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คำนำ

แผนการคำเนนิงานของเทศบาลตำบลปา่ตาล ไดจ้ดัทำขึน้ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการ 
จดัทำแผนพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๔๔๘ ข้อ ๒๖ และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่ ๓) พ.ศ. 
๒<£๖๑ ข้อ ๑๑ “แผนการคำเนนิงานใหจ้ดัทำใหแ้ลว้เสรจ็ภายในหกสบิวนันบัแตว่นัทีป่ระกาศใชง้บประมาณ 
รา่ยจา่ยประจำป ี การขยายเวลาการจดัทำและแกไ้ขแผนคำเนนิงานเปน็อำนาจของผูบ้รหิารทอ้งถิน่” โดย 
เทศบาลตำบลปา่ตาล ไดป้ระกาศใชเ้ทศบญัญตังิบประมาณรายจา่ย ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๖๕๖๔ เมือ่ 
วันท่ี ๒๖ กนัยายน ๒<£๖๓

โดยเนือ้หาของแผนการคำเนนิงานจะแลดงถงึรายละเอยีดแผนงานโครงการพฒันาทอ้งถิน่ กจิกรรม 
และงบประมาณทีจ่ะคำเนนิการจรงิในพืน้ทีเ่ทศบาลตำบลปา่ตาล ในปงีบประมาณ พ.ศ. ๒<£๖๔ โดยแยกตาม 
ยทุธศาสตรก์ารพฒันา แผนงาน งบประมาณ หนว่ยงานคำเนนิการ และขว่งระยะเวลาคำเนนิการ เพีอ่ใหก้าร 
นำแผนพฒันาทอ้งถิน่ไปสูก่ารปฏบิตัเิปน็ไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ ประขาซนสามารถใชเ้ปน็ขอ้มลูสำหรบัตดิตาม 
และประเมนิผลการคำเนนิงานของเทศบาลไดอ้ยา่งสะดวก เปน็ไปตามหลกัเกณฑว์า่ดว้ยการบรหิารจดัการ 
บา้นเมอืงทีด่ี

คณะกรรมการสนบัสบนุการจดัทำแผนพฒันาทอ้งถิน่ เทศบาลตำบลปา่ตาล หวงัเปน็อยา่งยิง่วา่ 
แผนการคำเนนิงานฉบบันี ้จะเปน็เครือ่งมอืทีช่ว่ยใหก้ารขบัเคลือ่นโครงการ/กจิกรรมของเทศบาลตำบลปา่ตาล 
ประสบผลสำเรจ็ตามเบาีหมายของแผนพฒั นาทอ้งถิน่  (พ.ศ.๒๔๖๑ -  ๒๔๖๔) ตามวลยัทศ้นกํารพฒันา 
“ชมุซนเขม้แขง็ เพิม่พนูรายได ้สง่เสรมิการศกึษา อนรกัษภ์มูบิญีญาทอ้งถิน่ ยดืหลกับรหิารจดัการทีด่ ี ดว้ยวถิ ี
เศรษฐกจิพอเพยีง” ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ ต่อไป

คณะกรรมการสนบัสนนุการจดัทำแผนพฒันาทอ้งถิน่ 
เทศบาลตำบลปา่ตาล



หลักการและเหตุผล
แผนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลป่าตาล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
************************************

เพือ่ใหก้ารดำเนนิงานเปน็ไปอยา่งเหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ โดยใหส้อดคลอ้งกบัแผนยทุธศาสตร ์
การพฒันาและแผนพฒันาทอ้งถิน่ จงึไดด้ำเนนิการจดัทำแผนการดำเนนิงานประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ ซึง่จะเปน็เครือ่งมอืสำคญัในการบรหิารงานของผูบ้รหิารทอ้งถิน่ โดยคณะกรรมการสนบัสบนุการจดัทำ 
แผนพฒันาทอ้งถิน่ มหีนาัพืใ่นการรวบรวมแผนงาน/โครงการพฒันา ภายใตแ้ผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๑ -  
๒๕๖๕) ของเทศบาลตำบลปา่ตาล หนว่ยราชการสว่นกลาง สว่นภมูภิาค รัฐวิสาหกจิ หรอืหนว่ยงานอืน่ๆ ทีจ่ะ 
ดำเนนิการในพืน้ทีข่องเทศบาลตำบลปา่ตาล มคีวามซดัเจนมากยิง่ขึน้

