
 

ประกาศ เทศบาลต าบลนางแล 
เร่ือง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

คร้ังที่ 1 (รอบเดือนเมษายน) 
******************************************* 

ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผย
ข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดท้ัง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วม
ด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
                  ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 2559 ข้อ 30 (5) ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภา
ท้องถิ่น และคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายใน
เดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
                  ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลต าบลนางแล จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท า
งบประมาณ การใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน รวมท้ังการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการ
เทศบาลต าบลนางแล ดังนี้ 

ก. วิสัยทัศน์ ของเทศบาลต าบลนางแล  

    "สร้างสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ความสามัคคี ความเสมอภาคและเป็นธรรม" 

ข. พันธกิจ ของเทศบาลต าบลนางแล  

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของเทศบาลต าบลนางแลได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายทุธศาสตร์
ไว้  6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา  
    2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอยู่เย็นเป็นสุข 
    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว  
    4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
    5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
    6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหารจัดการที่ดี 
 
 
 



 
 
ง. การวางแผน 
             เทศบาลต าบลนางแล ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)  
ตามกระบวนการท่ีบัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัด
เวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นท่ี
ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาพื้นท่ี ท่ีบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี ต่อไป  
            เทศบาลต าบลนางแล ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เมื่อวันท่ี 31 ตุลาคม 2559           
โดยได้ก าหนดโครงการท่ีจะด าเนินการตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
 

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

1. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการศึกษา 38 38,074,770.00 27 36,129,800.00 25 36,069,800.00 28 34,584,900.00 

2. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
และสังคมอยู่เย็น
เป็นสุข 

75 62,206,000.00 72 37,085,000.00 72 42,085,000.00 72 47,805,000.00 

3. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการพัฒนา
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

22 2,800,000.00 16 2,582,000.00 16 2,582,000.00 16 2,582,000.00 

4.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

65 64,580,000.00 89 70,707,000.00 91 73,075,000.00 81 73,422,000.00 

5.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

14 2,815,000.00 14 2,815,000.00 14 2,815,000.00 14 2,815,000.00 

6. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการเมืองการ
บริหารจัดการที่ดี 

31 2,245,000.00 30 2,170,000.00 30 2,170,000.00 30 2,170,000.00 

รวม 245 172,720,770.00 248 151,488,800.00 248 158,796,800.00 241 163,378,900.00 

 

จ. การจัดท างบประมาณ 

       ผู้บริหารเทศบาลต าบลนางแล ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันท่ี 20 กันยายน 2560 โดยมี
โครงการท่ีบรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 123 โครงการ งบประมาณ 34,547,307 บาท สามารถ
จ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

 

 

 

 



 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 19 5,297,707.00 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอยู่เย็นเป็นสุข 40 18,112,600.00 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 11 510,000.00 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 23 9,319,000.00 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5 345,000.00 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหารจัดการที่ดี 25 963,000.00 

รวม 123 34,547,307.00 
 

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ เทศบาลต าบลนางแล มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา 
งบประมา

ณ 

จ านวน
งบประมา

ณ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

1. 1. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
การศึกษา 

โครงการอาหารเสริม 
(นม) 

 1,479,307
.00 

เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมี
สุขภาพที่ดีเอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลนางแล 1 
แห่ง และโรงเรียน 5 แห่ง 

2. 1. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
การศึกษา 

โครงการอาหาร
กลางวัน 

 460,600.0
0 

เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก
รับประทานอาหารกลาง
วันที่ครบถ้วน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลนางแล 1 
แห่ง และโรงเรียน 5 แห่ง 

3. 1. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
การศึกษา 

โครงการจัดหาสื่อการ
เรียนการสอน 

 50,000.00 เพ่ือส่งเสริมการศึกษา
ตามมาตรฐานคุณภาพ
การจัดการศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

จัดหาสื่อการเรียนรู้ วัสดุ 
การศึกษาและ/หรือ เครื่อง
เล่น 

4. 1. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
การศึกษา 

โครงการอบรม ผู้มีส่วน
เก่ียวข้องในการส่งเสริม
การพัฒนาสมรรถนะ
และพัฒนาการเด็กเล็ก 
 

 20,000.00 เพ่ืออบรมผู้มีส่วน
เก่ียวข้องในการส่งเสริม
การพัฒนาสมรรถนะ
และพัฒนาการเด็กเล็ก 

จัดอบรมผู้มีส่วนเก่ียวข้อง
ในการส่งเสริมการพัฒนา
สมรรถนะและพัฒนาการ
เด็กเล็ก 

5. 1. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
การศึกษา 

ค่าจ้างเหมารับ-ส่ง เด็ก
นักเรียนศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กเทศบาลต าบล 
นางแล 

 100,000.0
0 

เพ่ือให้บริการเด็ก
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบลนาง
แล 

จ้างเหมารับ-ส่ง เด็ก 
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก เทศบาลต าบลนางแล 

6. 1. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
การศึกษา 

โครงการศึกษาเรียนรู้ 
นอกห้องเรียน 

 10,000.00 เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้
จากแหล่งเรียนรู้หรือ
สิ่งมีชีวิตพืชและสัตว์ 

จัดการศึกษาเรียนรู้ นอก
ห้องเรียน/ศึกษา เรียนรู้
แหล่งเรียนรู้อื่น 

7. 1. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
การศึกษา 

โครงการค่ายคุณธรรม 
จริยธรรมเด็กนักเรียน 
ในพ้ืนที่ต าบลนางแล 

 80,000.00 เพ่ือส่งเสริมการศึกษา
ตามมาตรฐานคุณภาพ
การจัดการศึกษาและ
ส่งเสริมการเรียนรู้คู่
คุณธรรม 

จัดค่ายคุณธรรม จริยธรรม
เด็กนักเรียน ในพ้ืนที่ต าบล
นางแล 



8. 1. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
การศึกษา 

โครงการจัดท าสื่อของ
เล่นภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

 10,000.00 เพ่ือให้เด็กได้เรียนรู้ของ
เล่นจากภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 

จัดท าสื่อของเล่นจากภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

9. 1. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
การศึกษา 

โครงการอบรมทบทวน
บุคลากรทางการศึกษา
ในการจัดวางระบบ
ประกันคุณภาพ
สถานศึกษา และท า
แผนพัฒนาการศึกษา 

 20,000.00 เพ่ืออบรมบุคลากร
ทางการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

จัดอบรมครู บคุลากร
ทางการศึกษา 

10
. 

1. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
การศึกษา 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

 159,800.0
0 

เพ่ือจัดการเรียนการสอน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลนางแล 

เพ่ือจัดการเรียนการสอน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลนางแล 

11
. 

1. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
การศึกษา 

โครงการอาหาร 
กลางวัน 

 2,712,000
.00 

เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก 
รับประทานอาหาร 
กลางวันที่ครบถ้วน 

อุดหนุน - รร.บ้านนางแล - 
รร.บ้านป่ารวก (คุรุราษฎร์
สงเคราะห์) - รร.บ้านนาง
แลใน - รร.บ้านสันต้นขาม 
- รร.อนุบาลนางแล(บ้าน
ทุง่) จ านวน 260 วัน 
 

12
. 

1. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
การศึกษา 

โครงการค่ายการเรียนรู้
และเพ่ิมศักยภาพด้าน
วิทยาศาสตร์ 

 30,000.00 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน 
ได้รับความรู้และ 
ประสบการณ์ตรง 
ทางด้านวิทยาศาสตร์ 

อุดหนุน โรงเรียนเม็งราย 
มหาราชวิทยาคม 
(นักเรียน 120 คน เข้าร่วม
กิจกรรม ค่ายดูดาว) 

13
. 

1. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
การศึกษา 

โครงการสนามเด็กเล่น 
ตามหลักการพัฒนา 
สมอง(BBL) "เล่น ตาม
รอยพระยุคลบาท" 

 50,000.00 เพ่ือจัดท าสนามเด็กเล่น 
ตามหลักการพัฒนา
สมอง เป็นการสร้าง
ปัญญา 

อุดหนุน โรงเรียนอนุบาล 
นางแล (บ้านทุ่ง) (โรงเรียน
มีสนามเด็กเล่น 1 แห่ง) 

14
. 

1. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
การศึกษา 

โครงการจัดหาสื่อ ICT 
เพ่ือการเรียนรู้ 

 30,000.00 เพ่ือให้นักเรียนได้ใช้ 
คอมพิวเตอร์ในการ
เรียนรู้ สร้างองค์กร
ความรู้และ พัฒนา
ตนเองด้วยสื่อ ICT 
 

อุดหนุน " โรงเรียนบ้านสัน
ต้นขาม " (นักเรียน 67 
คน) 

15
. 

1. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
การศึกษา 

โครงการพืชสวนผสม 
เพ่ือการเรียนรู้ 

 20,000.00 เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ 
พืชสวนผสม 

อุดหนุน โรงเรียนบ้านป่า
รวก ฯ 

16
. 

1. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
การศึกษา 

โครงการเรียนรู้การ 
ปลูกพืชระบบไฮโดร 
โปรนิกส์แบบใช้ท่อน้ า 

 10,000.00 เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ 
การปลูกพืชระบบ 
ไฮโดรโปรนิกส ์

อุดหนุน โรงเรียนบ้านป่า
รวก ฯ 
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1. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
การศึกษา 

โครงการสร้างศูนย์ 
เรียนรู้อนุรักษ์ 
พันธุกรรมพืช 
(สมุนไพร) 

 10,000.00 เพ่ือประโยชน์ใน
การศึกษา ค้นคว้าและ
การเรียนรู้ พันธุกรรมพืช
ในโรงเรียน 

อุดหนุน โรงเรียนบ้านนาง
แล 
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1. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
การศึกษา 

โครงการจัดหาสื่อ การ
เรียนการสอน ห้องสมุด
เสียง 

 20,000.00 เพ่ือสร้างแหล่งเรียนรู้ 
ให้นักเรียนได้ดู
ภาพยนตร์ สารคดีที่

อุดหนุน โรงเรียนบ้านนาง
แล 



เก่ียวข้องกับ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ท าให้
นักเรียนเกิดการ เรียนรู้
ด้วยความสนุกสนาน 
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1. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
การศึกษา 

โครงการจัดหาสื่อ 
เทคโนโลยี ทาง
การศึกษา 

 26,000.00 เพ่ือส่งเสริมการจัดการ 
เรียนการสอนให้มี 
ประสิทธิภาพและมีผล 
สัมฤทธ์ิทางการเรียน 
สูงข้ึน 

อุดหนุน โรงเรียนบ้านนาง
แลใน 
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2. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
และสังคมอยู่
เย็นเป็นสุข 

โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต สตรี เด็กเยาวชน 
และ ครอบครัว ด้วย
หลักธรรมะ ปฏิบัติ 

 30,000.00 เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
สตรี เด็กเยาวชน และ
ครอบครัว โดยหลัก
ธรรมะ 

จัดอบรมธรรมะ ปฏิบัติ
ธรรมให้กับสตรี เด็กและ
เยาวชนในต าบล นางแล 
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2. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
และสังคมอยู่
เย็นเป็นสุข 

โครงการสืบสานภูมิ
ปัญญา ท้องถ่ินต าบล
นางแล 

 30,000.00 เพ่ือจัดอบรมให้ความรู้ 
เก่ียวกับภูมิปัญญา
ท้องถ่ินด้านต่างๆที่
ส าคัญของต าบลนางแล 

อบรมศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน จ านวน 2 
ครั้ง 
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2. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
และสังคมอยู่
เย็นเป็นสุข 
 
 
 

โครงการจัดงาน
ประเพณี ย่ีเป็ง 

 50,000.00 เพ่ือสนับสนุนการสืบ
สานและอนุรักษ์
ประเพณีส าคัญของ
ท้องถ่ิน 

จัดงานประเพณี ย่ีเป็ง 
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2. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
และสังคมอยู่
เย็นเป็นสุข 

