล/ งานพฒันาชุมชน

ต าบลนางแล ผลิตผลทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ เทศบัญญัติ หรือพพิธิภัณฑ์ ฝ่ายอ านวยการ
โอทอปของต าบลนางแล หน้า 67/97 บ้านด า ส านักปลัด

ในพืน้ทีต่ าบล

นางแล
2 โครงการพฒันาศักยภาพสตรี จดัอบรมกลุ่มพฒันาสตรี ต าบลนางแล 30,000            ในพืน้ที่ งานพฒันาชุมชน

ต าบลนางแล เทศบัญญัติ ต าบลนางแล ฝ่ายอ านวยการ
หน้า 66/97 ส านักปลัด

3 โครงการพฒันาศักยภาพสภาเด็ก จดัอบรม จดักจิกรรมให้สภาเด็กและ 20,000            ในพืน้ที่ ฝ่ายบริหาร

และเยาวชน ต าบลนางแล เยาวชน ต าบลนางแล เทศบัญญัติ ต าบลนางแล การศึกษา 

หน้า 66/97 (กองการศึกษา)

4 โครงการส่งเสริมพฒันางานศูนย์ จดัอบรม กจิกรรมให้กบัเด็ก สตรี และ 30,000            ในพืน้ที่ งานพฒันาชุมชน

ป้องกนัและแกไ้ขปัญหา ครอบครัว เทศบัญญัติ ต าบลนางแล ฝ่ายอ านวยการ

ความรุนแรงในเด็ก สตรี และ หน้า 67/97 ส านักปลัด

ครอบครัว เทศบาลต าบลนางแล

พ.ศ.2562

 แบบ ผด. 02
บญัชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2562
เทศบำลต ำบลนำงแล อ ำเภอเมือง จังหวดัเชียงรำย

ยทุธศำสตร์ที ่3 ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำเศรษฐกิจและกำรท่องเทีย่ว( ส่งเสริมและสนับสนุนกำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมและพัฒนำคุณภำพผลผลิตทำงกำรเกษตร สินค้ำพ้ืนบำ้น อุตสำหกรรมในครัวเรือน)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ.2561

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 หน้า 21



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 โครงการอุ่นรักครอบครัว จดัอบรม กจิกรรมอุ่นไอรักครอบครัว 10,000            ในพืน้ที่ งานพฒันาชุมชน

ต าบลนางแล ต าบลนางแล เทศบัญญัติ ต าบลนางแล ฝ่ายอ านวยการ

หน้า 67/97 ส านักปลัด

รวม 5 โครงกำร 260,000        

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           ในพืน้ที่ งานพฒันาชุมชน
ส่งเสริมอาชีพราษฎร กลุ่ม อาชีพ กลุ่มองค์กรชุมชน ในด้านต่างๆ เทศบัญญัติ ต าบลนางแล ฝ่ายอ านวยการ
อาชีพ และกลุ่มองค์กรต่างๆ หน้า 66/97 ส านักปลัด

รวม 1 โครงกำร 100,000        

รวมทัง้สิ้น 6 โครงกำร 360,000        

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

 แบบ ผด. 02
บญัชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2562

เทศบำลต ำบลนำงแล อ ำเภอเมือง จังหวดัเชียงรำย

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

ยทุธศำสตร์ที ่3 ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำเศรษฐกิจและกำรท่องเทีย่ว (ส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งของประชำชน กลุ่มวสิำหกิจชุมชน กลุ่มอำชีพ กลุ่มอำชีพทำงเลือกในกำรสร้ำงรำยได้    

สร้ำงงำน สร้ำงอำชีพ และสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน) 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ยทุธศำสตร์ที ่3 ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำเศรษฐกิจและกำรท่องเทีย่ว( ส่งเสริมและสนับสนุนกำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมและพัฒนำคุณภำพผลผลิตทำงกำรเกษตร สินค้ำพ้ืนบำ้น อุตสำหกรรมในครัวเรือน)

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 หน้า 22



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 โครงการพฒันาความรู้ด้านการ จดัอบรม ศึกษาดูงาน หรือ/และ 30,000            ในพืน้ที่ งานส่งเสริมการเกษตร

เกษตร จดักจิกรรมส่งเสริมแบบอยา่งพอเพยีง เทศบัญญัติ ต าบลนางแล ฝ่ายอ านวยการ

ในพืน้ที่ หน้า 92/97 ส านักปลัด
2 โครงการส่งเสริมการปลูกพชืสมุน จดัอบรม ศึกษาดูงาน หรือ/และ 30,000            ในพืน้ที่ งานส่งเสริมการเกษตร

ไพร จดักจิกรรมส่งเสริมแบบอยา่งพอเพยีง เทศบัญญัติ ต าบลนางแล ฝ่ายอ านวยการ
ในพืน้ที่ หน้า 92/97 ส านักปลัด

3 โครงการส่งเสริมการผลิตปุย๋ จดัอบรม ศึกษาดูงาน หรือ/และ 30,000            ในพืน้ที่ งานส่งเสริมการเกษตร

อนิทรียป์ุย๋ชีวภาพ จดักจิกรรมส่งเสริมแบบอยา่งพอเพยีง เทศบัญญัติ ต าบลนางแล ฝ่ายอ านวยการ
ในพืน้ที่ หน้า 92/97 ส านักปลัด

รวม 3 โครงกำร 90,000          

 แบบ ผด.02
บญัชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2562

เทศบำลต ำบลนำงแล อ ำเภอเมือง จังหวดัเชียงรำย

ยทุธศำสตร์ที ่3 ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำเศรษฐกิจและกำรท่องเทีย่ว(ส่งเสริมและสนับสนุนสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมและพัฒนำคุณภำพผลผลิตทำงกำรเกษตร สินค้ำพ้ืนบำ้น อุตสำหกรรมในครัวเรือน)

แผนงานการเกษตร

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 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.

1 โครงการบริหารจดัการและ จดัท าแอปพลิเคชั่นเพือ่พฒันาการท่องเทีย่ว 50,000            ในพืน้ที่ งานประชาสัมพนัธ์

พฒันาการท่องเทีย่วต าบล เทศบัญญัติ ต าบลนางแล ฝ่ายอ านวยการ

นางแล หน้า 72/97 ส านักปลัด

2 โครงการส่งเสริมท่องเทีย่ว จดักจิกรรมพฒันาแหล่งท่องเทีย่ว 20,000            ในพืน้ที่ งานประชาสัมพนัธ์

ชุมชน คนบ้านนางแล กจิกรรมท่องเทีย่วรูปแบบโฮมสเตย์ เทศบัญญัติ ต าบลนางแล ฝ่ายอ านวยการ

กจิกรรมจดัท าส่ือประชาสัมพนัธ์ หน้า 72/97 ส านักปลัด
รวม 2 โครงกำร 70,000          

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

แบบ ผด.02
บญัชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2562

เทศบำลต ำบลนำงแล อ ำเภอเมือง จังหวดัเชียงรำย

ยุทธศำสตรท์ี่ 3 ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำเศรษฐกิจและกำรทอ่งเที่ยว (ส่งเสรมิและสนับสนุนกำรปรบัปรงุพัฒนำเส้นทำงกำรทอ่งเที่ยว สถำนที่ทอ่งเที่ยว กำรทอ่งเที่ยวเชิงอนุรกัษ์และยกระดับกำรทอ่งเที่ยวสำกล)

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 หน้า 24



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

.
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ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

1 โครงการกอ่สร้างห้องน ้า กอ่สร้างห้องน ้า ขนาดกว้าง 6.00 ม. 500,000               ศูนยพ์ฒันา กองช่าง

เทศบาลต้าบลนางแล หมู่ที ่12 ยาว 9.10 ม. สูง 3.00 ม. หลังคาเพลิงแหงน เทศบัญญัติ เด็กเล็กเทศบาล เทศบาลต้าบล

