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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 งบประมาณจาก            
เงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  การขยายเวลาการจัดท า
และการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น”   

  ดังนั้น  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว เทศบาลต าบลนางแล จึงได้ด าเนินการจัดท า
แผนการด าเนินงาน เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 ขึ้น เพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน 
โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น 
และใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของเทศบาลให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  
มีการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน /โครงการ       
ในแผนการด าเนินงานจะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น และหวังเป็น
อย่างยิ่งว่าแผนการด าเนินงานเทศบาลต าบลนางแล เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ฉบับนี้  
จะสามารถใช้เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของเทศบาลต าบลนางแล และผู้ที่เก่ียวข้องเป็นอย่างดี  
 

งำนวิเครำะห์นโยบำยและแผน 
เทศบำลต ำบลนำงแล 



 

สำรบัญ 
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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 
 
    3. แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจาก
หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืน ๆที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครอง
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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

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 12 100 4,418,000.00  100.00                
รวม 12 100.00 4,418,000 100.00

รวมทัง้สิ้น 12 100.00 4,418,000 100.00

                                                                                            

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ อปท. ที ่4 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ( พัฒนำระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร โครงสร้ำงพ้ืนฐำนทีจ่ ำเป็นและกำรจัดผังเมอืงของท้องถ่ิน)

บัญชสีรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่4 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

ยุทธศำสตร/์แนวทำง หน่วยด ำเนินกำร

เทศบำลต ำบลนำงแล  อ ำเภอเมอืง  จังหวัดเชยีงรำย

แผนการด าเนินงาน เพิ่มเติม คร้ังที่ 3 ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 หน้า 3



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 โครงการกอ่สร้างรางระบายน ้า กอ่สร้างรางระบายน ้า คสล.พร้อมฝาปิด 249,000.00           หมู่ที ่2 กองช่าง

คสล. พร้อมฝาปิด ซอย 2 หมู่ที ่2 ขนาดปากรางกว้าง 0.40 เมตร  ลึก 0.40 (เงินสะสม) บ้านนางแล เทศบาลต้าบล

บ้านนางแล ต.นางแล เมตร ยาว 80.00 เมตร จากบ้านเลขที ่31 - นางแล

อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 48 พร้อมติดตั งป้ายมาตรฐาน จ้านวน 1 

ป้าย (รายละเอยีดตามแบบแปลนทีเ่ทศบาล

ต้าบลนางแลก้าหนด)

2 โครงการกอ่สร้างท่อระบายน ้า ก่อสร้างท่อระบายน ้า คสล. ขนาดเส้นผ่าน 416,000.00           หมู่ที ่2 กองช่าง

คสล. ซอย 3 ถงึ 5 หมู่ที ่2 ศูนย์กลาง 1.00 เมตร จ้านวน 110.00 (เงินสะสม) บ้านนางแล เทศบาลต้าบล

บ้านนางแล ต.นางแล อ.เมือง ท่อน พร้อมบ่อพกั คสล.จ้านวน 12 บ่อ จาก นางแล

เชียงราย จ.เชียงราย บ้านเลขที1่42 - 419พร้อมติดตั งชื่อโครงการ

ตามแบบป้ายมาตรฐาน 1 ป้าย (รายละเอยีด

ตามแบบแปลนทีเ่ทศบาลต้าบลนางแล

ก้าหนด)

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

แบบ ผด.02

บญัชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน เพ่ิมเติม ครัง้ที ่3 ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2561

เทศบำลต ำบลนำงแล อ ำเภอเมือง จังหวดัเชียงรำย

ยทุธศำสตร์ที ่4 ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ( พัฒนำระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร โครงสร้ำงพ้ืนฐำนทีจ่ ำเปน็และกำรจัดผังเมืองของท้องถ่ิน)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนการด้าเนินงาน เพิ่มเติม ครั งที่ 3  ประจ้าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 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.

3 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. ทาง กอ่สร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 288,000.00           หมู่ที ่3 บ้าน กองช่าง

เขา้หมู่บ้านไทลื อ หมู่ที ่3 บ้าน 130.00 เมตร หนา 0.15 เมตร จากบ้านเลข (เงินสะสม) นางแลเหนือ เทศบาลต้าบล

นางแลเหนือ ต.นางแล อ.เมือง ที่107-223 พร้อมติดตั งป้ายชื่อโครงการตาม นางแล

เชียงราย จ.เชียงราย แบบป้ายมาตรฐาน 1 ป้าย (รายละเอยีดตาม

แบบแปลนทีเ่ทศบาลต้าบลนางแลก้าหนด)

4 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เส้น กอ่สร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 155,000.00           หมู่ที ่4 กองช่าง

ทางบ้านไทลื อหมู่ที ่4บ้านม่วงค้า 70.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พกิดัจาก (เงินสะสม) บ้านม่วงค้า เทศบาลต้าบล