โครงการจัดงาน
ประเพณี เข้าพรรษา
และแห่เทียน 
เข้าพรรษา 

 120,000.0
0 

เพ่ือสนับสนุนการสืบ
สานและอนุรักษ์
ประเพณีส าคัญของ
ท้องถ่ิน 

จัดงานประเพณี 
เข้าพรรษาและแห่ เทียน
พรรษา 
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2. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
และสังคมอยู่
เย็นเป็นสุข 

โครงการพ้ืนที่
สร้างสรรค์ ส าหรบัเด็ก
และเยาวชน ต าบลนาง
แล 

 80,000.00 เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมเด็ก
และเยาวชนลดปัญหา
พฤติกรรมเสี่ยง เพ่ิมการ
แสดงออกในทางที่
สร้างสรรค ์

จัดเวทีกิจกรรมเด็กและ 
เยาวชนจ านวน 3 ครัง้ 
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2. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
และสังคมอยู่
เย็นเป็นสุข 

โครงการจัดแข่งขันกีฬา 
ฟุตบอลต าบลนางแล 
ต้านยาเสพติด 

 30,000.00 เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน
เล่นกีฬาห่างไกลยาเสพ
ติด 

จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 
ต าบลนางแลให้แก่ 
ประชาชน เยาวชน 
(ฟุตบอล 7 คน ป่าห้าสัน
ลมเจย) 
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2. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
และสังคมอยู่
เย็นเป็นสุข 

โครงการแข่งขันกีฬา 
นางแลเกมส์ต าบลนาง
แล 

 120,000.0
0 

เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน
เล่นกีฬาห่างไกลยาเสพ
ติด 

จัดการแข่งขันกีฬาพ้ืนบ้าน 
แก่เด็กเยาวชน และ 
ประชาชน ในต าบลนางแล 
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2. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
และสังคมอยู่
เย็นเป็นสุข 

โครงการแข่งขันกีฬา เป
ตองเชื่อมความสัมพันธ์ 
ต าบลนางแล 

 30,000.00 เพ่ือส่งเสริมให้ 
ประชาชนเล่นกีฬา 
ห่างไกลยาเสพติด 

จัดการแข่งขันเปตอง แก่
เด็กเยาวชน และ 
ประชาชน ในต าบลนางแล 
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2. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
และสังคมอยู่
เย็นเป็นสุข 

โครงการแข่งขันกีฬา 
วอลเล่ย์บอลต าบลนาง
แล 

 30,000.00 เพ่ือส่งเสริมให้ 
ประชาชนเล่นกีฬา 
ห่างไกลยาเสพติด 

แข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอล 
เด็กและเยาวชน ในต าบล
นางแล 
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2. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
และสังคมอยู่
เย็นเป็นสุข 

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ 
แข่งขันกีฬาและจัด 
นักกีฬาเข้าร่วม การ
แข่งขันกีฬา 

 100,000.0
0 

เพ่ือส่งเสริมให้ 
ประชาชนเล่นกีฬา 
ห่างไกลยาเสพติด 

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ 
แข่งขันกีฬาและจัดส่ง 
นักกีฬาเข้าร่วม การ
แข่งขันกีฬา ฯลฯ 
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2. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
และสังคมอยู่
เย็นเป็นสุข 
 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพ สตรีต าบล
นางแล 

 30,000.00 เพ่ือส่งเสริมความรู้ ใน
การพัฒนาบทบาท 
หน้าท่ีของสตรี 

จัดอบรมกลุ่มสตรี ต าบล
นางแล 
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2. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
และสังคมอยู่
เย็นเป็นสุข 

โครงการสง่เสริมงาน
ศูนย์ป้องกันและแก้ไข 
ปัญหาความรุนแรง ใน
เด็ก สตรี และ
ครอบครัว 

 30,000.00 เพ่ือป้องกันและแก้ไข 
ปัญหาความรุนแรง ใน
เด็ก สตรี และ 
ครอบครัว 

จัดกิจกรรมอบรม/ รณรงค์
ป้องกันและ แก้ไขความ
รุนแรง ของเด็ก สตรี และ 
ครอบครัว 
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2. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
และสังคมอยู่
เย็นเป็นสุข 

ค่าเบี้ยยังชีพ  16,701,60
0.00 

เพ่ือจ่ายเป็นเงิน เบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้
ติดเชื้อ 

- ผู้สูงอายุ - ผู้พิการ - ผู้ติด
เชื้อ ในพ้ืนที่ต าบลนางแล 
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2. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
และสังคมอยู่
เย็นเป็นสุข 

โครงการพัฒนาตนเอง
และ การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม ทางสังคมการ
รวมกลุ่ม ในลักษณะ
เครือข่ายของ ผู้สูงอายุ 

 20,000.00 เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีการมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมทาง
สังคมการรวมกลุ่ม ใน
ลักษณะเครือข่ายของ
ผู้สูงอายุ 

อบรมให้ความรู้เก่ียวกับ 
การมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
ทางสังคมการรวมกลุ่ม ใน
ลักษณะเครือข่ายของ 
ผู้สูงอายุ 
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2. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
และสังคมอยู่
เย็นเป็นสุข 

โครงการพัฒนาตนเอง
และ การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม ทางสังคมการ
รวมกลุ่ม ในลักษณะ
เครือข่ายของ ผู้สูง
พิการ 

 20,000.00 เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีการมี
ส่วนร่วมในกิจกรรม ทาง
สังคมการรวมกลุ่มใน
ลักษณะเครือข่ายของผู้
พิการ 

อบรมให้ความรู้เก่ียวกับ 
การมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
ทางสังคมการรวมกลุ่ม ใน
ลักษณะเครือข่ายของ ผู้
พิการ 
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2. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
และสังคมอยู่
เย็นเป็นสุข 

โครงการชาวนางแลใส่
ใจ อันตรายจากสารพิษ 
ตกค้างในกระแสเลือด 

 30,000.00 เพ่ือสร้างความ ตระหนัก
และให้ความ รู้เก่ียวกับ
เรื่องอันตราย จาก
สารพิษตกค้างใน 
กระแสเลือด และลด ละ 

ประเมินภาวะเสี่ยงสารพิษ 
ออกหน่วยบริการตรวจ 
สารพิษในเลือด ให้ความรู้ 
สุขศึกษาเพ่ือลดการใช้สาร 
เคมีแก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยง 



เลิกการใช้สารเคมี ใน
การเกษตรและชีวิต 
ประจ าวัน 

ฯลฯ 
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2. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
และสังคมอยู่
เย็นเป็นสุข 

โครงการควบคุมป้องกัน 
โรคไข้เลือดออกแบบ มี
ส่วนร่วม 

 60,000.00 เพ่ือส่งเสริมให้มีการ 
ควบคุมป้องกันโรค 
ไข้เลือดออก โดยบูรณา
การงาน ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กิจกรรมรณรงค์ป้องกัน 
ควบคุม กิจกรรมประกวด 
หมู่บ้านควบคุมป้องกัน 
พ่นยาก าจัดยุงและ 
ควบคุมการระบาด 
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2. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
และสังคมอยู่
เย็นเป็นสุข 
 
 

โครงการต าบล
พัฒนาการ เด็กดีเริ่มที่
นมแม่ 

 30,000.00 เพ่ือให้ความรู้และ 
ส่งเสริมการ เลี้ยงลูกด้วย
นมแม่ 

จัดกิจกรรมอบรม ให้
ความรู้และส่งเสริม การ
เลี้ยงลูกด้วยนมให้ แม่
มือใหม่ และ อสม.ฯลฯ 
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2. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
และสังคมอยู่
เย็นเป็นสุข 

โครงการป้องกันและ
ควบคุม โรคพิษสุนัขบ้า
(สัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษ 
สนุขบ้า ตามพระ
ปณิธานของ ศาสตร์
ตราจารย์ ดร.สมเด็จ 
พระเจ้าลูกเจ้าฟ้าจุฬา
ภร วลัยลักษณ์) 

 60,000.00 เพ่ือรณรงค์และ ควบคุม
โรคพิษสุนัข บ้าและการ
วางแผน ครอบครัวสุนัข
และ แมวในพ้ืนที่ต าบล 
นางแล 

จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู ้
ทักษะการปฏิบัติงาน
ควบคุม โรคจากสัตว์ให้แก่
อาสาปศุสัตว์ /ประชาชน 
ประชาสัมพันธ์ออก หน่วย
บริการฉีดวัคซีนป้องกัน 
โรคพิษสุนัขบ้า /การ
วางแผน ครอบครัวสัตว์จัด
นิทรรศการ ใหค้วามรู้แก่
ประชาชนไม่ให้ถูก สุนัข
และแมวกัด 
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2. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
และสังคมอยู่
เย็นเป็นสุข 

โครงการเสริมสร้าง
ความรู้ เกี่ยวกับ
กฎหมายสาธารณสุข 

 30,000.00 เพ่ือเสริมสร้างความรู้ 
เก่ียวกับกฎหมาย 
สาธารณสุข 

อบรมให้ความรู้เก่ียวกับ 
กฎหมายสาธารณสุข 
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2. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
และสังคมอยู่
เย็นเป็นสุข 

โครงการลดการตีตรา 
ในสังคม 

 20,000.00 เพ่ือสร้างความเข้าใจ ลด
การตีตราผู้ป่วยและ ผู้
ติดเชื้อ HIV ในสังคม 
และเป็นการสร้างขวัญ 
และก าลังใจแก่ผู้ป่วย/ ผู้
ติดเชื้อในพ้ืนที่ 

อบรมให้ความรู้แก่ 
ประชาชน 
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2. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
และสังคมอยู่
เย็นเป็นสุข 

โครงการสง่เสริม
คุณภาพ ชีวิตผู้ป่วย
เรื้อรัง 

 30,000.00 เพ่ือจัดต้ังกลุ่ม/ให้ความรู้
อาสาสมัครเย่ียมบ้าน
ผู้ป่วย 

จัดต้ังกลุ่ม/ให้ความรู้ 
อาสาสมัคร ในการเย่ียม 
บ้านผู้ป่วย 
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2. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
และสังคมอยู่

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรค ไข้มาลาเรีย 

 20,000.00 เพ่ือควบคุมป้องกันโรค 
ไข้มาลาเรีย 

ในพ้ืนที่ต าบลนางแล 



เย็นเป็นสุข 
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2. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
และสังคมอยู่
เย็นเป็นสุข 
 
 
 

โครงการครอบครัวงด
เหล้า เข้าพรรษา 

 5,000.00 เพ่ือส่งเสริมให้ 
ประชาชนงดเหล้า เพ่ือ
สุขภาพที่ดี 

รณรงค์งดเหล้าช่วง 
เข้าพรรษา กิจกรรม ยก
ย่องบุคคลตัวอย่าง 
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2. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
และสังคมอยู่
เย็นเป็นสุข 

โครงการอบรมความรู้ 
เก่ียวกับภัยและการหนี
ภัย แก่เด็ก เยาวชนและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 20,000.00 เพ่ือให้ประชาชน เด็ก 
เยาวชน มีความรู้ ในการ
เผชิญเหตุ เบื้องต้น 

ด าเนินการอบรมให้ความรู้ 
ด้านการป้องกันและ
บรรเทา สาธารณภัย เช่น 
ความรู้ ด้านการดับเพลิง 
ฯลฯ 
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2. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
และสังคมอยู่
เย็นเป็นสุข 

โครงการฝึกอบรม
ทบทวน อปพร./หน่วย
กู้ชีพกู้ภัย 

 20,000.00 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ให้กับ อปพร. ในต าบล
นางแล 

จัดอบรม/ทบทวน อปพร. 
ในต าบลนางแล 
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2. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
และสังคมอยู่
เย็นเป็นสุข 

โครงการจัดงานวัน อป
พร. 