บ้านขวัแตะ ต้าบลนางแล มุงด้วยหลังคาเหล็กรีดลอน จ้านวน 8 ห้อง หน้า 73/97 ต้าบลนางแล นางแล

2 โครงการกอ่สร้างอาคาร กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 2,300,000             ศูนยพ์ฒันา กองช่าง

อเนกประสงค์ เทศบาลต้าบล 16.00 ม. ยาว 30.00 ม. สูง 5.00 ม. หลังคา เทศบัญญัติ เด็กเล็กเทศบาล เทศบาลต้าบล

นางแล หมู่ที ่12 บ้านขวัแตะ โครงเหล็กถกัทรงจั่ว มุงด้วยหลังคาเหล็กรีด หน้า 73/97 ต้าบลนางแล นางแล

ต้าบลนางแล ลอน

3 โครงการปรับปรุงหอกระจายขา่ว ติดตั งล้าโพงขยายเสียง จ้านวน 5 ชุด พร้อม 50,000                 หมู่ที ่2 กองช่าง

หมู่ที ่2 บ้านนางแล ต้าบลนางแล เคร่ืองขยายเสียง เทศบัญญัติ บ้านนางแล เทศบาลต้าบล

หน้า 74/97 ต้าบลนางแล นางแล

4 โครงการปรับปรุงหอกระจายขา่ว ติดตั งล้าโพงขยายเสียง จ้านวน 5 ชุด พร้อม 50,000                 หมู่ที ่4 กองช่าง

หมู่ที ่4 บ้านม่วงค้า ต้าบลนางแล เคร่ืองขยายเสียง เทศบัญญัติ บ้านม่วงค้า เทศบาลต้าบล

หน้า 74/97 ต้าบลนางแล นางแล

แบบ ผด.02
บญัชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2562

เทศบำลต ำบลนำงแล อ ำเภอเมือง จังหวดัเชียงรำย

ยทุธศำสตร์ที ่4 ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ( พัฒนำระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร โครงสร้ำงพ้ืนฐำนทีจ่ ำเปน็และกำรจัดผังเมืองของท้องถ่ิน)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

แผนการด้าเนินงาน ประจ้าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 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
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พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

5 โครงการกอ่สร้างก้าแพงป้องกนั โดยเรียงหินพร้อมยาแนว ขนาดกว้าง 3.00 ม. 187,000               บริเวณประปา กองช่าง

การกดัเซาะตล่ิง บริเวณประปา ยาว 33.00 ม. เทศบัญญัติ หอถงัสูง หมู่ที ่ เทศบาลต้าบล

หอถงัสูงประจ้าหมู่บ้าน หมู่ที ่12 (ตามแบบแปลนทีเ่ทศบาลก้าหนด) หน้า 74/97 12 บ้านขวัแตะ นางแล

บ้านขวัแตะ ต้าบลนางแล ต้าบลนางแล

6 โครงการกอ่สร้างขยายท่อลอด กอ่สร้างขยายท่อลอดเหล่ียม คสล. ขนาด 104,000               หมู่ที ่16 บ้าน กองช่าง

เหล่ียม คสล.(สะพาน) หมู่ที ่16 กว้าง 1.50 X 1.50 ม. จ้านวน 2 ช่อง ขยาย เทศบัญญัติ สันต้นขาม เทศบาลต้าบล

บ้านสันต้นขาม ต้าบลนางแล ออก 1 ด้าน ยาวด้านละ 2.00 ม. หน้า 75/97 ต้าบลนางแล นางแล

(ตามแบบแปลนทีเ่ทศบาลก้าหนด)

7 โครงการกอ่สร้างขยายท่อลอด กอ่สร้างขยายท่อลอดเหล่ียม คสล. ขนาด 179,000               หมู่ที ่9 กองช่าง

เหล่ียม คสล.(สะพาน) หมู่ที ่9 กว้าง 1.50 X 1.50 ม. จ้านวน 2 ช่อง ขยาย เทศบัญญัติ บ้านดอยกิ่ว เทศบาลต้าบล

บ้านดอยกิ่ว ต้าบลนางแล ออก 2 ด้าน ยาวด้านละ 1.50 ม. หน้า 75/97 ต้าบลนางแล นางแล

(ตามแบบแปลนทีเ่ทศบาลก้าหนด)

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2562

เทศบำลต ำบลนำงแล อ ำเภอเมือง จังหวดัเชียงรำย

ยทุธศำสตร์ที ่4 ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ( พัฒนำระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร โครงสร้ำงพ้ืนฐำนทีจ่ ำเปน็และกำรจัดผังเมืองของท้องถ่ิน)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

แบบ ผด.02
บญัชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ

แผนการด้าเนินงาน ประจ้าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 หน้า 26



ล ำดับ รำยละเอียดของ สถำนที่ หน่วยด ำเนินกำร

ที่ โครงกำร/กิจกรรม ด ำเนินกำร ต.
ค
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ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
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ม.ิ
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ค.
ก.
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8 โครงการกอ่สร้างขยายไหล่ทาง กอ่สร้างขยายไหล่ทาง คสล. จดุที ่1 ด้านทิศ 246,000               หมู่ที ่13 กองช่าง

คสล. ทางไปบ้านแพะ หมู่ที ่13 ใต้ ขนาดกว้างเฉล่ีย 1.00 ม. ยาว 280.00 ม. เทศบัญญัติ บ้านแม่ปูคา เทศบาลต้าบล

บ้านแม่ปูคา หนา 0.15 ม. หรือมีพื นทีไ่ม่น้อยกว่า 280.00 หน้า 76/97 ต้าบลนางแล นางแล

ตร.ม. จดุที ่2 ด้านทิศเหนือ ขนาดกว้างเฉล่ีย

1.00 ม. ยาว 210.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือ

มีพื นทีไ่ม่น้อยกว่า 210.00 ตร.ม.

(ตามแบบแปลนทีเ่ทศบาลก้าหนด)

9 โครงการกอ่สร้างขยายไหล่ทาง กอ่สร้างขยายไหล่ทาง คสล. ขนาดกว้างเฉล่ีย 72,000                 หมู่ที ่9 กองช่าง

ถนน คสล. ซอยบ้านเลขที ่38 1.00 ม. ยาว 144.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือ เทศบัญญัติ บ้านดอยกิ่ว เทศบาลต้าบล

หมู่ที ่9 บ้านดอยกิ่ว ต้าบลนางแล มีพื นทีไ่ม่น้อยกว่า 144.00 ตร.ม. หน้า 76/97 ต้าบลนางแล นางแล

(ตามแบบแปลนทีเ่ทศบาลก้าหนด)

10 โครงการกอ่สร้างขยายไหล่ทาง กอ่สร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 1.50 ม. ยาว 124,500               หมู่ที ่7 กองช่าง

ถนน คสล. ซอยบ้านเลขที ่58 147.00 ม.หนา 0.15 ม. หรือมีพื นทีไ่ม่น้อย เทศบัญญัติ บ้านนางแลใน เทศบาลต้าบล

หมู่ที ่7 บ้านนางแลใน กว่า 220.50 ตร.ม. หน้า 77/97 ต้าบลนางแล นางแล

ต้าบลนางแล (ตามแบบแปลนทีเ่ทศบาลก้าหนด)

งบประมำณ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

โครงกำร/กิจกรรม

แบบ ผด.02
บญัชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2562

เทศบำลต ำบลนำงแล อ ำเภอเมือง จังหวดัเชียงรำย

ยทุธศำสตร์ที ่4 ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ( พัฒนำระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร โครงสร้ำงพ้ืนฐำนทีจ่ ำเปน็และกำรจัดผังเมืองของท้องถ่ิน)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนการด้าเนินงาน ประจ้าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 หน้า 27