การจดัท ำแผน การดำเน นิ งาน  ประจำปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ ของเท ศบ าลตำบ ลป า่ตาล 
ประกอบดว้ย องคป์ระกอบ ๒ ส่วน ส่วนท่ี ๑ บทนา่ และส่วนท่ี ๒ นญัซโีครงการ/กจิกรรม ซ่ึงเป็นส่วน 
ทีท่ำใหท้ราบถงึโครงการ/กจิกรรมทีจ่ะเกดิขึน้ในพืน้ทีเ่ทศบาลตำบลปา่ตาล ในปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
โดยแผนการดำเนนิงานนี ้ จะเปน็เครือ่งมอีสำหรบัการบรหิารงาน ประสานงาน และตดิตามประเมนิผลการ 
ดำเนนิงาน ต่อไป

**********************************



สารบ'ญ

หน้า

ส่วนท่ี ๑ บทนำ
- จดุมง่หมายของแผนการดำเนนิงาน ๑
- วตถปุระสงค ์ ๑
- ขัน้ตอนในการดำเนนิการจดัทำแผนการดำเนนิงาน ๒
- ประโยขนขํองการจดัทำแผนการดำเนนิงาน ๓

ส่วนท่ี ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม
ผด ๑ บญัชสีรปุจำนวนโครงการและงบประมาณ ๔ - ๕
ผด ๒ บญัชโีครงการ/กจิกรรม ๖ -  ๒๖

***************************************



แผนการดำเนินงาน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ 

เทศบาลตำบลป่าตาล
***************************************

ส่วนที่ ๑ 
บทนำ

©.๑ จดุมุง่หมายของแผนการดำเนนิงาน
ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจดัทำแผนพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 

๒๕๔๘ และแกไ้ขเพ ิม่เตมิ (อบบัที ่ ๓) พ.ศ. ๒๔๖๑ กำหนดใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ จดัทำแผน 
ยทุธศาสตรก์ารพฒันาแผนพฒันาสีป่ ี และแผนการดำเนนิงานประจำป ี สำหรบัใขเ้ปน็ตวักำหนดทศทางการ 
พฒันาทอ้งถิน่ใหส้อดคลอ้งกบัแผนพฒันาในระดบัตา่งๆ และทำใหก้ารใขจ้า่ยงบประมาณประจำปเีปน็ไปอยา่ง 
มปีระสทิธภิาพ เทศบาลตำบลปาตาลไดจ้ดัทำแผนการดำเนนิงานซ ึง่ประกอบดว้ยรายละเอยีดแผนงาน/ 
โครงการ/กจิกรรม ทัง้หมดทีจ่ะดำเนนิการในปงีบประมาณนัน้ ทำใหก้ารดำเนนิกจิกรรมมคีวามซดัเจน การ 
ประสานงานและภรูณาการกบัหนว่ยงานอืน่เปน็ไปอยา่งมปีระสทิธภิาพไมเ่กดิความจำขอ้น สามารถใซเัปน็ 
เครือ่งมอีในการตดิตามประเมนิผลการดำเนนิงานของเทศบาลไดอ้ยา่งสะดวกมากขึน้
๑.๒ วตัลปุระสงคข์องแผนการดำเนนิงาบ

๑. เพิอ่แสดงรายละเอยีดของแผนงาน/โครงการทัง้หมด ทีจ่ะดำเนนิการจรงัในปงีบประมาณนัน้ ใน
พืน้ทีข่องเทศบาลตำบลปาตาล