 20,000.00 เพ่ือสนับสนุนงานและ 
สร้างความสัมพันธ์ อันดี
ความสามัคคี ให้แก่ อป
พร. 

อบรมให้ความรู้พร้อม 
สนับสนุนกิจการ อปพร. 
ในการท าสาธารณ 
ประโยชน์ 
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2. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
และสังคมอยู่
เย็นเป็นสุข 

โครงการอบรมกลุ่มพลัง
มวลชน 

 20,000.00 เพ่ืออบรมกลุ่มพลัง 
มวลชน ร่วมป้องกัน 
และแก้ไขปัญหา ยาเสพ
ติด 

จัดอบรมกลุ่มพลัง มวลชน 
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2. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
และสังคมอยู่
เย็นเป็นสุข 

ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานศูนย์ต่อสู่
เพ่ือเอาชนะยา เสพติด
เทศบาลต าบลนางแล 

 20,000.00 เพ่ือพัฒนาการบริหาร 
จัดการศูนย์ต่อสู้เพ่ือ 
เอาชนะยาเสพติด 
เทศบาลต าบลนางแล 

จัดอบรม/จัดประชุม 
คณะกรรมการ กลุ่มเสี่ยง 
ประชาชนทั่วไป/รณรงค์ 
ป้องกันยาเสพติด 
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2. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
และสังคมอยู่
เย็นเป็นสุข 

โครงการจัดงาน
ผู้สูงอายุ 

 80,000.00 เพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนการสืบสาน
และอนุรักษ์ประเพณี
ส าคัญของท้องถ่ิน 

จัดงานวันสูงอายุ 
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2. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
และสังคมอยู่
เย็นเป็นสุข 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพสภาเด็กและ
เยาวชนต าบลนางแล 

 20,000.00 เพ่ืออบรมให้ความรู้
ทักษะแกนน าเยาวชนแก่
สภาเด็กและเยาวชน
ต าบลนางแล 

จัดอบรมแก่เด็กและ
เยาวชนต าบลนางแล 
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2. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต

โครงการสุขาภิบาล
ร้านอาหารและตลาด
สด 

 20,000.00 เพ่ือให้ความรู้
ผู้ประกอบการจ าหน่าย
อาหาร 

ร้านอาหารและแผงลอย
จ าหน่ายอาหาร รวม 60 
ร้าน 



และสังคมอยู่
เย็นเป็นสุข 
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2. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
และสังคมอยู่
เย็นเป็นสุข 

โครงการสุขาภิบาลน้ า
อุปโภคบริโภค 

 20,000.00 เพ่ือให้ความรู้ในการ
ตรวจคุณภาพน้ า 

คณะกรรมการประปา
หมู่บ้าน จ านวน 48 คน 
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2. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
และสังคมอยู่
เย็นเป็นสุข 

โครงการสง่เสริมการคัด
แยกขยะในชุมชน 

 20,000.00 เพ่ือให้ความรู้ในการคัด
แยกขยะ 

อบรมคณะกรรมการ
จัดการขยะหมู่บ้านละ 5 
คนรวม 80 คน 
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2. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
และสังคมอยู่
เย็นเป็นสุข 

โครงการอาชีวอนามัย
ส าหรับผู้เก็บขนหรือ
ก าจัดขยะ 

 10,000.00 เพ่ือให้ความรู้ความ
ปลอดภัยในการ
ประกอบอาชีพ 

ผู้ประกอบอาชีพขนขยะ
และก าจัดขยะ รวม 32 
คน 
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2. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
และสังคมอยู่
เย็นเป็นสุข 

โครงการสร้างภูมิ
ความรู้ป้องกันโรคเอดส์ 

 20,000.00 เพ่ือให้ความรู้และ
ตระหนักถึงอันตรายของ
โรค 

นักเรียนในเขตเทศบาล
ต าบลนางแล 
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2. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
และสังคมอยู่
เย็นเป็นสุข 

โครงการซักซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยและการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
ผู้ป่วยฉุกฉิน 

 20,000.00 เพ่ือให้ครูและเด็กมี
ความรู้การป้องกัน เมื่อ
ประสบภับพิบัติ 

จัดอบรมให้ความรู้
บุคลากรและเด็กเล็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
ต าบลนางแล 
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2. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
และสังคมอยู่
เย็นเป็นสุข 

โครงการอบอุ่นรัก
ครอบครัว ต าบลนางแล 

 30,000.00 เพ่ืออบรมให้ความรู้
ทักษะ แกนน าเยาวชน
แก่สภา เด็กและเยาวชน 
ต าบลนางแล 

จัดอบรมแก่เด็กและ 
เยาวชนต าบลนางแล 
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2. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
และสังคมอยู่
เย็นเป็นสุข 

โครงการด าเนินการ
และ สนับสนุนการ
ด าเนิน การจัดกิจกรรม
ของ ส่วนราชการและ
องค์กร จงัหวัดเชียงราย 

 36,000.00 เพ่ืออุดหนุนอ าเภอเมือง 
เชียงราย ตามโครงการ 
ที่ขอรับเงินอุดหนุน 

อุดหนุน อ าเภอเมือง
เชียงราย 
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2. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
และสังคมอยู่
เย็นเป็นสุข 

โครงการศูนย์การเรียนรู้
ผู้สูงอายุตลอดชีพต าบล
นางแล (โรงเรียน
ผู้สูงอายุ) 

 30,000.00 เพ่ือส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของผู้สูงอายุในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุ 

ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
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3. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาการ
พัฒนา
เศรษฐกิจและ
การท่องเท่ียว 

โครงการมหกรรมของดี 
ต าบลนางแล 

 100,000.0
0 

เพ่ือส่งเสริมอาชีพ สร้าง
รายได้ให้แก่ กลุ่ม
เกษตรกร และ
ประชาชน 

จัดกิจกรรมช่องทางตลาด 
ประกวดพืชผลทางการ 
เกษตร ส่งเสริมการขาย 
สินค้าพ้ืนบ้าน โอทอป 
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3. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาการ
พัฒนา
เศรษฐกิจและ
การท่องเท่ียว 
 

โครงการสง่เสริม การ
เพาะเห็ดฟาง 

 30,000.00 เพ่ือส่งเสริมการ เกษตร
และสร้าง รายได้ให้
เกษตรกร 

อบรมให้ความรู้เก่ียวกับ 
การเพาะเห็ดฟาง 
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3. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาการ
พัฒนา
เศรษฐกิจและ
การท่องเท่ียว 

โครงการสง่เสริมและ
สนับสนุนการเพ่ิม
คุณภาพสับปะรดตาม
มาตรฐาน GAP 

 70,000.00 เพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกร 
มีการปลูกสับปะรดที่ 
เหมาะสมมีคุณภาพ 

อบรมให้ความรู้แก่
เกษตรกร ผู้ปลูกสับปะรด/
จัดท า คิวอาร์โค้ด 
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3. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาการ
พัฒนา
เศรษฐกิจและ
การท่องเท่ียว 

ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และส่งเสริม
อาชีพราษฎร กลุ่ม
อาชีพและ กลุ่มองค์กร
ต่างๆ 

 100,000.0
0 

เพ่ือส่งเสริมอาชีพ 
ราษฎร กลุ่มอาชีพและ 
กลุ่มองค์กรต่างๆ 

ฝึกอบรมและส่งเสริม 
อาชีพราษฎร กลุ่มอาชีพ 
และกลุ่มองค์กรต่างๆ 
ประเภทหัตถกรรม คหก
รรม อุตสาหกรรมใน 
ครัวเรือน งานช่าง และ
งานบริการ 
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3. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาการ
พัฒนา
เศรษฐกิจและ
การท่องเท่ียว 

โครงการสง่เสริมการ
ด าเนิน ชีวิตโดยหลัก
เศรษฐกิจ พอเพียงตาม
แนวพระราช ด าริ รัช
การที่ 9 

 30,000.00 เพ่ือให้ประชาชนมี
ความรู้ ความเข้าใจใน
ปรัชญา เศรษฐกจิ
พอเพียง น าไป ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

อบรม/ส่งเสริมใหค้วามรู้ 
เก่ียวกับหลักปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง/ดูงาน 
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3. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาการ
พัฒนา
เศรษฐกิจและ
การท่องเท่ียว 

โครงการบริหารจัดการ 
และพัฒนาการ
ท่องเท่ียว ต าบลนางแล 

 50,000.00 เพ่ือบริหารจัดการ และ
วางแผนการ ส่งเสริม
การท่องเท่ียว ในต าบล
นางแล 

วางแผนการส่งเสริมการ 
ท่องเท่ียว และการพัฒนา 
แหล่งท่องเท่ียว จัดท า
สิ่งพิมพ์ ต่าง ๆ ฯลฯ 
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3. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาการ
พัฒนา
เศรษฐกิจและ
การท่องเท่ียว 
 
 
 

โครงการสง่เสริม
คุณภาพการจัดการหลงั
เก็บเกี่ยวลิ้นจี่ 

 30,000.00 เพ่ือให้ความรู้เกษตรกร
หลังการเก็บเกี่ยวและ
การบรรจุภัณฑ์ที่
เหมาะสมและมีคุณภาพ 

อบรมให้ความรู้เรื่องการ
จัดการหลังการเก็บเกี่ยว
และพัฒนาบรรจุภัณฑ์
ผลผลิตทางการเกษตร 
ได้แก่ ลิ้นจี่ เงาะ ฯลฯ 
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3. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาการ
พัฒนา
เศรษฐกิจและ
การท่องเท่ียว 

โครงการสง่เสริมการใช้
ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. 

 30,000.00 เพ่ือส่งเสริมการใช้
ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. 

อบรมให้ความรู้แก่
เกษตรกรในการใช้
ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ (พด.) 
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3. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาการ
พัฒนา
เศรษฐกิจและ
การท่องเท่ียว 

โครงการสง่เสริมการ
ท่องเท่ียวชุมชนคนบ้าน
นางแล 

 20,000.00 เพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวชุมชนในต าบล
นางแล 

จัดกิจกรรมแสดงสินค้า
ชุมชนจ าหน่ายสินค้าชุมชน
ในต าบลนางแล 

69 3. ยุทธศาสตร์ โครงการหมู่บ้าน  20,000.00 เพ่ือส่งเสริมให้หมู่บ้าน หมู่บ้านต้นแบบในต าบล



. การพัฒนาการ
พัฒนา
เศรษฐกิจและ
การท่องเท่ียว 

ต้นแบบการท่องเท่ียว
เชิงศิลปวัฒนธรรม 

เป็นหมู่บ้านต้นแบบใน
การท่องเท่ียวเชิง
ศิลปวัฒนธรรม 

นางแล ได้รับการส่งเสริม
ให้เป็นหมู่บ้านการ
ท่องเท่ียวเชิง
ศิลปวัฒนธรรม 

70
. 

3. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาการ
พัฒนา
เศรษฐกิจและ
การท่องเท่ียว 

โครงการสง่เสริมการใช้ 
สารชีวินทรีย์ในการ 
ควบคุมศัตรูพืช 

 30,000.00 เพ่ือให้เกษตรกรสามารถ
ป้องกันและก าจัด
ศัตรูพืชได้อย่าง 
ปลอดภัยและถูกวิธี 

อบรมให้ความรู้เรื่อง การ
จัดการศัตรูพืช 

71
. 

4.ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอย 1 หมู่ที่ 1 
บ้านป่าห้า 

 249,000.0
0 

เพ่ือพัฒนาระบบการ 
คมนาคมขนส่งในท้อง 
ถ่ินให้มีประสิทธิภาพ 
เพ่ิมข้ึน 

ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 1 
กว้าง 4 เมตร ยาว 120 
เมตร. (ต่อของเดิม) 

72
. 