ล ำดับ รำยละเอียดของ สถำนที่ หน่วยด ำเนินกำร

ที่ โครงกำร/กิจกรรม ด ำเนินกำร ต.
ค

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
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11 โครงการกอ่สร้าง ขยายไหล่ทาง กอ่สร้างขยายไหล่ทางถนน คสล. เส้นกลาง 102,000               หมู่ที ่9 กองช่าง

ถนน คสล.เส้นกลางบ้าน หมู่ที ่9 บ้าน ขนาดกว้าง 1.00 ม. ยาว 24.00 ม. เทศบัญญัติ บ้านดอยกิ่ว เทศบาลต้าบล

บ้านดอยกิ่ว ต้าบลนางแล หนา 0.15 หรือมีพื นทีไ่ม่น้อยกว่า 204.00 หน้า 77/97 ต้าบลนางแล นางแล

ตร.ม. (ตามแบบแปลนทีเ่ทศบาลก้าหนด)

12 โครงการกอ่สร้างคลองส่งน ้า คสล.กอ่สร้างคลองส่งน ้า คสล. ช่วงที ่1 กอ่สร้าง 976,000               หมู่ที ่5 กองช่าง

หมู่ที ่5 บ้านเด่น ต้าบลนางแล คลองส่งน ้า คสล. ขนาดกว้าง 1.60 ม. สูง เทศบัญญัติ บ่านเด่น เทศบาลต้าบล

1.80 ม. ยาว 71.00 ม. ช่วงที ่2 ก่อสร้าง หน้า 78/97 ต้าบลนางแล นางแล

คลองส่งน ้า คสล. ขนาดกว้าง 1.60 ม. สูง

1.80 ม.ยาว 15.00 ม.

(ตามแบบแปลนทีเ่ทศบาลก้าหนด)

13 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. ซอย กอ่สร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 2.50 ม. ยาว 37,000                 หมู่ที ่2 กองช่าง

1 หมู่ที ่2 บ้านนางแล 28.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื นทีไ่ม่น้อย เทศบัญญัติ บ้านนางแล เทศบาลต้าบล

ต้าบลนางแล กว่า 70.00 ตร.ม. หน้า 78/97 ต้าบลนางแล นางแล

(ตามแบบแปลนทีเ่ทศบาลก้าหนด)

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2562

เทศบำลต ำบลนำงแล อ ำเภอเมือง จังหวดัเชียงรำย

ยทุธศำสตร์ที ่4 ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ( พัฒนำระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร โครงสร้ำงพ้ืนฐำนทีจ่ ำเปน็และกำรจัดผังเมืองของท้องถ่ิน)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

แบบ ผด.02
บญัชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ

แผนการด้าเนินงาน ประจ้าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 หน้า 28



ล ำดับ รำยละเอียดของ สถำนที่ หน่วยด ำเนินกำร

ที่ โครงกำร/กิจกรรม ด ำเนินกำร ต.
ค
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14 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. ซอย กอ่สร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 ม. 373,500               หมู่ที ่6 กองช่าง

3/15 (บ้านอาขา่ใหม่) หมู่ที ่6 ยาว 170.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื นที่ เทศบัญญัติ บ้านป่าออ้ เทศบาลต้าบล

บ้านป่าออ้ ต้าบลนางแล ไม่น้อยกว่า 680.00 ตร.ม. หน้า 79/97 ต้าบลนางแล นางแล

(ตามแบบแปลนทีเ่ทศบาลก้าหนด)

15 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. ซอย กอ่สร้างถนน คสล. ช่วงที ่1 ขนาดกว้าง 3.50 137,500               หมู่ที ่2 กองช่าง

5 หมู่ที ่2 บ้านนางแล ม. ยาว 30.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื นที่ เทศบัญญัติ บ้านนางแล เทศบาลต้าบล

ต้าบลนางแล ไม่น้อยกว่า 105.00 ตร.ม. ช่วงที ่2 ขนาด หน้า 79/97 ต้าบลนางแล นางแล

กว้าง 4.00 ม. ยาว 34.00 ม. หนา 0.15 ม.

หรือมีพื นทีไ่ม่น้อยกว่า 136.00 ตร.ม.

(ตามแบบแปลนทีเ่ทศบาลก้าหนด)

16 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. ซอย กอ่สร้างถนน คสล. ช่วงที ่1 ขนาดกว้าง 4.00 151,500               หมู่ที ่7 กองช่าง

9/3 หมู่ที ่7 บ้านางแลใน ม. ยาว 59.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมพื นที ่ เทศบัญญัติ บ้านนางแลใน เทศบาลต้าบล

ต้าบลนางแล ไม่น้อยกว่า 236.00 ตร.ม. ช่วงที ่2 ขนาด หน้า 80/97 ต้าบลนางแล นางแล

กว้าง 3.00 ม. ยาว 14.00 ม. หนา 0.15 
ม. หรือมีพื นทีไ่ม่น้อยกว่า 42.00 ตร.ม.
(ตามแบบแปลนทีเ่ทศบาลก้าหนด)

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

แบบ ผด.02
บญัชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2562

เทศบำลต ำบลนำงแล อ ำเภอเมือง จังหวดัเชียงรำย

ยทุธศำสตร์ที ่4 ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ( พัฒนำระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร โครงสร้ำงพ้ืนฐำนทีจ่ ำเปน็และกำรจัดผังเมืองของท้องถ่ิน)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนการด้าเนินงาน ประจ้าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 หน้า 29



ล ำดับ รำยละเอียดของ สถำนที่ หน่วยด ำเนินกำร

ที่ โครงกำร/กิจกรรม ด ำเนินกำร ต.
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17 โครงการกอ่สร้างถนน ซอย กอ่สร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 2.50 ม. ยาว 26,500                 หมู่ที ่1 กองช่าง

(ขา้งบ้านนางพลอย ธุวะค้า) 20.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื นทีไ่ม่น้อย เทศบัญญัติ บ้านป่าห้า เทศบาลต้าบล

หมู่ที ่1 บ้านป่าห้า ต้าบลนางแล กว่า 50.00 ตร.ม. หน้า 80/97 ต้าบลนางแล นางแล

(ตามแบบแปลนทีเ่ทศบาลก้าหนด)

18 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. กอ่สร้างถนน คสล. ช่วงที ่1 ขนาดกว้าง 2.00 117,500               หมู่ที ่1 กองช่าง

ซอย 2 หมู่ที ่1 บ้านป่าห้า ม. ยาว 40.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื นที่ เทศบัญญัติ บ้านป่าห้า เทศบาลต้าบล

ต้าบลนางแล ไม่น้อยกว่า  80.00 ตร.ม. ช่วงที ่2 ขนาด หน้า 81/97 ต้าบลนางแล นางแล

กว้าง 3.00 ม. ยาว 47.00 ม. หนา 0.15 ม.

หรือมีพื นทีไ่ม่น้อยกว่า 141.00 ตร.ม.