ต.นางแล อ.เมืองเชียงราย N2211826,E591984-N2211763,E592008 นางแล

จ.เชียงราย พร้อมติดตั งป้ายชื่อโครงการตามแบบป้าย

มาตรฐานจ้านวน 1 ป้าย (รายละเอยีดตาม

แบบแปลนทีเ่ทศบาลต้าบลนางแลก้าหนด)

บญัชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

พ.ศ.2561

แบบ ผด.02

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ.2560

แผนกำรด ำเนินงำน เพ่ิมเติม ครัง้ที ่3 ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2561

เทศบำลต ำบลนำงแล อ ำเภอเมือง จังหวดัเชียงรำย

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ยทุธศำสตร์ที ่4 ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ( พัฒนำระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร โครงสร้ำงพ้ืนฐำนทีจ่ ำเปน็และกำรจัดผังเมืองของท้องถ่ิน)

แผนการด้าเนินงาน เพิ่มเติม ครั งที่ 3  ประจ้าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 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.

5 โครงการกอ่สร้างรางระบายน ้า กอ่สร้างรางระบายน ้า คสล. พร้อมฝาปิด 476,000.00            หมู่ที ่7 บ้าน กองช่าง

คสล. พร้อมฝาปิด หมู่ที ่7 บ้าน ขนาดปากรางกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 (เงินสะสม) นางแลใน เทศบาลต้าบล

นางแลใน(ลิไข)่ ต.นางแล อ.เมือง เมตร ยาว 153.00เมตร พกิดัจากN2217181 นางแล

เชียงราย จ.เชียงราย ,E5860537 - N2217272,E585975 พร้อม

ติดตั งป้ายชื่อโครงการตามแบบป้าย

มาตรฐาน  1 ป้าย (รายละเอยีดตามแบบ

แปลนทีเ่ทศบาลต้าบลนางแลก้าหนด)

6 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. ซอย กอ่สร้างถนน คสล.กว้าง 4.00 เมตร ยาว 553,000.00           หมู่ที ่8 บ้าน กองช่าง

โรงปุย๋ หมู่ที ่8 บ้านป่ารวก 250.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พกิดัจาก (เงินสะสม) ป่ารวก เทศบาลต้าบล

ต.นางแล อ.เมืองเชียงราย  N2214071,E590427 - N2214311 นางแล

จ.เชียงราย ,E590383 พร้อมติดตั งป้ายชื่อโครงการตาม

แบบป้ายมาตรฐาน 1 ป้าย(รายละเอยีดตาม

แบบแปลนทีเ่ทศบาลต้าบลนางแลก้าหนด)

แบบ ผด.02

แผนกำรด ำเนินงำน เพ่ิมเติม ครัง้ที ่3 ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2561

เทศบำลต ำบลนำงแล อ ำเภอเมือง จังหวดัเชียงรำย

ยทุธศำสตร์ที ่4 ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ( พัฒนำระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร โครงสร้ำงพ้ืนฐำนทีจ่ ำเปน็และกำรจัดผังเมืองของท้องถ่ิน)

ก่อแ

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ

บญัชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

แผนการด้าเนินงาน เพิ่มเติม ครั งที่ 3  ประจ้าปงีบประมาณ 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.

7 โครงการกอ่สร้างรางระบายน ้า กอ่สร้างรางระบายน ้า คสล. พร้อมฝาปิด 627,000.00           หมู่ที ่9 บ้าน กองช่าง

คสล. พร้อมฝาปิด หมู่ที ่9 บ้าน ขนาดปากรางกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 (เงินสะสม) ดอยกิ่ว เทศบาลต้าบล

ดอยกิ่ว ต.นางแลอ.เมืองเชียงราย เมตร ยาว 206.00เมตร พกิดัจากN2211755 นางแล

จ.เชียงราย ,E591435 - บ้านเลขที ่3 พร้อมติดตั งป้าย

ชื่อโครงการตามแบบป้ายมาตรฐาน จ้านวน

1 ป้าย (รายละเอยีดตามแบบแปลนที่

เทศบาลต้าบลนางแลก้าหนด)

8 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. ซอย กอ่สร้างถนน คสล. กว้าง 3.00 เมตร ยาว 129,000.00           หมู่ที ่10 บ้าน กองช่าง

บ้านเลขที ่191 หมู่ที ่10 บ้านป่า 96.00 เมตร หนา 0.15 เมตร จากบ้านเลขที่ (เงินสะสม) ป่าซางวิวัฒน์ เทศบาลต้าบล

ซางวิวัฒน์ ต.นางแล อ.เมือง 191 - N2215531,E592335 พร้อมติดตั ง นางแล

เชียงราย จ.เชียงราย ป้ายชื่อโครงการตามแบบมาตรฐานจ้านวน

 1 ป้าย (รายละเอยีดตามแบบแปลนที่

เทศบาลต้าบลนางแลก้าหนด

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ยทุธศำสตร์ที ่4 ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ( พัฒนำระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร โครงสร้ำงพ้ืนฐำนทีจ่ ำเปน็และกำรจัดผังเมืองของท้องถ่ิน)

เทศบำลต ำบลนำงแล อ ำเภอเมือง จังหวดัเชียงรำย

แผนกำรด ำเนินงำน เพ่ิมเติม ครัง้ที ่3 ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2561

บญัชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

โครงกำร/กิจกรรม
พ.ศ.2561

แบบ ผด.02

งบประมำณ
พ.ศ.2560

แผนการด้าเนินงาน เพิ่มเติม ครั งที่ 3  ประจ้าปงีบประมาณ 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.