4.ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
 
 
 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หลงัวัดป่าห้า หมู่
ที่ 1 บ้านป่าห้า 

 131,000.0
0 

เพ่ือพัฒนาระบบการ 
คมนาคมขนส่งในท้อง 
ถ่ินให้มีประสิทธิภาพ 
เพ่ิมข้ึน 

ก่อสร้างถนน คสล. หลังวัด
ป่าห้า กว้าง 4 เมตร ยาว 
100 เมตร 

73
. 

4.ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยข้างหอพักศิริ
นทร์ หมู่ที่ 1 บ้านป่าห้า 

 104,000.0
0 

เพ่ือพัฒนาระบบการ 
คมนาคมขนส่งในท้อง 
ถ่ินให้มีประสิทธิภาพ 
เพ่ิมข้ึน 

ก่อสร้างถนน คสล. ซอย
ข้างหอพัก ศิรินทร์ กว้าง 
3.50 เมตร ยาว 40 

74
. 

4.ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอย 2 หมู่ที่ 1 
บ้านป่าห้า 

 68,000.00 เพ่ือพัฒนาระบบการ 
คมนาคมขนส่งในท้อง 
ถ่ินให้มีประสิทธิภาพ 
เพ่ิมข้ึน 

ก่อสร้างถนน คสล. ซอย2 
กว้าง 3 เมตร ยาว 40 
เมตร (ต่อจากจุดเดิม) 

75
. 

4.ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างขยาย
ไหล่ ทาง ซอย 1 และ 
ซอย 4 หมู่ที่ 2 บ้าน
นางแล 

 296,000.0
0 

เพ่ือขยายไหล่ทาง ให้
กว้างข้ึนได้รับ ความ
สะดวกสบาย 

ก่อสร้างขยายไหล่ทาง 
ซอย 1 และ ซอย 4 

76
. 

4.ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอย 2 หมู่ที่ 3 
บ้านนางแลเหนือ 

 237,000.0
0 

เพ่ือพัฒนาระบบการ 
คมนาคมขนส่งในท้อง 
ถ่ินให้มีประสิทธิภาพ 
เพ่ิมข้ึน 

ก่อสร้างถนน คสล.ซอย 2 
บ้านเลขที่ 117 (บ้านดง) 
กว้าง 4 เมตร ยาว 100 

77
. 

4.ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการปรับปรงุถนน
ลูกรัง ซอยบ้านเลขที่ 
43 หมู่ที่ 3 บ้านนางแล
เหนือ 

 211,000.0
0 

เพ่ือพัฒนาระบบการ 
คมนาคมขนส่งในท้อง 
ถ่ินให้มีประสิทธิภาพ 
เพ่ิมข้ึน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง ซอย 
บ้านเลขที่ 43 กว้าง 4 
เมตร ยาว 250 เมตร 

78
. 

4.ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการรางระบายน้ า 
พร้อมฝาปิด คสล. ซอย 
2 หมู่ที่ 5 บ้านเด่น 

 514,000.0
0 

เพ่ือพัฒนาและแก้ไข 
ระบบการระบายน้ า ใน
ท้องถ่ิน ให้มีประ สิทธิ
ภาพเพ่ิมข้ึน 

รางระบายน้ า พร้อมฝาปิด 
คสล.ซอย 2 (บ้านพ่อหลวง
สน่ัน เข่ือนเพชร) 

79 4.ยุทธศาสตร์ โครงการก่อสร้างวางท่อ  556,000.0 เพ่ือขยายไหล่ทาง ให้ ก่อสร้างวางท่อระบาย น้ า 



. การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ระบายน้ า คสล. พร้อม
บ่อพัก คสล. ซอย 3 
หมู่ที่ 6 บ้านป่าอ้อ 

0 กว้างข้ึนได้รับ ความ
สะดวกสบาย ในการ
สัญจร 

คสล. ซอย 3 (ฝั่งทิศเหนือ) 
ระยะทาง 250 เมตรพร้อม
บ่อพัก คสล. 

80
. 

4.ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 6 บ้านป่า
อ้อ 

 200,000.0
0 

เพ่ือพัฒนาระบบการ 
คมนาคมขนส่งในท้อง 
ถ่ินให้มีประสิทธิภาพ 
เพ่ิมข้ึน 

ก่อสร้างถนน คสล. 4.ซอย 
1 บ้านเลขที่ 116 (บ้านป้า 
ภาพ) 35 เมตร 2.ซอย 2 
บ้านเลขที่ 208 กว้าง 3 
เมตร ยาว 40 เมตร 3.ซอย 
3 บ้านเลขที่ 229 กว้าง 4 
เมตร ยาว 100 เมตร 4.
ซอย 3 (ข้างวัด) บ้านเลขที่ 
242 กว้าง 3 เมตร ยาว 
70 เมตร 

81
. 

4.ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการปรับปรงุถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ 7 บ้านนางแลใน 

 652,000.0
0 

เพ่ือพัฒนาระบบการ 
คมนาคมขนส่งในท้อง 
ถ่ินให้มีประสิทธิภาพ 
เพ่ิมข้ึน 

ปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง 6 เมตร 
ยาว 600 เมตร 

82
. 

4.ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านใหม่อาข่า 
หมู่ที่ 7 บ้านนางแลใน 

 641,000.0
0 

เพ่ือพัฒนาระบบการ 
คมนาคมขนส่งในท้อง 
ถ่ินให้มีประสิทธิภาพ 
เพ่ิมข้ึน 

ก่อสร้างถนน คสล. บ้าน
ใหม่อาข่า เริ่มบ้านนาย
อาภา โอภาสเกษม ถึงบ้าน
นายอัสนีย์ โอภาสเกษม 
กว้าง 4 เมตร ยาว 30 
เมตร 
 
 

83
. 

4.ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงกาก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ า คสล. พร้อม
บ่อพัก คสล.บ้านเลขที่ 
333 หมู่ที่ 10 บ้านป่า
ซางวิวัฒน์ 

 640,000.0
0 

เพ่ือขยายไหล่ทาง ให้
กว้างข้ึนได้รับ ความ
สะดวกสบาย ในการ
สัญจรและแก้ไข ระบบ
การระบายน้ า ในท้องถ่ิน 
ให้มีประ สิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน 

ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า 
คสล. พร้อมบ่อพักน้ า ไป
ทางทิศเหนือ บ้านเลขที่ 
333 ถึงบ้านเลขที่ 155 
ยาว 300 เมตร 

84
. 

4.ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างราง
ระบาย น้ า พร้อมฝาปิด 
ซอย 6 หมู่ที่ 12 บ้าน
ขัวแตะ 

 816,000.0
0 

เพ่ือพัฒนาและแก้ไข 
ระบบการระบายน้ า ใน
ท้องถ่ิน ให้มีประ สิทธิ
ภาพเพ่ิมข้ึน 

ก่อสร้างรางระบายน้ า 
พร้อมฝาปิด ซอย 6 สุด
สายทาง ยาว 150 เมตร 

85
. 

4.ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ระบายน้ า คสล.พร้อม
ฝาปิด ซอย 5/2 หมู่ที่ 
12 บ้านขัวแตะ 

 205,000.0
0 

เพ่ือพัฒนาและแก้ไข 
ระบบการระบายน้ า ใน
ท้องถ่ิน ให้มีประ สิทธิ
ภาพเพ่ิมข้ึน 

ก่อสร้างระบายน้ า คสล. 
ตัว U พร้อม ฝาปิด ซอย 
5/2 บ้านเลขที ่5 จ านวน 
1 ด้าน ระยะทาง 150 
เมตร 

86
. 

4.ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างขยาย
ไหล่ทาง ซอย 1 หมู่ที่ 
13 บ้านแม่ปูคา 

 339,000.0
0 

เพ่ือขยายไหล่ทาง ให้
กว้างข้ึนได้รับ ความ
สะดวกสบาย ในการ
สัญจร 

ก่อสร้างขยายไหล่ทาง 2 
ข้างทาง ซอย 1 กว้าง 1 
เมตร ระยะทาง 700 เมตร 

87
. 

4.ยุทธศาสตร์
การพัฒนา

โครงการก่อสร้างพนัง
กันดิน คสล. บ้านเลขที่ 

 600,000.0
0 

เพ่ือป้องและแก้ไข 
ปัญหาน้ ากัดเซาะตลิ่ง 

ก่อสร้างพนังกันดิน คสล. 
บ้านเลขที่ 101 



โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

101หมู่ที่ 14 บ้านร่อง
ปลาค้าว 

88
. 

4.ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ยกระดับ ถนนลาดยาง 
หมู่ที่ 15 บ้านใหม่ม่วง
ค า 

 500,000.0
0 

เพ่ือพัฒนาระบบการ 
คมนาคมขนส่งในท้อง 
ถ่ินให้มีประสิทธิภาพ 
เพ่ิมข้ึน 

ก่อสร้างยกระดับ
ถนนลาดยาง จากสะพาน
ถึง บ้าน เลขที่ 299 ยาว 
300 เมตร 

89
. 

4.ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอย 5 หมู่ที่ 16 
บ้านสันต้นขาม 

 270,000.0
0 

เพ่ือพัฒนาระบบการ 
คมนาคมขนส่งในท้อง 
ถ่ินให้มีประสิทธิภาพ 

ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 5 
บ้านเลข ท่ี 310 (ต่อ
ของเดิม) กว้าง 4 เมตร 
ระยะทาง 150 เมตร 

90
. 

4.ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการปรับปรงุหอ 
กระจายข่าว หมู่ที่ 16 
บ้านสันต้นขาม 

 45,000.00 เพ่ือให้หมู่บ้าน มีหอ
กระจายข่าว ท่ีดีข้ึน 

ปรับปรุงหอกระจายข่าว 

91
. 

4.ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ระบาย น้ า คสล.พร้อม
ฝาปิด ซอย 5/2 หมู่ที่ 
16 บ้านสันต้นขาม 

 205,000.0
0 

เพ่ือพัฒนาและแก้ไข 
ระบบการระบายน้ า ใน
ท้องถ่ิน ให้มีประ สิทธิ
ภาพเพ่ิมข้ึน 

ก่อสร้างระบายน้ า คสล. 
ตัว U พร้อมฝาปิด ซอย 
5/2 บ้านเลขที่ 5 จ านวน 
1 ด้าน ระยะทาง 150 
เมตร 
 
 

92
. 

4.ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างรั้ว 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาล ต าบลนางแล 
หมู่ที่ 12 บ้านขัวแตะ 

 1,460,000
.00 

เพ่ือพัฒนาระบบ 
สาธารณูปการ ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ ให้ดีข้ึน 

ก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก เทศบาลต าบลนางแล 
หมู่ที่ 12 บ้านขัวแตะ 

93
. 

4.ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างราง 
ระบายน้ า คสล.พร้อม
ฝาปิด ทางเข้า ศพด. 
ทต.นางแล หมู่ที่ 12 
บ้านขัวแตะ 

 380,000.0
0 

เพ่ือพัฒนาและแก้ไข 
ระบบการระบายน้ า ใน
ท้องถ่ิน ให้มีประ สิทธิ
ภาพเพ่ิมข้ึน 

ก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล. พร้อมฝาปิดทางเข้า 
ศพด. ทต.นางแล หมู่ที่ 12 
บ้านขัวแตะ 

94
. 

5.ยุทธศาสตร์
การพัฒนาการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการบ ารงุรักษาป่า 
ไม้และป่าชุมชน 

 40,000.00 เพ่ือส่งเสริมการมี ส่วน
ร่วมของชุมชน อนุรักษ์
และท านุบ ารุง รักษาป่า
ไม้และป่าชุมชน ต้นไม้มี
การเจริญเติบโต 

จัดหาปุ๋ยบ ารุงต้นไม้ให้
ชุมชน ก าจัดวัชพืช บ ารุง
ป่าไม้และต้นไม้ 

95
. 

5.ยุทธศาสตร์
การพัฒนาการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการสร้างฝายต้น 
น้ าล าธาร 

 30,000.00 เพ่ือใช้ที่เก็บกักน้ า 
ในช่วงฤดูแล้ง 

สร้างฝายต้นน้ าล าธาร 

96
. 