(ตามแบบแปลนทีเ่ทศบาลก้าหนด)

19 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. กอ่สร้างถนน คสล. ขนากกว้าง 3.00 ม. ยาว 164,000               หมู่ที ่7 กองช่าง

ซอยเขา้โรงปุย๋ หมู่ที ่7 107.00 ม. หนา 0.15 หรือพื นทีไ่ม่น้อยกว่า เทศบัญญัติ บ้านนางแลใน เทศบาลต้าบล

บ้านนางแลใน ต้าบลนางแล 321.00 ตร.ม. หน้า 81/97 ต้าบลนางแล นางแล

(ตามแบบแปลนทีเ่ทศบาลก้าหนด)

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2562

เทศบำลต ำบลนำงแล อ ำเภอเมือง จังหวดัเชียงรำย

ยทุธศำสตร์ที ่4 ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ( พัฒนำระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร โครงสร้ำงพ้ืนฐำนทีจ่ ำเปน็และกำรจัดผังเมืองของท้องถ่ิน)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

แบบ ผด.02
บญัชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ

แผนการด้าเนินงาน ประจ้าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 หน้า 30



ล ำดับ รำยละเอียดของ สถำนที่ หน่วยด ำเนินกำร
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20 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. ซอย กอ่สร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 86,000                 หมู่ที ่5 กองช่าง

บ้านเลขที ่218 หมู่ที ่5 บ้านเด่น 60.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื นทีไ่ม่น้อย เทศบัญญัติ บ้านเด่น เทศบาลต้าบล

ต้าบลนางแล กว่า 180.00 ม. หน้า 82/97 ต้าบลนางแล นางแล

(ตามแบบแปลนทีเ่ทศบาลก้าหนด)

21 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. ซอย กอ่สร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 129,500               หมู่ที ่6 กองช่าง

ไร่เดือนเพญ็ หมู่ที ่6 บ้านป่าออ้ 60.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื นทีไ่ม่น้อย เทศบัญญัติ บ้านป่าออ้ เทศบาลต้าบล

ต้าบลนางแล กว่า 240.00 ตร.ม. หน้า 82/97 ต้าบลนางแล นางแล

(ตามแบบแปลนทีเ่ทศบาลก้าหนด)

22 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. ซอย กอ่สร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 197,500               หมู่ที ่6 กองช่าง

อาขา่ดินแดง หมู่ที ่6 บ้านป่าออ้ 90.00 ม.หนา 0.15 ม. หรือมีพื นทีไ่ม่น้อย เทศบัญญัติ บ้านป่าออ้ เทศบาลต้าบล

ต้าบลนางแล กว่า 360.00 ตร.ม. หน้า 83/97 ต้าบลนางแล นางแล

(ตามแบบแปลนทีเ่ทศบาลก้าหนด)

23 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. แยก กอ่สร้างถนน คสล. ขนากกว้าง 4.00 ม. ยาว 109,000               หมู่ที ่1 กองช่าง

ซอย 8 (หัวสะพาน) หมู่ที ่1 บ้าน 50.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื นทีไ่ม่น้อย เทศบัญญัติ บ้านป่าห้า เทศบาลต้าบล

ป่าห้า ต้าบลนางแล กว่า 200.00 ตร.ม. หน้า 49/53 ต้าบลนางแล นางแล

(ตามแบบแปลนทีเ่ทศบาลก้าหนด)

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

แบบ ผด.02
บญัชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2562

เทศบำลต ำบลนำงแล อ ำเภอเมือง จังหวดัเชียงรำย

ยทุธศำสตร์ที ่4 ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ( พัฒนำระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร โครงสร้ำงพ้ืนฐำนทีจ่ ำเปน็และกำรจัดผังเมืองของท้องถ่ิน)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนการด้าเนินงาน ประจ้าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 หน้า 31



ล ำดับ รำยละเอียดของ สถำนที่ หน่วยด ำเนินกำร

ที่ โครงกำร/กิจกรรม ด ำเนินกำร ต.
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24 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. ขา้ง กอ่สร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 54,500                 หมู่ที ่2 กองช่าง

ศาลา SML หมู่ที ่2 บ้านนางแล 25.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื นทีไ่ม่น้อย เทศบัญญัติ บ้านนางแล เทศบาลต้าบล

ต้าบลนางแล กว่า 100.00 ตร.ม. หน้า 83/97 ต้าบลนางแล นางแล

(ตามแบบแปลนทีเ่ทศบาลก้าหนด)

25 โครงการกอ่สร้างพนังกนัดิน คสล. กอ่สร้างพนัง คสล. ขนาดฐานกว้าง 1.80 ม. 336,000               หมู่ที ่16 บ้าน กองช่าง

ป้องกนัการกดัเซาะฝาย บริเวณ ยาว 34.00 ม. สูง 2.50 ม. ตัวพนังหนา เทศบัญญัติ สันต้นขาม เทศบาลต้าบล

บ้านเลขที ่11 หมู่ที ่16 0.25 ม. หน้า 84/97 ต้าบลนางแล นางแล

ต้าบลนางแล (ตามแบบแปลนทีเ่ทศบาลก้าหนด)

26 โครงการกอ่สร้างรางระบายน ้า กอ่สร้างรางระบายน ้า คสล. พร้อมฝาปิด 690,000               หมู่ที ่10 บ้าน กองช่าง

คสล. พร้อมฝาปิด ซอย 2 หมู่ที่ ด้านทิศตะวันออก ขนาดรางกว้าง 0.60 ม. เทศบัญญัติ ป่าซางวิวัฒน์ เทศบาลต้าบล

10 บ้านป่าซางวิวัฒน์ ลึก 0.80 ม.  ยาว 126.00 ม. หน้า 84/97 ต้าบลนางแล นางแล

ต้าบลนางแล (ตามแบบแปลนทีเ่ทศบาลก้าหนด)

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

แบบ ผด.02
บญัชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2562

เทศบำลต ำบลนำงแล อ ำเภอเมือง จังหวดัเชียงรำย

ยทุธศำสตร์ที ่4 ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ( พัฒนำระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร โครงสร้ำงพ้ืนฐำนทีจ่ ำเปน็และกำรจัดผังเมืองของท้องถ่ิน)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนการด้าเนินงาน ประจ้าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 หน้า 32



ล ำดับ รำยละเอียดของ สถำนที่ หน่วยด ำเนินกำร

ที่ โครงกำร/กิจกรรม ด ำเนินกำร ต.
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27 โครงการกอ่สร้างรางระบายน ้า 1) กอ่สร้างรางระบายน ้า คสล. พร้อมฝาปิด 297,000               หมู่ที ่12 กองช่าง

คสล. พร้อมฝาปิด ซอย 5/2 หมู่ ด้านทิศตะวันออก ขนาดปากรางกว้าง 0.40 เทศบัญญัติ บ้านขวัแตะ เทศบาลต้าบล

ที ่12 บ้านขวัแตะ ต้าบลนางแล ม. ลึก 0.40 ม. ยาว 52.00 ม. หน้า 85/97 ต้าบลนางแล นางแล

2) กอ่สร้างรางระบายน ้า คสล. พร้อมฝาปิด

ด้านทิศตะวันตก ขนาดปากรางกว้าง 0.40 ม.

ลึก 0.40 ม. ยาว 46.00 ม.

(ตามแบบแปลนทีเ่ทศบาลก้าหนด)

28 โครงการกอ่สร้างรางระบายน ้า กอ่สร้างรางระบาย คสล. พร้อมฝาปิด ด้าน 141,000               หมู่ที ่12 กองช่าง

คสล. พร้อมฝาปิด ซอย 5/4 ทิศตะวันออก ขนาดปากรางกว้าง 0.40 ม. เทศบัญญัติ บ้านขวัแตะ เทศบาลต้าบล

หมู่ที ่12 บ้านขวัแตะ ลึก 0.40 ม. ยาว 46.00 ม. หน้า 85/97 ต้าบลนางแล นางแล

ต้าบลนางแล (ตามแบบแปลนทีเ่ทศบาลก้าหนด)

29 โครงการกอ่สร้างรางระบายน ้า กอ่สร้างรางระบายน ้าพร้อมฝาปิด ด้านทิศ 422,000               หมู่ที ่15 บ้าน กองช่าง

คสล. พร้อมฝาปิด ถนนหน้า เหนือ ขนาดปากรางกว้าง 0.40 ม. ลึก 0.40 เทศบัญญัติ ใหม่ม่วงค้า เทศบาลต้าบล

อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที ่15 ม. ยาว 138.00 ม. หน้า 86/97 ต้าบลนางแล นางแล

บ้านใหม่ม่วงค้า ต้าบลนางแล (ตามแบบแปลนทีเ่ทศบาลก้าหนด)

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2562

เทศบำลต ำบลนำงแล อ ำเภอเมือง จังหวดัเชียงรำย

ยทุธศำสตร์ที ่4 ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ( พัฒนำระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร โครงสร้ำงพ้ืนฐำนทีจ่ ำเปน็และกำรจัดผังเมืองของท้องถ่ิน)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

แบบ ผด.02
บญัชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ

แผนการด้าเนินงาน ประจ้าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 หน้า 33



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.