9 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. ซอย กอ่สร้างถนน คสล. กว้าง 3.50 เมตร ยาว 368,000.00           หมู่ที ่11 บ้าน กองช่าง

7 หมู่ที ่11 บ้านดาวดึงส์ต.นางแล 237.00เมตร หนา 0.15 เมตร จากปากซอย7 (เงินสะสม) ดาวดึงส์ เทศบาลต้าบล

อ.เมืองเชียงราย ถงึบ้านเลขที ่67 และ 45พร้อมติดตั งป้ายชื่อ นางแล

โครงการตามแบบป้ายมาตรฐาน จ้านวน 1 

ป้าย (รายละเอยีดตามแบบแปลนทีเ่ทศบาล

ต้าบลนางแลก้าหนด)

10 โครงการกอ่สร้าง ถนน คสล.ซอย กอ่สร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 292,000.00           หมู่ที ่13 บ้าน กองช่าง

หลังวัดนางแล หมู่ที ่13 บ้านแม่ 152.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พกิดัจาก (เงินสะสม) แม่ปูคา เทศบาลต้าบล

ปูคา ต.นางแล อ.เมืองเชียงราย N2211315,E590268 -N2211318 นางแล

จเชียงราย ,E590115 พร้อมติดตั งป้ายชื่อโครงการตาม

แบบป้ายมาตรฐาน จ้านวน 1 ป้าย

 (รายละเอยีดตามแบบแปลนทีเ่ทศบาล

ต้าบลนางแลก้าหนด)

บญัชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

แผนกำรด ำเนินงำน เพ่ิมเติม ครัง้ที ่3 ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2561

เทศบำลต ำบลนำงแล อ ำเภอเมือง จังหวดัเชียงรำย

ยทุธศำสตร์ที ่4 ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ( พัฒนำระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร โครงสร้ำงพ้ืนฐำนทีจ่ ำเปน็และกำรจัดผังเมืองของท้องถ่ิน)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ

แบบ ผด.02

แผนการด้าเนินงาน เพิ่มเติม ครั งที่ 3  ประจ้าปงีบประมาณ 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.

11 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. ซอย กอ่สร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 155,000.00            หมู่ที ่14 บ้าน กองช่าง

บ้านเลขที ่99 หมู่ที ่14 บ้านร่อง 80.00 เมตร หนา 0.15 เมตร จากบ้านเลขที่ (เงินสะสม) ร่องปลาค้าว เทศบาลต้าบล

ปลาค้าว ต.นางแล อ.เมืองเชียง 99 - พิกัด N2213214,E589157 พร้อม นางแล

ราย จ.เชียงราย ติดตั งป้ายชื่อโครงการตามแบบป้ายมาตร
ฐาน จ้านวน 1 ป้าย (รายละเอยีดตามแบบ

แปลนทีเ่ทศบาลต้าบลนางแลก้าหนด)

12 โครงการปรับปรุงระบบประปา วางท่อประปา พ.ีว.ีซี. ขนาดเส้นผ่านศูนย์ 710,000.00           หมู่ที ่16บ้าน กองช่าง

เส้นหลัก หมู่ที ่16บ้านสันต้นขาม กลาง 4 " (นิ ว) จ้านวน 498 ท่อน พร้อม (เงินสะสม) สันต้นขาม เทศบาลต้าบล

ต.นางแล อ.เมืองเชียงราย เชื่อมระบบประปาหมู่บ้าน จากบ้านเลขที ่ นางแล

จ.เชียงราย 262,232 - 207,330 พร้อมติดตั งป้ายชื่อ

โครงการจ้านวน 1 ป้าย (รายละเอยีดตาม

แบบแปลนทีเ่ทศบาลต้าบลนางแลก้าหนด)

รวม 4,418,000.00         12 โครงการ

แผนกำรด ำเนินงำน เพ่ิมเติม ครัง้ที ่3 ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2561

บญัชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

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

แบบ ผด.02

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ยทุธศำสตร์ที ่4 ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ( พัฒนำระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร โครงสร้ำงพ้ืนฐำนทีจ่ ำเปน็และกำรจัดผังเมืองของท้องถ่ิน)

เทศบำลต ำบลนำงแล อ ำเภอเมือง จังหวดัเชียงรำย

แผนการด้าเนินงาน เพิ่มเติม ครั งที่ 3  ประจ้าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 หน้า 9
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