5.ยุทธศาสตร์
การพัฒนาการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการรณรงค์ป้องกัน 
และแก้ไขไฟป่าและ
หมอก ควัน 

 50,000.00 เพ่ือรณรงค์ป้องกัน และ
แก้ไขไฟป่าและ หมอก
ควัน 

รณรงค์/อบรม/สร้าง แนว
ป้องกันไฟป่า และหมอก
ควัน 

97 5.ยุทธศาสตร์ โครงการก่อสร้างอาคาร  185,000.0 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ก่อสร้างอาคารโรงเรือน



. การพัฒนาการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โรงเรือนจัดเก็บขยะ
อันตราย 

0 ในการจัดการขยะ มูล
ฝอยและลดภาวะ มลพิษ
สิ่งแวดล้อม 

เก็บ ขยะอันตราย 
รายละเอียดตามแบบที่ 
เทศบาลต าบลนางแล
ก าหนด) 

98
. 

5.ยุทธศาสตร์
การพัฒนาการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 

โครงการรักน้ า รักป่า 
รักษาแผ่นดิน 

 40,000.00 เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว 
และลดภาวะโลกร้อน 

ปลูกต้นไม้บริเวณ ป่า
ชุมชน และพ้ืนที่ 
สาธารณะในเขตพ้ืนที่ 
ต าบลนางแล 

99
. 

6. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
การเมืองการ
บริหารจัดการที่
ดี 

โครงการอบรมเสริม 
สร้างความรู้ด้าน
กฏหมายการ 
ปฏิบัติงานขององค์กร
ปก ครองส่วนท้องถ่ิน 

 15,000.00 เพ่ืออบรมเสริมสร้าง
ความรู้ ด้านกฎหมาย
ปฏิบัติงาน ขององค์กร
ปกครองส่วน ท้องถ่ินแก่
ผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล และเจ้าหน้าท่ี
ของเทศบาล ต าบลนาง
แล 

จัดอบรมให้ผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล และ
เจ้าหน้าท่ีของ เทศบาล
ต าบลนางแล 

10
0. 

6. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
การเมืองการ
บริหารจัดการที่
ดี 

โครงการอบรมให้
ความรู้ หลักสูตรการ
ป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ 

 15,000.00 1.เพ่ือเสริมสร้าง
พฤติกรรม และวิธีการ
ท างานที่สุจริต โปรง่ใส
ของข้าราชการและ 
เจ้าหน้าท่ีของเทศบาล
ต าบล 

จัดอบรมผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาลและ 
เจ้าหน้าท่ีของเทศบาล 
ต าบลนางแล 

10
1. 

6. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
การเมืองการ
บริหารจัดการที่
ดี 

โครงการอบรมให้ 
ความรู้การป้องกันผล 
ประโยชน์ทับซ้อน 

 20,000.00 1.เพ่ือเสริมสร้าง
พฤติกรรม และวิธีการ
ท างานที่สุจริต โปรง่ใส
ของข้าราชการและ 
เจ้าหน้าท่ีของเทศบาล
ต าบล 

จัดอบรมผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาลและ 
เจ้าหน้าท่ีของเทศบาล 
ต าบลนางแล 

10
2. 

6. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
การเมืองการ
บริหารจัดการที่
ดี 

โครงการ 5 ส.  15,000.00 เพ่ือส่งเสริมให้แนวคิด
และ การด าเนินกิจกรรม 
5 ส. เป็นพ้ืนฐานของ
การพัฒนา คุณภาพของ
งาน เพ่ือสร้าง
บรรยากาศ สิง่แวดล้อม 
และระเบียบใน สถานที่
ท างานตามหลัก 5 ส ให้
ดีข้ึน 

จัดอบรมผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาลและ 
เจ้าหน้าที่ของเทศบาล 
ต าบลนางแล/กิจกรรม 5 
ส ประจ าวัน ประจ า 
สัปดาห์ ประจ าเดือน 

10
3. 

6. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
การเมืองการ

โครงการจัดการความรู้ 
KM (Knowledge 
Management) 

 30,000.00 เพ่ือพัฒนาการจัดการ
ความ รู้ในองค์กรของ
เทศบาลต าบล นางแล

จัดความรู้ให้ผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาลและ 
เจ้าหน้าท่ีของเทศบาล 



บริหารจัดการที่
ดี 

เป็นไปอย่างเป็นรูป 
ธรรม 

ต าบลนางแล 

10
4. 

6. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
การเมืองการ
บริหารจัดการที่
ดี 

โครงการฝึกอบรมเสริม 
สร้างความรู้ด้าน
กฎหมายหลัก หลักสูตร 
พ.ร.บ. ข้อมูล ข่าสาร
ทางราชการและ พรบ.
อ านวยความสะดวก 

 15,000.00 เพ่ืออบรมเสริมสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจใน
พระราช บัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของ ราชการ
และ พรบ.อ านวยความ
สะดวก 

จัดอบรมให้ผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาลและ 
เจ้าหน้าท่ีของเทศบาล 
ต าบลนางแล 

10
5. 

6. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
การเมืองการ
บริหารจัดการที่
ดี 

โครงการฝึกอบรมเพ่ิม 
ประสิทธิภาพ การ
ปฏิบัติ งานผู้บริหาร 
สมาชิกสภา เทศบาล
ต าบลนางแล 

 70,000.00 เพ่ืออบรมพัฒนาความรู้
เก่ียว กับการปฏิบัติงาน
ราชการ ของผู้บริหาร
และสมาชิกสภา 
เทศบาลต าบลนางแล 
เพ่ือส่งเสริมความสามัคคี 
ปรองดองในการท างาน
ของ ผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล 

จัดอบรมรู้ให้ผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล ต าบล
นางแล 

10
6. 

6. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
การเมืองการ
บริหารจัดการที่
ดี 

โครงการฝึกอบรม 
เสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม ผู้บริหาร 
สมาชิกสภา เทศบาล
และพนักงาน 

 50,000.00 เพ่ือฝึกอบรมเสริมสร้าง 
คุณธรรมจริยธรรม 
ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
เทศบาลและเจ้าหน้าท่ี
ของ เทศบาลต าบลนาง
แล 

เจ้าหน้าท่ี ผู้บริหาร 
สมาชิกสภา เทศบาลต าบล
นางแล 

10
7. 

6. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
การเมืองการ
บริหารจัดการที่
ดี 

โครงการอบรมความรู้
ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศส าหรับการ
ปฏิบัติงานขององค์กร
ปกครอง ส่วนท้องถ่ิน 

 15,000.00 เพ่ือพัฒนาศักยภาพใน
การ ปฏิบัติงาน
สอดคล้อง ตาม
มาตรฐานการตรวจ 
ประเมิน LPA และโบนัส 

จัดอบรมเจ้าหน้าท่ีของ 
เทศบาลต าบลนางแล 

10
8. 

6. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
การเมืองการ
บริหารจัดการที่
ดี 

โครงการอบรมความรู้ 
ด้านวิธีการงบประมาณ 
และการเบิกจ่าย ตาม
ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย 

 50,000.00 เพ่ืออบรมความรู้ ด้าน
วิธีการงบประมาณ และ
การเบิกจ่ายเพ่ิมประ 
สิทธิภาพในการปฏิบัติ 
งานราชการ 

อบรมเจ้าหน้าท่ี เทศบาล
ต าบลนางแล 

10
9. 

6. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
การเมืองการ
บริหารจัดการที่
ดี 

โครงการแผ่นดินธรรม 
แผ่นดินทอง ต าบลนาง
แล 

 10,000.00 เพ่ือส่งเสริมให้หมู่บ้าน 
ต าบลเป็นหมู่บ้านแห่ง 
แผ่นดินธรรมแผ่นดิน 
ทองตามแนว
พระราชด าร ิ

หมู่บ้านในเขตต าบล นาง
แล 

11
0. 

6. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
การเมืองการ
บริหารจัดการที่
ดี 

โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานสร้าง
แนวคิดและองค์ความรู้
ในการพัฒนาท้องถ่ิน 

 150,000.0
0 

เพ่ืออบรมและ ศึกษาดู
งานเพ่ือการ พัฒนา
ท้องถ่ินแบบ มีส่วนร่วม 

เจ้าหน้าท่ี ผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล 
คณะกรรมการที่ ได้รับการ
แต่งต้ังตาม ระเบียบ
กฎหมาย กลุ่มองค์กร
ชุมชน 

11
1. 

6. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
การเมืองการ

โครงการปรับปรงุ และ
พัฒนาระบบ ข้อมูล
แผนที่ภาษี และ

 100,000.0
0 

เพ่ือปรับปรุงและพัฒนา 
ระบบข้อมูลแผนที่ภาษี 
และทรัพย์สินรองรับ 

จ้างปรับปรุงและพัฒนา 
ระบบข้อมูลแผนที่ภาษี 
และทรัพย์สินรองรับ 



บริหารจัดการที่
ดี 
 

ทะเบียนทรัพย์สิน ระบบ LTAX 3000 ระบบ LTAX 3000 

11
2. 

6. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
การเมืองการ
บริหารจัดการที่
ดี 

โครงการบริการจัดเก็บ
ภาษีนอกสถานที่ (ภาษี
เคลื่อนที่) 

 17,000.00 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การ จัดเก็บภาษี
ประจ าป ี

ออกหน่วยบริการ เคลื่อนที่
รับช าระ ภาษีหมู่ 1 - หมู่ 
16 

11
3. 

6. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
การเมืองการ
บริหารจัดการที่
ดี 

โครงการอบรมความรู้
ในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถ่ินตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย 

 50,000.00 เพ่ืออบรมพัฒนาความรู้
เก่ียวกับการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถ่ินตาม
ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย 

จัดอบรมให้ความรู้แก่
พนักงาน ผู้บริการ สมาชิก
สภาเทศบาล 

11
4. 

6. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
การเมืองการ
บริหารจัดการที่
ดี 

โครงการฝึกอบรมสร้าง
ความสมัครสมาน
สามัคคีเพ่ือ
ความสัมพันธ์ที่ดีใน
องค์กร 

 15,000.00 เพ่ือความสามัคคีและมี
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความ
สามัคคีและมคีวามสัมพันธ์
ที่ดีต่อกัน 

11
5. 

6. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
การเมืองการ
บริหารจัดการที่
ดี 

โครงการอบรมความรู้
เก่ียวกับการบริหารงาน
บุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 20,000.00 เพ่ือให้พนักงานเทศบาล
มีความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับการบริหารงาน
บุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

อบรมเจ้าหน้าท่ีเทศบาล
ต าบลนางแล 

11
6. 

6. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
การเมืองการ
บริหารจัดการที่
ดี 

ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง  50,000.00 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เลือกต้ังของท้องถ่ิน 

เลือกต้ัง/เลือกต้ังซ่อม 
นายกเทศมนตรี สมาชิก
สภาเทศบาลกิจกรรม
รณรงค์เลือกต้ังท้องถ่ิน 
ฯลฯ 

11
7. 

6. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
การเมืองการ
บริหารจัดการที่
ดี 

โครงการอบรมให้
ความรู้ เกี่ยวกับ พรบ.
ควบคุมอาคาร 

 20,000.00 เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ี/ผู้น า/ 
ประชาชน มีความรู้
เก่ียวกับ พรบ.ควบคุม
อาคาร 

อบรมให้ความรู้เก่ียวกับ 
พรบ.ควบคุมอาคาร 

11
8. 

6. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
การเมืองการ
บริหารจัดการที่
ดี 

โครงการพัฒนาการ
จัดเก็บ รายได้สร้าง
แรงจูงใจในการ ช าระ
ภาษี 

 25,000.00 เพ่ือพัฒนาการจัดเก็บ
รายได้ สร้างแรงจงูใจใน
การช าระภาษ ี

พัฒนาการจัดเก็บรายได้ 
สร้างแรงจูงใจในการช าระ 
ภาษีในต าบลนางแล 

11
9. 

6. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
การเมืองการ
บริหารจัดการที่
ดี 

โครงการอบรมให้
ความรู้ เกี่ยวกับการ
ช าระภาษี 
ค่าธรรมเนียมและ
ใบอนุญาต ต่างๆ 
 

 36,000.00 เพ่ือให้ความรู้เก่ียวกับ
การช าระ ภาษีและ
ค่าธรรมเนียม 
ใบอนุญาตต่างๆ 

อบรมให้ความรู้ประชาชน 
ต าบลนางแล 

12
0. 

6. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
การเมืองการ

โครงการพัฒนา
บุคลากรเพ่ือ การ
สื่อสารและ

 20,000.00 เพ่ือพัฒนาบุคลากรเพ่ือ
การสื่อสาร 
บุคลากรมคีวามรู้  

อบรมบุคลากรเพ่ือการ 
สื่อสารและประชาสัมพันธ์ 
สื่อประเภทต่างๆ 



บริหารจัดการที่
ดี 

ประชาสัมพันธ์ ทางสื่อ
ประเภทต่างๆ 

การสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ์สื่อ
ประเภทต่างๆ และ
ประชาสัมพันธ์ สื่อ
ประเภทต่างๆ 

12
1. 

6. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
การเมืองการ
บริหารจัดการที่
ดี 

โครงการศูนย์จัดซื้อจัด 
จ้างอ าเภอเมือง 
เชียงราย 

 45,000.00 เพ่ือใช้เป็นศูนย์จัดซื้อ 
จัดจ้างและเป็นศูนย์ 
สารสนเทศข้อมูลบริการ 
ระดับ อ าเภอเมือง 
เชียงราย 

อุดหนุน เทศบาลต าบล
ห้วยสัก 

12
2. 

6. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
การเมืองการ
บริหารจัดการที่
ดี 

โครงการฝึกอบรมเพ่ิม 
ประสิทธิภาพ การ
ปฏิบัติ งานของ
พนักงานเทศบาล 

 100,000.0
0 

เพ่ืออบรมพัฒนาความรู้
เก่ียว กับการปฏิบัติงาน
ราชการ ของผู้บริหาร
และสมาชิกสภา 
เทศบาลต าบลนางแล 
เพ่ือส่งเสริมความสามัคคี 
ปรองดองในการท างาน
ของ ผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล 

จัดอบรมรู้ให้เจ้าหน้าท่ี 
ของเทศบาลต าบล นางแล 

12
3. 

6. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
การเมืองการ
บริหารจัดการที่
ดี 

โครงการออกให้บริการ
รับยื่น แบบแสดง
รายการที่ (ภ.บ.ท.5) 

 10,000.00 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การ จัดเก็บภาษี
ประจ าป ี

ออกหน่วยบริการ เคลื่อนที่
รับช าระ ภาษีหมู่ 1 - หมู่ 
16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
     เทศบาลต าบลนางแล มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มี
การก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 47 โครงการ จ านวนเงิน 9,335,901 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ 
จ านวน 40 โครงการ จ านวนเงิน 8,887,952 ล้านบาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ 
โครงกา

ร 

การก่อหน้ี
ผูกพัน/ 

ลงนามในสัญญา 

โครงกา
ร 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 7 3,066,586.52 6 2,696,510.00 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอยู่เย็นเป็น
สุข 

23 5,603,290.80 20 5,587,307.80 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาเศรษฐกิจและการ
ท่องเท่ียว 

5 70,444.00 4 53,544.00 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 1 167,000.00 1 167,000.00 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1 48,600.00 1 48,600.00 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหารจัดการที่ดี 10 379,980.00 8 334,990.00 

รวม 47 9,335,901.32 40 8,887,951.80 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณเทศบาลต าบลนางแล ท่ีมีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มี
ดังนี ้



  ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งท่ีมา 

งบประมาณ 

จ านวน
งบประมา

ณ 
วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา 

ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

1
. 

1. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
การศึกษา 

โครงการอาหาร
เสริม (นม) 

 1,479,307.
00 

109,293.80 1/CNTR-
0044/61 

31/10/2560 30 

  93,014.88 CNTR-
0120/61 

30/11/2560 30 

  102,805.92 CNTR-
0190/61 

29/12/2560 30 

  97,910.40 CNTR-
0285/61 

31/01/2561 28 

  102,805.92 CNTR0342/
61 

28/02/2561 31 

  155,070.60 CNTR-
0388/61 

26/03/2561 5 

2
. 

1. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
การศึกษา 

โครงการอาหาร
กลางวัน 

 460,600.0
0 

101,400.00 ตศ.10/2561 02/10/2560 65 

  63,360.00 ตศ.56/61 03/01/2561 48 

3
. 

1. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
การศึกษา 

ค่าจ้างเหมารับ-
ส่ง เด็กนักเรียน
ศูนย์พัฒนา เด็ก
เล็กเทศบาล
ต าบล นางแล 

 100,000.0
0 

6,818.00 CNTR-0045/61 03/10/2560 14 

  10,714.00 CNTR-
0106/61 

01/11/2560 22 

  8,766.00 CNTR-
0547/60-1 

01/12/2560 18 

  10,227.00 CNTR-
0197/61 

03/01/2561 21 

4
. 

1. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
การศึกษา 

โครงการอบรม
ทบทวนบุคลากร
ทางการศึกษาใน
การจัดวางระบบ
ประกันคุณภาพ
สถานศึกษา และ
ท าแผนพัฒนา
การศึกษา 

 20,000.00 11,200.00 cntr-0030/61 12/09/2560 5 

5 1. ยุทธศาสตร์ โครงการ  159,800.00 112,200.00 ตศ.184/61 21/05/2561 1 



. การพัฒนา
การศึกษา 

สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหาร
สถานศึกษา 

6
. 

1. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
การศึกษา 

โครงการอาหาร 
กลางวัน 

 2,712,000.
00 

324,000.00 1/2561รร.อนุบาล
นางแล 

01/11/2560 50 

  90,000.00 2/2561รร.บ้าน
นางแล 

01/11/2560 50 

  77,000.00 3/2561 รร.บ้านป่า
รวก 

01/11/2560 50 

  60,000.00 4/2561รร.บ้านสัน
ต้นขาม 

01/11/2560 50 

  124,000.00 5/2561รร.บ้าน
นางแลใน 

01/11/2560 50 

  3,000.00 6/2560รร.บ้าน
นางแลเพิ่มเติม3คน 

01/11/2560 50 

  324,000.00 7/2561โรงเรียน
อนุบาลนางแล 29/01/2561 50 

  124,000.00 8/2561โรงเรียน
บ้านนางแลใน 

29/01/2561 50 

  93,000.00 9/2561โรงเรียน
บ้านนางแล 

29/01/2561 50 

  77,000.00 10/2561โรงเรียน
บ้านป่ารวก 

29/01/2561 50 

  58,000.00 11/2561โรงเรียน
บ้านสันต้นขาม 

29/01/2561 50 

  59,000.00 12/2561โรงเรียน
บ้านสันต้นขาม 

16/05/2561 50 

  93,000.00 13/2561โรงเรียน
บ้านนางแล 

16/05/2561 50 

  324,000.00 14/2561โรงเรียน
อนุบาลนางแล 

16/05/2561 50 

  124,000.00 15/2561โรงเรียน
บ้านนางแลใน 

16/05/2561 50 

  77,000.00 16/2561โรงเรียน
บ้านป่ารวก 

16/05/2561 50 

7
. 

1. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
การศึกษา 

โครงการสนาม
เด็กเล่น ตาม
หลักการพัฒนา 
สมอง(BBL) "เล่น 
ตามรอยพระ
ยุคลบาท" 

 50,000.00 50,000.00 อุดหนุนโรงเรียน
อนุบาลนางแล 

08/02/2561 30 

8
. 

2. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
และสังคมอยู่
เย็นเป็นสุข 

โครงการจัดงาน
ประเพณี ย่ีเป็ง 

 50,000.00 5,000.00 CNTR-0041/61 30/10/2560 4 

9
. 

2. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต

โครงการพื้นที่
สร้างสรรค์ 
ส าหรับเด็กและ

 80,000.00 16,000.00 B00047/61 10/01/2561 30 



และสังคมอยู่
เย็นเป็นสุข 

เยาวชน ต าบล
นางแล 

  18,000.00 CNTR-0230/61 11/01/2561 30 

  16,000.00 CNTR-0229/61 11/01/2561 30 

  10,000.00 CNTR-0228/61 11/01/2561 30 

  5,300.00 CNTR0320/61 14/02/2561 3 

1
0
. 

2. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
และสังคมอยู่
เย็นเป็นสุข 

โครงการจัด
แข่งขันกีฬา 
ฟุตบอลต าบล
นางแล ต้านยา
เสพติด 

 30,000.00 14,600.00 CNTR-0390/61 26/03/2561 7 

1
1
. 

2. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
และสังคมอยู่
เย็นเป็นสุข 

โครงการแข่งขัน
กีฬา นางแล
เกมส์ต าบลนาง
แล 

 120,000.00 44,000.00 B00049/61 09/01/2561 30 

  27,500.00 CNTR-0239/61 17/01/2561 5 

  10,000.00 CNTR-0236/61 17/01/2561 5 

  38,500.00 CNTR-0237/61 17/01/2561 5 

1
2
. 

2. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
และสังคมอยู่
เย็นเป็นสุข 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพ สตรี
ต าบลนางแล 

 30,000.00 1,600.00 CNTR-0428/61 03/04/2561 3 

  360.00 CNTR-0419/61 03/04/2561 3 

  1,584.00 CNTR-0427/61 03/04/2561 3 

1
3
. 

2. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
และสังคมอยู่
เย็นเป็นสุข 

ค่าเบี้ยยังชีพ  16,701,600.
00 

723,000.00 b00001/61/
ตุลาคม60 

05/10/2560 30 

  290,000.00 
2/2561เบี้ย
ผู้สูงอายุ 
เข้าบ/ช 

05/10/2560 3 

  179,200.00 3/2561/ผู้
พิการ 

05/10/2560 3 

  19,000.00 4/2561/เบี้ย
เอดส์ 

05/10/2560 3 

  745,700.00 b00006/61/
พฤศจิกายน60 

03/11/2560 30 

  298,900.00 เบี้ยผู้สูงอายุ 
พ.ย.60/บช 

03/11/2560 3 

  236,000.00 
เบี้ยผู้พิการ 
พฤศจิกายน
60/บช 

03/11/2560 3 

  26,000.00 

เบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์ 
พฤศจิกายน 
61/บช 

03/11/2560 3 



  746,900.00 

b00030/61
เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ/งส 
ธันวาคม61 

07/12/2560 30 

  312,600.00 

เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ 
ธันวาคม 60 /
บช 

07/12/2560 4 

  223,200.00 

เบี้ยยังชีพผู้
พิการ/
ธันวาคม 60/
บช 

07/12/2560 4 

  29,000.00 

เบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์ 
ธันวาคม60/
บช 

07/12/2560 4 

  723,600.00 

b00045/61/
มกราคม61
ผู้สูงอายุเงิน
สด 

05/01/2561 30 

  308,800.00 

เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ 
มกราคม61 /
บช 

05/01/2561 3 

  224,800.00 

เบี้ยยังชีพผู้
พิการ/
มกราคม61/
บช 

05/01/2561 3 

  25,000.00 

เบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์ 
มกราคม61/
บช 

05/01/2561 3 

1
4
. 

2. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
และสังคมอยู่
เย็นเป็นสุข 

โครงการพัฒนา
ตนเองและ การ
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม ทาง
สังคมการ
รวมกลุ่ม ใน
ลักษณะ
เครือข่ายของ 
ผู้สูงอายุ 

 20,000.00 2,053.00 CNTR-0359/61 06/03/2561 7 

  360.00 CNTR-0361/61 06/03/2561 7 

  13,000.00 เบิกค่าอาหาร 09/03/2561 5 

  1,800.00 นายเจริญ จิตวง
พงษ์ 

09/03/2561 5 

  1,800.00 นายส าเนียง พรม
ใจสา 

05/03/2561 5 

1
5
. 

2. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
และสังคมอยู่
เย็นเป็นสุข 

โครงการชาวนาง
แลใสใ่จ 
อันตรายจาก
สารพิษ ตกค้าง
ในกระแเสเลือด 

 30,000.00 6,945.00 CNTR-0193/61 28/12/2560 5 



  360.00 CNTR-0189 28/12/2560 7 

  20,080.00 B00062/61 25/01/2561 5 

  1,536.00 CNTR-
0312/61 

29/01/2561 3 

1
6
. 

2. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
และสังคมอยู่
เย็นเป็นสุข 

โครงการควบคุม
ป้องกัน โรค
ไข้เลือดออกแบบ 
มีส่วนร่วม 

 60,000.00 1,464.40 CNTR-
0089/61 

13/11/2560 5 

  833.10 CNTR-
0160/61 

15/12/2560 5 

  2,519.30 CNTR-
0225/61 

11/01/2561 5 

1
7
. 

2. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
และสังคมอยู่
เย็นเป็นสุข 

โครงการป้องกัน
และควบคุม โรค
พิษสุนัขบ้า(สัตว์
ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จาก
โรคพิษ สนุขบ้า 
ตามพระปณิธาน
ของ ศาสตร์ตรา
จารย์ ดร.สมเด็จ 
พระเจ้าลูกเจ้า
ฟ้าจุฬาภร วลัย
ลักษณ์) 

 60,000.00 900.00 CNTR-0372/61 09/03/2561 7 

1
8
. 

2. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
และสังคมอยู่
เย็นเป็นสุข 

โครงการ
เสริมสร้างความรู้ 
เก่ียวกับ
กฎหมาย
สาธารณสุข 

 30,000.00 3,000.00 b00015/61 13/11/2560 30 

  11,200.00 CNTR-0091/61 13/11/2560 3 

  240.00 CNTR-0102/61 07/11/2560 4 

  530.00 CNTR-0099/61 14/11/2560 4 

1
9
. 

2. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
และสังคมอยู่
เย็นเป็นสุข 

โครงการลดการ
ตีตรา ในสังคม 

 20,000.00 14,200.00 B00071/61 01/02/2561 30 

  2,116.00 CNTR0292/61 02/02/2561 3 

2
0
. 

2. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
และสังคมอยู่
เย็นเป็นสุข 

โครงการส่งเสริม
คุณภาพ ชีวิต
ผู้ป่วยเร้ือรัง 

 30,000.00 3,000.00 B0016/61 13/11/2560 30 

  3,840.00 CNTR-0076/61 08/11/2560 5 

  240.00 CNTR-0075/61 06/11/2560 5 

  11,200.00 CNTR-0082/61 09/11/2560 4 

  1,888.00 CNTR-0073/61 06/11/2560 5 

2
1

2. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา

โครงการอบรม
ความรู้ เก่ียวกับ

 20,000.00 1,200.00 ป.220/450 29/01/2561 1 



. คุณภาพชีวิต
และสังคมอยู่
เย็นเป็นสุข 

ภัยและการหนี
ภัย แก่เด็ก 
เยาวชนและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

  1,200.00 ป.219/449 29/01/2561 1 

  4,400.00 14 มีนาคม 2561 29/01/2561 1 

2
2
. 

2. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
และสังคมอยู่
เย็นเป็นสุข 

โครงการ
ฝึกอบรมทบทวน 
อปพร./หน่วยกู้
ชีพกู้ภัย 

 20,000.00 6,450.00 B0089/61 14/03/2561 5 

  1,650.00 CNTR-0376/61 13/03/2561 3 

2
3. 

2. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
และสังคมอยู่
เย็นเป็นสุข 

โครงการจัดงาน
วัน อปพร. 

 20,000.00 13,500.00 B00092/61 15/03/2561 7 

2
4. 

2. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
และสังคมอยู่
เย็นเป็นสุข 

โครงการจัดงาน
ผู้สูงอายุ 

 80,000.00 5,000.00 CNTR-0439/61 10/04/2561 3 

  19,134.00 CNTR-0440/61 10/04/2561 3 

  8,700.00 CNTR-0442/61 11/04/2561 3 

  24,000.00 CNTR-0438/61 10/04/2561 3 

2
5
. 

2. 
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
และสังคมอยู่
เย็นเป็นสุข 

โครงการ
สุขาภิบาล
ร้านอาหารและ
ตลาดสด 

 20,000.00 989.00 cntr-0360/61 06/03/2561 3 

  750.00 cntr-0363/61 06/03/2561 3 

  3,440.00 cntr-0364/61 06/03/2561 3 

2
6
. 

2. 
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
และสังคมอยู่
เย็นเป็นสุข 

โครงการ
ส่งเสริมการคัด
แยกขยะใน
ชุมชน 

 20,000.00 11,400.00 B00052/61 18/01/2561 30 

  1,200.00 CNTR-0251/61 23/01/2561 2 

  1,032.00 CNTR0249/61 23/01/2561 3 

  6,360.00 cntr-0242/61 22/01/2561 3 

2
7
. 

2. 
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
และสังคมอยู่
เย็นเป็นสุข 

โครงการอาชีวอ
นามัยส าหรับผู้
เก็บขนหรือ
ก าจัดขยะ 

 10,000.00 9,120.00 B00080/61 12/02/2561 30 

  240.00 CNTR-0314/2561 16/02/2561 3 



  608.00 CNTR-0313/2561 16/02/2561 3 

2
8
. 

2. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
และสังคมอยู่
เย็นเป็นสุข 

โครงการสร้าง
ภูมิความรู้
ป้องกันโรคเอดส์ 

 20,000.00 3,000.00 B00028/61 27/11/2560 5 

  360.00 CNTR-0111/61 28/11/2560 3 

  3,600.00 CNTR-0110/61 01/12/2560 4 

  1,909.00 CNTR-0109/61 27/12/2560 4 

2
9
. 

2. 
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
และสังคมอยู่
เย็นเป็นสุข 

โครงการ
ด าเนินการและ 
สนับสนุนการ
ด าเนิน การจัด
กิจกรรมของ 
ส่วนราชการ
และองค์กร 
จังหวัดเชียงราย 

 36,000.00 36,000.00 อุดหนุนอ าเภอเมือง
เชียงราย 

08/01/2561 8 

3
0
. 

2. 
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
และสังคมอยู่
เย็นเป็นสุข 

โครงการศูนย์
การเรียนรู้
ผู้สูงอายุตลอด
ชีพต าบลนางแล 
(โรงเรียน
ผู้สูงอายุ) 

 30,000.00 12,800.00 B00100/61 29/03/2561 3 

3
1
. 

3. 
ยุทธศาสตร์
การ
พัฒนาการ
พัฒนา
เศรษฐกิจ
และการ
ท่องเที่ยว 

โครงการ
มหกรรมของดี 
ต าบลนางแล 

 100,000.00 4,500.00 CNTR-0503/61 07/05/2561 3 

  5,000.00 CNTR-0514/61 08/05/2561 4 

  5,000.00 CNTR-0516/61 08/05/2561 4 

  2,400.00 CNTR-0517/61 08/05/2561 4 

3
2
. 

3. 
ยุทธศาสตร์
การ
พัฒนาการ
พัฒนา
เศรษฐกิจ
และการ
ท่องเที่ยว 

โครงการ
ส่งเสริมคุณภาพ
การจัดการหลัง
เก็บเก่ียวลิ้นจ่ี 

 30,000.00 7,800.00 B00074/61 05/02/2561 3 

  360.00 CNTR-0293/61 02/02/2561 5 

  300.00 CNTR-0254/61 24/01/2561 3 

  750.00 CNTR-0299/61 07/02/2561 3 

  480.00 CNTR-0295/61 02/02/2561 5 

3
3
. 

3. 
ยุทธศาสตร์
การ
พัฒนาการ
พัฒนา

โครงการ
ส่งเสริมการใช้
ผลิตภัณฑ์
จุลินทรีย์ พด. 

 30,000.00 13,400.00 B00037/61 18/12/2560 3 



เศรษฐกิจ
และการ
ท่องเที่ยว 

  540.00 CNTR-0178/61 18/12/2560 3 

  1,120.00 CNTR-0177/61 18/12/2560 3 

  2,450.00 CNTR-0176/61 18/12/2560 3 

  4,135.00 CNTR-0175/61 18/12/2560 3 

  600.00 CNTR-0174/61 18/12/2560 3 

3
4
. 

3. 
ยุทธศาสตร์
การ
พัฒนาการ
พัฒนา
เศรษฐกิจ
และการ
ท่องเที่ยว 

โครงการ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวชุมชน
คนบ้านนางแล 

 20,000.00 1,465.00 CNTR-0243/61 22/01/2561 3 

  13,584.00 

เงินยืมตาม
โครงการส่งเสริม
การท่องเที่ยว
ชุมชนคนบ้านนาง
แล 

30/01/2561 5 

  2,000.00 CNTR-0259/61 02/02/2561 3 

  300.00 CNTR-0254 23/01/2561 3 

3
5
. 

3. 
ยุทธศาสตร์
การ
พัฒนาการ
พัฒนา
เศรษฐกิจ
และการ
ท่องเที่ยว 

โครงการ
ส่งเสริมการใช้ 
สารชีวินทรีย์ใน
การ ควบคุม
ศัตรูพืช 

 30,000.00 540.00 cntr-0418/61 02/04/2561 3 

  1,120.00 cntr-0415/61 02/04/2561 3 

  1,200.00 cntr -0417/61 02/04/2561 3 

  1,400.00 cntr-0416/61 02/04/2561 3 

3
6
. 

4.ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการ
ก่อสร้างระบาย 
น้ า คสล.พร้อม
ฝาปิด ซอย 5/2 
หมู่ที่ 16 บ้าน
สันต้นขาม 

 205,000.00 167,000.00 CNTR-0367/61 02/02/2561 60 

3
7
. 

5.ยุทธศาสตร์
การ
พัฒนาการ
ทรัพยากรธร
รมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการรณรงค์
ป้องกัน และ
แก้ไขไฟป่าและ
หมอก ควัน 

 50,000.00 25,400.00 CNTR - 0240/61 17/01/2561 3 

  23,200.00 B00054/61 22/01/2561 30 

3
8
. 

6. 
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา

โครงการอบรม
เสริม สร้าง
ความรู้ด้าน

 15,000.00 960.00 CNTR-0522/61 10/05/2561 5 



การเมืองการ
บริหาร
จัดการที่ดี 

กฏหมายการ 
ปฏิบัติงานของ
องค์กรปก ครอง
ส่วนท้องถิ่น 

  1,500.00 CNTR - 
0523/61 

10/05/2561 5 

  540.00 CNTR-0521/61 10/05/2561 5 

3
9
. 

6. 
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
การเมืองการ
บริหาร
จัดการที่ดี 

โครงการจัดการ
ความรู้ KM 
(Knowledge 
Management) 

 30,000.00 853.00 CNTR-
0387/2561 

19/03/2561 7 

4
0
. 

6. 
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
การเมืองการ
บริหาร
จัดการที่ดี 

โครงการ
ฝึกอบรมเสริม 
สร้างความรู้ด้าน
กฎหมายหลัก 
หลักสูตร พ.ร.บ. 
ข้อมูล ข่าสาร
ทางราชการและ 
พรบ.อ านวย
ความสะดวก 

 15,000.00 3,990.00 B00118/61 21/05/2561 7 

4
1
. 