30 โครงการกอ่สร้างรางระบายน ้า กอ่สร้างรางระบายน ้า คสล. พร้อมฝาปิด 160,000               หมู่ที ่12 กองช่าง

คสล.พร้อมฝาปิด (เส้นกลางบ้าน) ขนาดปากรางกว้าง 0.40 ม. ลึก 0.40 ม. เทศบัญญัติ บ้านขวัแตะ เทศบาลต้าบล

หมู่ที ่9 บ้านดอยกิ่ว ยาว 53.00 ม. หน้า 86/97 ต้าบลนางแล นางแล

ต้าบลนางแล (ตามแบบแปลนทีเ่ทศบาลก้าหนด)

31 โครงการกอ่สร้างรางระบายน ้า กอ่สร้างรางระบายน ้า คสล. พร้อมฝาปิด 515,000               หมู่ที ่13 กองช่าง

คสล. พร้อมฝาปิด ซอย 2 (ต่อ ด้านทิศใต้ ขนาดปากรางกว้าง 0.40 ม. ลึก เทศบัญญัติ บ้านแม่ปูคา เทศบาลต้าบล

ของเดิมด้านทิศใต้) หมู่ที ่13 0.40 ม. ยาว 171.00 ม. หน้า 87/97 ต้าบลนางแล นางแล

บ้านแม่ปูคา ต้าบลนางแล (ตามแบบแปลนทีเ่ทศบาลก้าหนด)

32 โครงการกอ่สร้างรางระบายน ้า กอ่สร้างรางระบายน ้า คสล. พร้อมฝาปิด 558,000               หมู่ที ่5 กองช่าง

คสล. พร้อมฝาปิด ซอย 6 (ขา้ง ด้านตะวันออก ขนาดปากรางกว้าง 0.40 ม. เทศบัญญัติ บ้านเด่น เทศบาลต้าบล

โรงเรียน อนุบาลนางแล) หมู่ที ่5 ลึก 0.40 ม. ยาว 184.00 ม. หน้า 87/97 ต้าบลนางแล นางแล

บ้านเด่น ต้าบลนางแล (ตามแบบแปลนทีเ่ทศบาลก้าหนด)

33 โครงการกอ่สร้างรางระบายน ้า กอ่สร้างรางระบายน ้า คสล. พร้อมฝาปิด 504,500               หมู่ที ่8 กองช่าง

คสล. พร้อมฝาปิด ซอย 1 หมู่ที ่8 ขนาดปากรางกว้าง 0.40 ม. ลึก 0.40 ม. เทศบัญญัติ บ้านป่ารวก เทศบาลต้าบล

บ้านป่ารวก ต้าบลนางแล ยาว 172.00 ม. หน้า 87/97 ต้าบลนางแล นางแล

(ตามแบบแปลนทีเ่ทศบาลก้าหนด)

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

แบบ ผด.02
บญัชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2562

เทศบำลต ำบลนำงแล อ ำเภอเมือง จังหวดัเชียงรำย

ยทุธศำสตร์ที ่4 ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ( พัฒนำระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร โครงสร้ำงพ้ืนฐำนทีจ่ ำเปน็และกำรจัดผังเมืองของท้องถ่ิน)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนการด้าเนินงาน ประจ้าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 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.

34 โครงการกอ่สร้างรางระบายน ้า กอ่สร้างท่อระบายน ้า คสล. พร้อมฝาปิด 598,000               หมู่ที ่14 บ้าน กองช่าง

คสล. พร้อมฝาปิด เส้นกลางบ้าน ด้านทิศใต้ ขนาดปากรางกว้าง 0.40 ม. ลึก เทศบัญญัติ ร่องปลาค้าว เทศบาลต้าบล

หมู่ที ่14 บ้านร่องปลาค้าว 0.40 ม. ยาว 198.00 ม. หน้า 88/97 ต้าบลนางแล นางแล

(ตามแบบแปลนทีเ่ทศบาลก้าหนด)

35 โครงการสร้างวางท่อระบายน ้า กอ่สร้างวางท่อระบายน ้า คสล.ขนาดเส้นผ่าน 171,000               หมู่ที ่4 กองช่าง

คสล. พร้อมบ่อพกั คสล. ซอย 1 ศูนยก์ลาง 1.00 ม. จ้านวน 46 ท่อน พร้อม เทศบัญญัติ บ้านม่วงค้า เทศบาลต้าบล

ไปซอย 4 หมู่ที ่4 บ้านม่วงค้า บ่อพกั คสล. จ้านวน 5 บ่อ หน้า 88/97 ต้าบลนางแล นางแล

ต้าบลนางแล (ตามแบบแปลนทีเ่ทศบาลก้าหนด)

36 โครงการกอ่สร้างวางท่อระบายน ้า กอ่สร้างวางท่อระบายน ้า คสล.ขนาดเส้นผ่าน 284,500               หมู่ที ่9 กองช่าง

คสล. พร้อมบ่อพกั คสล. หมู่ที ่3 ศูนยก์ลาง 1.00 ม. จ้านวน 78 ท่อน พร้อม เทศบัญญัติ บ้านดอยกิ่ว เทศบาลต้าบล

บ้านนางแลเหนือ เชื่อมหมู่ที ่9 บ่อพกั คสล. จ้านวน 8 บ่อ หน้า 89/97 ต้าบลนางแล นางแล

บ้านดอยกิ่ว (ต่อของเดิม) (ตามแบบแปลนทีเ่ทศบาลก้าหนด)

ต้าบลนางแล

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2562

เทศบำลต ำบลนำงแล อ ำเภอเมือง จังหวดัเชียงรำย

ยทุธศำสตร์ที ่4 ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ( พัฒนำระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร โครงสร้ำงพ้ืนฐำนทีจ่ ำเปน็และกำรจัดผังเมืองของท้องถ่ิน)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

แบบ ผด.02
บญัชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ

แผนการด้าเนินงาน ประจ้าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 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
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ค.
ม.ิ
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ก.
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ค.
ก.

ย.

37 โครงการติดตั งถงักรองน ้าพร้อม ติดตั งถงักรองสนิมเหล็กน ้าบาดาล ขนาดเส้น 85,000                 หมู่ที ่1 กองช่าง

เชื่อมต่อระบบประปาหมู่บ้าน ผ่านศูนยก์ลาง 1.00 ม. สูง 1.50 ม. พร้อม เทศบัญญัติ บ้านป่าห้า เทศบาลต้าบล

หมู่ที ่1 บ้านป่าห้า ต้าบลนางแล สารกรองน ้า หน้า 89/97 ต้าบลนางแล นางแล

(ตามแบบแปลนทีเ่ทศบาลก้าหนด)

38 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง เสริมผิวแอสฟลัท์ติกคอนกรีต ช่วงที ่1 133,000               หมู่ที ่3 บ้าน กองช่าง

หมู่ที ่3 บ้านนางแลเหนือ เชื่อม ขนาดกว้าง 4.00 ม.ยาว 40.00 ม.หนา 0.04 เทศบัญญัติ นางแลเหนือ เทศบาลต้าบล

หมู่ที ่14 บ้านร่องปลาค้าว ม. หรือมีพื นทีไ่ม่น้อยกว่า 160.00 ตร.ม. หน้า 90/97 ต้าบลนางแล นางแล

ต้าบลนางแล ช่วงที ่2 ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 25.00 ม. และหมู่ที ่14

หนา 0.04 ม. หรือมีพื นทีไ่ม่น้อยกว่า 100.00 บ้านร่องปลา

ตร.ม. ช่วงที ่3 ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว ค้าว

15.00 ม. หนา 0.04 ม. หรือมีพื นทีไ่ม่น้อย ต้าบลนางแล

กว่า 60.00 ตร.ม. ช่วงที ่4 ขนาดกว้าง 4.00

ม. ยาว 35.00 ม. หนา 0.04 ม. หรือมีพื นที่

ไม่น้อยกว่า 140.00 ตร.ม.