6. 
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
การเมืองการ
บริหาร
จัดการที่ดี 

โครงการ
ฝึกอบรมเพิ่ม 
ประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติ งาน
ผู้บริหาร 
สมาชิกสภา 
เทศบาลต าบล
นางแล 

 70,000.00 38,200.00 B00079/61 14/02/2561 10 

  360.00 CNTR - 
0307/61 

14/02/2561 3 

  15,200.00 CNTR-
0310/61 

14/02/2561 7 

  15,200.00 CNTR-
0311/61 

14/02/2561 7 

4
2
. 

6. 
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
การเมืองการ
บริหาร
จัดการที่ดี 

โครงการอบรม
และศึกษาดูงาน
สร้างแนวคิด
และองค์ความรู้
ในการพัฒนา
ท้องถิ่น 

 150,000.00 600.00 CNTR-0450/61 23/04/2561 3 

  360.00 CNTR-0451/61 23/04/2561 3 

  82,276.00 B00108/61 25/04/2561 3 

  38,000.00 CNTR-0462/61 24/05/2561 3 

4
3
. 

6. 
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
การเมืองการ
บริหาร
จัดการที่ดี 

โครงการบริการ
จัดเก็บภาษีนอก
สถานที่ (ภาษี
เคลื่อนที่) 

 17,000.00 1,200.00 CNTR-00300/61 30/12/2560 5 

  1,530.00 CNTR-0290/61 31/01/2561 3 



4
4
. 

6. 
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
การเมืองการ
บริหาร
จัดการที่ดี 

โครงการอบรม
ความรู้ในการ
จัดท า
แผนพัฒนา
ท้องถิ่นตาม
ระเบียบ
กระทรวงมหาดไ
ทย 

 50,000.00 48,131.00   ิB00026/61 15/11/2560 5 

  1,800.00 CNTR -0098/2561 15/11/2560 3 

4
5
. 

6. 
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
การเมืองการ
บริหาร
จัดการที่ดี 

โครงการ
ฝึกอบรมสร้าง
ความสมัคร
สมานสามัคคี
เพื่อ
ความสัมพันธ์ที่
ดีในองค์กร 

 15,000.00 14,300.00   ิB00039/61 21/12/2560 10 

  300.00 CNTR 0186/61 26/12/2560 1 

4
6
. 

6. 
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
การเมืองการ
บริหาร
จัดการที่ดี 

โครงการ
พัฒนาการ
จัดเก็บ รายได้
สร้างแรงจูงใจใน
การ ช าระภาษี 

 25,000.00 1,600.00 CNTR-0218/61 29/12/2560 10 

  13,080.00 CNTR-0301/61 30/12/2560 5 

4
7
. 

6. 
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
การเมืองการ
บริหาร
จัดการที่ดี 

โครงการ
ฝึกอบรมเพิ่ม 
ประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติ งาน
ของพนักงาน
เทศบาล 

 100,000.00 100,000.00 B00034/61 14/12/2560 20 

 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2561 
เทศบาลต าบลนางแล เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 

ยุทธศาสตร์ 

แผนการ
ด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติ
งบประมาณ 

ลงนาม
สัญญา 

เบิกจ่าย 100% 

จ าน
วน 

โครง
การ 

งบประ
มาณ 

จ าน
วน 

โครง
การ 

งบประ
มาณ 

จ าน
วน 

โครง
การ 

งบประ
มาณ 

จ าน
วน 

โครง
การ 

งบประ
มาณ 

จ าน
วน 

โครง
การ 

งบประ
มาณ 

1.1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 38.0 38.07 19.0 5.30 7.0 3.07 6.0 2.70 5.0 2.29 
2.2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสังคมอยู่เย็นเป็นสุข 

75.0 62.21 40.0 18.11 23.0 5.60 20.0 5.59 19.0 5.57 

3.3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนา
เศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 

22.0 2.80 11.0 0.51 5.0 0.07 4.0 0.05 4.0 0.05 



4.4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

65.0 64.58 23.0 9.32 1.0 0.17 1.0 0.17 1.0 0.17 

5.5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

14.0 2.82 5.0 0.34 1.0 0.05 1.0 0.05 1.0 0.05 

6.6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง
การบริหารจัดการท่ีดี 

31.0 2.24 25.0 0.96 10.0 0.38 8.0 0.33 7.0 0.25 

 

 

ช. ผลการด าเนินงาน 
     เทศบาลต าบลนางแล ได้ด าเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2561 ในเขตพื้นท่ี โดยได้รับ
ความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นท่ีตลอดจนโครงการ
ต่างๆ ประสบผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนท้ังในพื้นท่ีและพื้นท่ีใกล้เคียง โดยมีผลการ
ด าเนินงานท่ีส าคัญดังนี้ 
อปท. ใส่ข้อมูลผลการด าเนินการ เช่น แผนภูมิ ตาราง กราฟเปรียบเทียบ รูปถ่าย ผลการส ารวจความ
คิดเห็นของประชาชน หรือ ข้อมูลผลการด าเนินงานด้านอื่น ๆ     
 1. โครงการอาหารกลางวัน 
 2. ค่าจ้างเหมารับ-ส่ง เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาลต าบล นางแล 
 3. โครงการอบรมทบทวนบุคลากรทางการศึกษาในการจัดวางระบบประกันคุณภาพสถานศึกษา และท า
แผนพัฒนาการศึกษา 
 4. โครงการอาหาร กลางวัน 
 5. โครงการสนามเด็กเล่น ตามหลักการพัฒนา สมอง(BBL) "เล่น ตามรอยพระยุคลบาท" 
 6. โครงการจัดงานประเพณี ยี่เป็ง 
 7. โครงการพื้นท่ีสร้างสรรค์ ส าหรับเด็กและเยาวชน ต าบลนางแล 
 8. โครงการจัดแข่งขันกีฬา ฟุตบอลต าบลนางแล ต้านยาเสพติด      
 9. โครงการแข่งขันกีฬา นางแลเกมส์ต าบลนางแล 
10. ค่าเบ้ียยังชีพ 
11. โครงการพัฒนาตนเองและ การมีส่วนรว่มในกจิกรรม ทางสังคมการรวมกลุ่ม ในลักษณะเครือข่ายของ 
ผู้สูงอายุ 
12. โครงการชาวนางแลใส่ใจ อันตรายจากสารพิษ ตกค้างในกระแสเลือด 
13. โครงการควบคุมป้องกัน โรคไข้เลือดออกแบบ มีส่วนร่วม 
14. โครงการเสริมสร้างความรู้ เกี่ยวกับกฎหมายสาธารณสุข 
15. โครงการลดการตีตรา ในสังคม 
16. โครงการส่งเสริมคุณภาพ ชีวิตผู้ป่วยเรื้อรัง     
17. โครงการอบรมความรู้ เกี่ยวกับภัยและการหนีภัย แก่เด็ก เยาวชนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
18. โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร./หน่วยกู้ชีพกู้ภัย     
19. โครงการจัดงานวัน อปพร. 
20. โครงการจัดงานผู้สูงอายุ 
21. โครงการอาชีวอนามัยส าหรับผู้เก็บขนหรือก าจัดขยะ 
22. โครงการสร้างภูมิความรู้ป้องกันโรคเอดส์ 
23. โครงการด าเนินการและ สนับสนุนการด าเนิน การจัดกิจกรรมของ ส่วนราชการและองค์กร จังหวัด
เชียงราย 



24. โครงการศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุตลอดชีพต าบลนางแล (โรงเรียนผู้สูงอายุ) 
25. โครงการส่งเสริมคุณภาพการจัดการหลังเก็บเกี่ยวล้ินจ่ี 
26. โครงการส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. 
27. โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียวชุมชนคนบ้านนางแล 
28. โครงการส่งเสริมการใช้ สารชีวินทรีย์ในการ ควบคุมศัตรูพืช 
29. โครงการก่อสร้างระบาย น้ า คสล.พร้อมฝาปิด ซอย 5/2 หมู่ท่ี 16 บ้านสันต้นขาม     
30. โครงการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขไฟป่าและหมอก ควัน 
31. โครงการจัดการความรู้ KM (Knowledge Management) 
32. โครงการฝึกอบรมเพิ่ม ประสิทธิภาพ การปฏิบัติ งานผู้บริหาร สมาชิกสภา เทศบาลต าบลนางแล 
33. โครงการบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานท่ี (ภาษีเคล่ือนท่ี) 
34. โครงการอบรมความรู้ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
35. โครงการฝึกอบรมสร้างความสมัครสมานสามัคคีเพื่อความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร 
36. โครงการพัฒนาการจัดเก็บ รายได้สร้างแรงจูงใจในการ ช าระภาษี 
37. โครงการฝึกอบรมเพิ่ม ประสิทธิภาพ การปฏิบัติ งานของพนักงานเทศบาล 
ซ. คณะกรรมการ 
   1.คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน  

ชื่อ ต าแหน่ง 
เบอร์

โทรศัพท์ 
เบอร์มือถือ email 

1.นายสุรินทร์  เข่ือนเพชร นายกเทศมนตรี     

2.นายทับ      พรมณี  รองนายกเทศมนตรี    

3. นายทองค า     แก้วจินดา รองนายกเทศมนตรี    

4. นายพูลศักดิ์  เข่ือนเพชร สมาชิกสภาเทศบาล                  
5. นายบุญมี  ปัญญา  สมาชิกสภาเทศบาล         

6. นายสมจิตต์  ภักด ี  สมาชิกสภาเทศบาล        

7. นางอนงค์    ตนบุญ  ผู้ทรงคุณวุฒิ         

8. นายพิทยา  มโนกร  ผู้ทรงคุณวุฒิ    

9. นายชวลิต  ขอนพิกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ         

10. อาจารย์ ดร.ชฎาพัศฐ์     สุขกาย       ผู้แทนภาคราชการ        

11. นางนลวรรณ             นันชัย  ผู้แทนภาคราชการ   

12. ร.ต.ท.สุรจิตต์              สุขใจ         ผู้แทนภาคราชการ   

13. นางคนอง            เขื่อนเพชร ผู้แทนภาคราชการ                   

14. นางลอย            แหนค า  ผู้แทนประชาคม          



15. นางลาพร  เข่ือนเพ็ชร ผู้แทนประชาคม    

16. นายสุทัศน์  จันเลน  ผู้แทนประชาคม           

17. นางณัฐภรณ์  รักษา  ผู้แทนประชาคม          

18. นายสุพล  ผลาวงษ์  ผู้แทนประชาคม           

19. นางยุวดี    เช้ือเมืองพาน ผู้แทนประชาคม    

20. นายวิเศษ  ช่วยเกื้อ  รองปลัดเทศบาล          

21.นายเศรษฐพล   กิจรักษ์  ผู้อ านวยการกองช่าง   

22. นางอุบล             ไชยเลิศ หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล         

23. นางพัชรินทร์             โฉมแดง ผู้อ านวยการกองคลัง          

24. นางกัญญ์ธเรศวร์      กูลวงค์  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ         

25. นางสายทิตย์             บุญภา  ผู้อ านวยการกองการศึกษา  

26. ว่าท่ีร้อยตรีสุเมธ วิชัยนันท์ ปลัดเทศบาล                

27. นางสาวสอิ้งมาส แสงศรี  หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ     

28. นางกิตติกาล   ค าลือ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  

 

 
   2.คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน  

ชื่อ ต าแหน่ง 
   

1. ว่าท่ีร้อยตรีสุเมธ            วิชัยนันท์             ปลัดเทศบาล              ประธานกรรมการ 

2. นายวิเศษ       ช่วยเกื้อ  รองปลัดทศบาล   กรรมการ 

3. นายเศรษฐพล  กิจรักษ์  ผู้อ านวยการกองช่าง  กรรมการ 

4. นางพัชรินทร ์  โฉมแดง  ผู้อ านวยการกองคลัง  กรรมการ 

5. นางอุบล  ไชยเลิศ  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล              กรรมการ 
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