(ตามแบบแปลนทีเ่ทศบาลก้าหนด)

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

แบบ ผด.02
บญัชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2562

เทศบำลต ำบลนำงแล อ ำเภอเมือง จังหวดัเชียงรำย

ยทุธศำสตร์ที ่4 ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ( พัฒนำระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร โครงสร้ำงพ้ืนฐำนทีจ่ ำเปน็และกำรจัดผังเมืองของท้องถ่ิน)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนการด้าเนินงาน ประจ้าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 หน้า 36



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
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ก.
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39 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง เสริมผิวแอสฟลัท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 836,000               หมู่ที ่7 กองช่าง

หมู่ที ่7 บ้านนางแลใน 5.50 ม. ยาว 500.00 ม. หนา 0.04 ม. หรือ เทศบัญญัติ บ้านนางแลใน เทศบาลต้าบล

ต้าบลนางแล มีพื นทีไ่ม่น้อยกว่า  2,750.00 ตร.ม. หน้า 90/97 ต้าบลนางแล นางแล

(ตามแบบแปลนทีเ่ทศบาลก้าหนด)

40 โครงการปรับปรุงระบบประปา วางท่อประปา พวีีซี. ขนาด 1.5 นิ ว ชั น 13.5 48,000                 หมู่ที ่12 กองช่าง

ส้านักงานเทศบาลต้าบลนางแล พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบ Submersble เทศบัญญัติ บ้านขวัแตะ เทศบาลต้าบล

หมู่ที ่12 บ้านขวัแตะ (ตามแบบแปลนทีเ่ทศบาลก้าหนด) หน้า 91/97 ต้าบลนางแล นางแล

ต้าบลนางแล

41 โครงการกอ่สร้างปรับปรุงระบบ กอ่สร้างระบบกรองน ้าบาดาล ขนาด 2.50 385,500               หมู่ที ่11 กองช่าง

ประปา หมู่บ้าน หมู่ที ่11 ลบ.ม/ชม. บนถงัใส ขนาด 14 ลบ.ม. เทศบัญญัติ บ้านดาวดึงส์ เทศบาลต้าบล

บ้านดาวดึงส์ ต้าบลนางแล (ตามแบบแปลนทีเ่ทศบาลก้าหนด) หน้า 91/97 ต้าบลนางแล นางแล

รวม 41 โครงกำร 12,639,000        

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

แบบ ผด.02
บญัชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2562

เทศบำลต ำบลนำงแล อ ำเภอเมือง จังหวดัเชียงรำย

ยทุธศำสตร์ที ่4 ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ( พัฒนำระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร โครงสร้ำงพ้ืนฐำนทีจ่ ำเปน็และกำรจัดผังเมืองของท้องถ่ิน)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนการด้าเนินงาน ประจ้าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 หน้า 37



ล ำดับ รำยละเอียดของ สถำนที่ หน่วยด ำเนินกำร

ที่ โครงกำร/กิจกรรม ด ำเนินกำร ต.
ค
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ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
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.
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ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

1 โครงการขยายเขตไฟฟา้ ซอย 1/1 อดุหนุนส านักงานไฟฟา้ส่วนภูมิภาค 32,940               หมู่ที ่13 กองช่าง

หมู่ที ่13 บ้านแม่ปูคา สาขาต าบลนางแล เทศบัญญัติ บ้านแม่ปูคา

ต าบลนางแล หน้า 62/97 ต าบลนางแล

2 โครงการขยายเขตไฟฟา้ ซอย 1/2 อดุหนุนส านักงานไฟฟา้ส่วนภูมิภาค 29,680               หมู่ที ่13 กองช่าง

หมู่ที ่13 บ้านแม่ปูคา สาขาต าบลนางแล เทศบัญญัติ บ้านแม่ปูคา

ต าบลนางแล หน้า 62/97 ต าบลนางแล

3 โครงการขยายเขตไฟฟา้ ซอย 2 อดุหนุนส านักงานไฟฟา้ส่วนภูมิภาค 78,270               หมู่ที ่1 กองช่าง

หมู่ที ่1 บ้านป่าห้า ต าบลนางแล สาขาต าบลนางแล เทศบัญญัติ บ้านป่าห้า

หน้า 62/97 ต าบลนางแล

4 โครงการขยายเขตไฟฟา้ ซอย 2 อดุหนุนส านักงานไฟฟา้ส่วนภูมิภาค 79,680               หมู่ที ่2 กองช่าง

หมู่ที ่2 บ้านนางแล ต าบลนางแล สาขาต าบลนางแล เทศบัญญัติ บ้านนางแล

หน้า 62/97 ต าบลนางแล

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

 แบบ ผด.02
บญัชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2562

เทศบำลต ำบลนำงแล อ ำเภอเมือง จังหวดัเชียงรำย

ยทุธศำสตร์ที ่4 ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ( พัฒนำระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร โครงสร้ำงพ้ืนฐำนทีจ่ ำเปน็และกำรจัดผังเมืองของท้องถ่ิน)

แผนงานไฟฟ้าและถนน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 หน้า 38



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 โครงการขยายเขตไฟฟา้ ซอย 7 อดุหนุนส านักงานไฟฟา้ส่วนภูมิภาค 98,370               หมู่ที ่4 กองช่าง

หมู่ที ่4 บ้านม่วงค า ต าบลนางแล สาขาต าบลนางแล เทศบัญญัติ บ้านม่วงค า

หน้า 63/97 ต าบลนางแล

6 โครงการขยายเขตไฟฟา้ ซอยบ้าน อดุหนุนส านักงานไฟฟา้ส่วนภูมิภาค 42,950               หมู่ที ่3 บ้าน กองช่าง

เลขที ่43 หมู่ที ่3บ้านนางแลเหนือ สาขาต าบลนางแล เทศบัญญัติ นางแลเหนือ

ต าบลนางแล หน้า 63/97 ต าบลนางแล

7 โครงการขยายเขตไฟฟา้ อดุหนุนส านักงานไฟฟา้ส่วนภูมิภาค 48,670               หมู่ที ่4 กองช่าง

ซอยประปา หมู่ที ่4 บ้านม่วงค า สาขาต าบลนางแล เทศบัญญัติ บ้านม่วงค า

ต าบลนางแล หน้า 63/97 ต าบลนางแล
รวม 7 โครงกำร 410,560            

แผนงานไฟฟ้าและถนน

งบประมำณ

ยทุธศำสตร์ที ่4 ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ( พัฒนำระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร โครงสร้ำงพ้ืนฐำนทีจ่ ำเปน็และกำรจัดผังเมืองของท้องถ่ิน)

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2562

บญัชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
 แบบ ผด.02

พ.ศ.2562พ.ศ.2561

เทศบำลต ำบลนำงแล อ ำเภอเมือง จังหวดัเชียงรำย

โครงกำร/กิจกรรม

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 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.

1 โครงการบ ารุงรักษาป่าไม้ จดักจิกรรมบ ารุงรักษาป่าไม้ 30,000             ในพืน้ที่ นักวชิาการเกษตรฯ

เทศบัญญัติ ต าบลนางแล ฝ่ายอ านวยการ

หน้า 93/97 ส านักปลัด

2 โครงการรักน้ า รักป่า รักษา จดักจิกรรมรักน้ า รักป่า รักษา แผ่นดิน 40,000             ในพืน้ที่ นักวชิาการเกษตรฯ

แผ่นดิน เทศบัญญัติ ต าบลนางแล ฝ่ายอ านวยการ

หน้า 94/97 ส านักปลัด

3 โครงการสร้างฝายต้นน้ าล าธาร จดักจิกรรมสร้างฝายต้นน้ าล าธาร 30,000             ในพืน้ที่ นักวชิาการเกษตรฯ

เทศบัญญัติ ต าบลนางแล ฝ่ายอ านวยการ

หน้า 94/97 ส านักปลัด

รวม 3 โครงกำร 100,000         

                  และยั่งยนื )

งบประมำณโครงกำร/กิจกรรม

 แบบ ผด. 02
บญัชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2562

เทศบำลต ำบลนำงแล อ ำเภอเมือง จังหวดัเชียงรำย

ยทุธศำสตร์ที ่5 ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม(กำรพัฒนำส่งเสริมและสนับสนุนกำรคุ้มครอง ปอ้งกัน ฟ้ืนฟู บ ำรุงรักษำดูแลทรัพยำกรธรรมชำติให้อุดมสมบรูณ์

พ.ศ.2562

แผนงานการเกษตร

พ.ศ.2561

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 หน้า 40



                  และยั่งยนื )

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 โครงการบริหารจดัการขยะ จดักจิกรรมอบรม ส่งเสริมให้ความรู้ 60,000             ในพืน้ที่ งานบริหารงานทัว่ไป

มูลฝอยแบบมีส่วนร่วม รณรงค์การคัดแยกขยะในชุมชน เทศบัญญัติ ต าบลนางแล เกี่ยวกบัสาธารณสุข

หน้า 65/97

2 โครงการส่งเสริมอาชีวอนามัย จดักจิกรรมอบรม ส่งเสริมให้ความรู้ 11,280             ในพืน้ที่ งานบริหารงานทัว่ไป

ผู้เกบ็ขนและก าจดัขยะ อาชีวอนามัยในการเกบ็ขน และก าจดั เทศบัญญัติ ต าบลนางแล เกี่ยวกบัสาธารณสุข
ขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกลู หน้า 65/97

รวม 2 โครงกำร 71,280          

.

พ.ศ.2562

เทศบำลต ำบลนำงแล อ ำเภอเมือง จังหวดัเชียงรำย

บญัชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ

งบประมำณ
พ.ศ.2561

แผนงานสาธารณสุข

โครงกำร/กิจกรรม

ยทุธศำสตร์ที ่5 ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม(กำรพัฒนำส่งเสริมและสนับสนุนกำรคุ้มครอง ปอ้งกัน ฟ้ืนฟู บ ำรุงรักษำดูแลทรัพยำกรธรรมชำติให้อุดมสมบรูณ์

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2562

 แบบ ผด. 02

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 หน้า 41



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 100,000           ในพืน้ที่ นักจดัการงานทัว่ไป

กจิกรรมจดัหน่วยเลือกต้ัง กจิกรรม เทศบัญญัติ ต าบลนางแล ฝ่ายธุรการ

การเลือกต้ังระดับท้องถิ่นและระดับชาติ หน้า 8/97 ส านักปลัด

2 โครงการอบรมความรู้ด้านงบ จดักจิกรรมอบรม ความรู้ด้านงบประมาณ 50,000            ในพืน้ที่ นักวิเคราะห์ ฯ

ประมาณและการเบิกจา่ยตาม และการเบิกจา่ยตามระเบียบกระทรวง เทศบัญญัติ ต าบลนางแล ฝ่ายอ านวยการ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย มหาดไทยและกฏหมายทีเ่กี่ยวขอ้ง หน้า 17/97 ส านักปลัด

และกฏหมายทีเ่กี่ยวขอ้ง

3 โครงการอบรมและศึกษาดูงาน จดัอบรม และ/หรือ ศึกษาดูงาน สร้างแนว 100,000           ในพืน้ที่ นักวิเคราะห์ ฯ

สร้างแนวคิดและองค์ความ คิดและองค์ความรู้ในการพฒันาท้องถิ่น เทศบัญญัติ ต าบลนางแล ฝ่ายอ านวยการ

รู้ในการพฒันาท้องถิ่น หน้า 17/97 ส านักปลัด

รวม 3 โครงกำร 250,000        

 แบบ ผด. 02
บญัชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2562

เทศบำลต ำบลนำงแล อ ำเภอเมือง จังหวดัเชียงรำย

พ.ศ.2562

ยทุธศำสตร์ที ่6 ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำกำรเมืองกำรบริหำรจัดกำรทีด่ี (กำรพัฒนำส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนกำรมีส่วนร่วมของประชำชน ภำคีเครือข่ำย  กลุ่มองค์กรชุมชน

ในกำรพัฒนำท้องถ่ินอยำ่งเปน็ระบบ และสร้ำงควำมปรองดองสมำนฉันท์ในท้องถ่ิน)

แผนงานบริหารงานทัว่ไป

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ.2561

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 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 โครงการบริการจดัเกบ็ภาษี ออกหน่วยบริการจดัเกบ็ภาษีนอกสถานที่ 16,300            ในพืน้ที่ กองคลัง

นอกสถานที ่(ภาษีเคล่ือนที่) เทศบัญญัติ ต าบลนางแล

หน้า 24/97

2 โครงการปรับปรุงและพฒันา ปรับปรุงระบบขอ้มูลแผนทีภ่าษีและ 100,000           ในพืน้ที่ กองคลัง

ระบบขอ้มูลแผนทีภ่าษีและ เบียนทรัพยสิ์น เทศบัญญัติ ต าบลนางแล

ทะเบียนทรัพยสิ์น หน้า 24/97

3 โครงการพฒันาการจดัเกบ็รายได้ รณรงค์ สร้างแรงจงูใจในการช าระภาษี 22,500            ในพืน้ที่ กองคลัง

สร้างแรงจงูใจในการข าระภาษี เทศบัญญัติ ต าบลนางแล

หน้า24/97

4 โครงการอบรมให้ความรู้ จดัอบรมให้ความรู้ประชาชนในการ 56,400            ในพืน้ที่ กองคลัง

เกี่ยวกบัการช าระภาษี ค่า ช าระภาษี และค่าธรรมเนียมต่างๆ เทศบัญญัติ ต าบลนางแล

ธรรมเนียมและใบอนุญาต หน้า 25/97

ต่างๆ
รวม 4 โครงกำร 195,200        

แผนงานบริหารงานทัว่ไป

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

ยทุธศำสตร์ที ่6 ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำกำรเมืองกำรบริหำรจัดกำรทีด่ี (กำรพัฒนำและปรับปรุงกำรบริกำร เครือ่งมือ สถำนทีป่ฏิบตัิงำน สื่อประชำสัมพันธ์ เทคโนโลยสีำรสนเทศ รองรับกำร

บริกำรประชำชนและกำรบริหำรจัดกำรทีด่)ี

 แบบ ผด. 02
บญัชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2562

เทศบำลต ำบลนำงแล อ ำเภอเมือง จังหวดัเชียงรำย

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 หน้า 43



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 โครงการ 5 ส. จดัอบรม/รณรงค์/ศึกษาดูงาน/สัมมนาเชิง 15,000            ในพืน้ที่ นักจดัการงานทัว่ไป

ปฏิบัติการ เทศบัญญัติ ต าบลนางแล ฝ่ายธุรการ

หน้า 8/97 ส านักปลัดเทศบาล

2 โครงการจดัการความรู้ จดัอบรม/รณรงค์/ศึกษาดูงาน/สัมมนาเชิง 30,000            ในพืน้ที่ นักจดัการงานทัว่ไป

(Knowledge ปฏิบัติการ เทศบัญญัติ ต าบลนางแล ฝ่ายธุรการ

Management) หน้า 8/97 ส านักปลัด

3 โครงการเสริมสร้างความรู้ จดัอบรม/รณรงค์/ศึกษาดูงาน/สัมมนาเชิง 25,000            ในพืน้ที่ นิติกร

ฏกหมายในชีวิตประจ าวัน ปฏิบัติการ เทศบัญญัติ ต าบลนางแล ฝ่ายธุรการ

ส าหรับประชาชน หน้า 9/97 ส านักปลัด

4 โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยว จดัอบรม/รณรงค์/ศึกษาดูงาน/สัมมนาเชิง 50,000            ในพืน้ที่ นักทรัพยากรฯ

กบัการบริหารงานบุคคลของ ปฏิบัติการ เทศบัญญัติ ต าบลนางแล ฝ่ายธุรการ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน้า 9/97 ส านักปลัด

แผนงานบริหารงานทัว่ไป

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

 แบบ ผด. 02
บญัชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2562

เทศบำลต ำบลนำงแล อ ำเภอเมือง จังหวดัเชียงรำย

ยทุธศำสตร์ที ่6 ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำกำรเมืองกำรบริหำรจัดกำรทีด่ี ( กำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถของบคุลำกรและกำรบริหำรงำนบคุคลให้มีประสิทธิภำพ โปร่งใสรองรับกำรบริกำรประชำชน

และกำรบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำล)

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 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 โครงการเสริมสร้างความรู้ด้าน จดัอบรม/รณรงค์/ศึกษาดูงาน/สัมมนาเชิง 20,000            ในพืน้ที่ นิติกร

กฎหมายการปฏิบัติงานของ ปฏิบัติการ เทศบัญญัติ ต าบลนางแล ฝ่ายธุรการ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน้า 9/97 ส านักปลัด

6 โครงการเสริมสร้างให้ความรู้ จดัอบรม/รณรงค์/ศึกษาดูงาน/สัมมนาเชิง 20,000            ในพืน้ที่ นิติกร

การป้องกนัผลประโยชน์ ปฏิบัติการ เทศบัญญัติ ต าบลนางแล ฝ่ายธุรการ

ทับซ้อน หน้า 10/97 ส านักปลัด

7 โครงการเสริมสร้างให้ความรู้ จดัอบรม/รณรงค์/ศึกษาดูงาน/สัมมนาเชิง 18,800            ในพืน้ที่ นิติกร

หลักสูตรการป้องกนัและปราบ ปฏิบัติการ เทศบัญญัติ ต าบลนางแล ฝ่ายธุรการ

ปรามการทุจริตและประพฤติมิ หน้า 10/97 ส านักปลัด

ชอบ

8 โครงการเสริมสร้างความรู้ จดัอบรม/รณรงค์/ศึกษาดูงาน/สัมมนาเชิง 30,000            ในพืน้ที่ นักจดัการงานทัว่ไป

ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ ปฏิบัติการ เทศบัญญัติ ต าบลนางแล ฝ่ายธุรการ

หน้า 10/97 ส านักปลัด

 แบบ ผด. 02

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2562

บญัชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ

เทศบำลต ำบลนำงแล อ ำเภอเมือง จังหวดัเชียงรำย

ยทุธศำสตร์ที ่6 ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำกำรเมืองกำรบริหำรจัดกำรทีด่ี ( กำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถของบคุลำกรและกำรบริหำรงำนบคุคลให้มีประสิทธิภำพ โปร่งใสรองรับกำรบริกำรประชำชน

และกำรบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำล)

แผนงานบริหารงานทัว่ไป

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 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.

9 โครงการฝึกอบรมสร้าง จดัอบรม/รณรงค์/ศึกษาดูงาน/สัมมนาเชิง 20,000            ในพืน้ที่ นักทรัพยากรฯ

ความสมัครสมานสามัคคี ปฏิบัติการ เทศบัญญัติ ต าบลนางแล ฝ่ายธุรการ

เพือ่ความสัมพนัธ์ทีดี่ใน หน้า 10/97 ส านักปลัด

องค์กร

10 โครงการเสริมสร้าง จดัอบรม/รณรงค์/ศึกษาดูงาน/สัมมนาเชิง 50,000            ในพืน้ที่ นักทรัพยากรฯ

คุณธรรมจริยธรรมผู้ ปฏิบัติการ เทศบัญญัติ ต าบลนางแล/ ฝ่ายธุรการ

บริหาร สมาชิกสภา หน้า 11/97 นอกสถานที่ ส านักปลัด

เทศบาลและพนักงาน

11 โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพ จดัอบรม/รณรงค์/ศึกษาดูงาน/สัมมนาเชิง 100,000           ในพืน้ที่ นักทรัพยากรฯ

การปฏิบัติงานผู้บริหาร ปฏิบัติการ เทศบัญญัติ ต าบลนางแล/ ฝ่ายธุรการ

สมาชิกสภาเทศบาล หน้า 11/97 นอกสถานที่ ส านักปลัด

งบประมำณ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

โครงกำร/กิจกรรม

บญัชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2562

เทศบำลต ำบลนำงแล อ ำเภอเมือง จังหวดัเชียงรำย

ยทุธศำสตร์ที ่6 ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำกำรเมืองกำรบริหำรจัดกำรทีด่ี ( กำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถของบคุลำกรและกำรบริหำรงำนบคุคลให้มีประสิทธิภำพ โปร่งใสรองรับกำรบริกำรประชำชน

และกำรบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำล)

แผนงานบริหารงานทัว่ไป

 แบบ ผด. 02

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 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.

12 โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพ จดัอบรม/รณรงค์/ศึกษาดูงาน/สัมมนาเชิง 100,000           ในพืน้ที่ นักทรัพยากรฯ

การปฏิบัติงานพนักงาน เจา้หน้า ปฏิบัติการ เทศบัญญัติ ต าบลนางแล ฝ่ายธุรการ

ที ่เทศบาล หน้า11/97 ส านักปลัด

13 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพ อดุหนุนทีท่ าการปกครองอ าเภอเมืองเชียงราย 40,000            ฝ่ายธุรการ

ศูนยป์ฏิบัติการร่วมในการ เทศบัญญัติ ส านักปลัด

ช่วยเหลือประชาชนของ หน้า 15/97

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระดับอ าเภอ อ าเภอเมือง

เชียงราย
รวม 13 โครงกำร 518,800        

รวมทัง้สิ้น 21 โครงกำร 964,000        

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2562

เทศบำลต ำบลนำงแล อ ำเภอเมือง จังหวดัเชียงรำย

ยทุธศำสตร์ที ่6 ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำกำรเมืองกำรบริหำรจัดกำรทีด่ี ( กำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถของบคุลำกรและกำรบริหำรงำนบคุคลให้มีประสิทธิภำพ โปร่งใสรองรับกำรบริกำรประชำชน

และกำรบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำล)

แผนงานบริหารงานทัว่ไป

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

 แบบ ผด. 02
บญัชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 หน้า 47



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 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ All in เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ All in 23,000            เทศบาล ฝ่ายอ านวยการ

One ส าหรับประมวลผล One ส าหรับประมวลผล จ านวน 1 เคร่ือง เทศบัญญัติ ต าบลนางแล ส านักปลัด

หน้า 19/97

2 เคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 800 เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 2,500              เทศบาล ฝ่ายอ านวยการ

VA  800 VA จ านวน 1 เคร่ือง เทศบัญญัติ ต าบลนางแล ส านักปลัด

หน้า 20/97

3 ครุภัณฑ์เคร่ืองเสียงกลางแจง้ เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองเสียงกลางแจง้ 80,000            เทศบาล ฝ่ายธุรการ

จ านวน 1 ชุดราคา เทศบัญญัติ ต าบลนางแล ส านักปลัด

หน้า 15/97
รวมทัง้สิ้น 3 รำยกำร 105,500        

ครุภัณฑ์ งบประมำณ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

แบบ ผด.02/1
บญัชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับทีไ่ม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2562

เทศบำลต ำบลนำงแล อ ำเภอเมือง จังหวดัเชียงรำย

1. ประเภทครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1.1 แผนงำนบริหำรทัว่ไป

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 หน้า 48
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