๒. เพือ่ใซเัปน็เอกสารสำคญัในการตดิตอ่ประสานงานกบัหนว่ยงานอืน่ ใหม้คีวามสะดวกและซดัเจนใน
การดำเนนิการตา่งๆ

๓. เพือ่เปน็การแปลงแผนพฒันาทอ้งถิน่สีป่ ี ไปสูแ่ผนการดำเนนิงาน ไหม้คีวามสอดคลอ้งกบัแผน 
ยทุธศาสตรก์ารพฒันาในระดบัตา่งๆ ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
๑.๓ ขัน้ตอนการจดัทำแผนการดำเนนิงาน

ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจดัทำแผนพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๔๔๘ 
และทีแ่ก1ัขเพิม่เตมิ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๔๔๙ ขอ้ ๒๖ ไดก้ำหนดใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่จดัทำแผนการ 
ดำเนนิงาน โดยมขีัน้ตอนดงันี้

๑. คณะกรรมการสนบัสบนุการจดัทำแผนพฒันาทอ้งถิน่ รวบรวมแผนงานโครงการพฒันาขององคก์ร 
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ หนว่ยงานราชการสว่นกลาง สว่นภมูภิาค รฐัวสาหกจิและหนว่ยงานอืน่ๆ ทีด่ำเนนิการใน 
พืน้ทีข่ององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ แลว้จดัทำรา่งแผนการดำเนนิงาน เสนอคณะกรรมการพฒันาทอ้งถิน่ 

๒. คณะกรรมการพฒันาทอ้งถิน่พจิารณารา่งแผนการดำเนนิงาน แลว้เสนอผูบ้รัหารทอ้งถิน่ ประกาศ 
เปน็แผนการดำเนนิงาน ทัง้นีใ้หป้ดีประกาศแผนการดำเนนิงานภายในสบิหา้วนันขัแตว่นัทีป่ระกาศ เพือ่ให ้
ประซาซนในทอ้งถิน่ทราบโดยทัว่กนัและตอ้งปดิประกาศไวอ้ย่างนอ้ยสามสบิวนั



-๒-

ระยะเวลาในการจด้หำแผนดำเนนิงาน
ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจดัทำแผนพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ-ศ. ๒๔๔๘ 

และทีแ่กไ้ขเพิม่เตม (ฉบับท่ี ๓) พ-ศ. ๒๔๖๑ ข้อ ๑๑ ใหย้กเลกิความในขอ้ ๒๗ ของระเบยีบกระทรวง 
มหาดไทยวา่ดว้ยการจดัทำแผนพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ-ศ. ๒๔๔๘ ซึง่แก!ขเพิม่เตมิโดย 
ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจดัทำแผนพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๔๔๙ และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน

“ แผนการดำเนนิงานใหจ้ดัทำใหแ้ลว้เสรจ็ภายในหกสบืวนันบัแตว่นัทีป่ระกาศใชง้บประมาณรา่ยจา่ย 
ประจำบ ี การขยายเวลาการจดัทำและแกไ้ขแผนดำเนนิงานเปน็อำนาจของผูบ้รหิารทอ้งถิน่”

แผนภมูกิารจดัหำแผนการดำเนนิงาน

คณะกรรมการสนบัสนนุการ 
จดัทำแผนพฒันาทอ้งถิน่

คณะกรรมการสนบัสบนุการ 
จดัทำแผนพฒันาทอ้งถิน่

คณะกรรมการพฒันาทอ้งถิน่

ผู้บริหารทอ้งถิน่



-๓-

ประโยขนข์องแผนการดำเนนิงาน
๑. ทำใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ มทีศิทางการพฒันาทีซ่ดัเจน โดยใซแัผนการดำเนนิงาน เป็น 

เคร่ืองมอืในการพฒันาทอ้งถิน่
๒. องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ มแีผนงานโครงการพฒันา ตรงตามความตอ้งการและตอบสนอง,ปิญหา 

ของทอ้งถ่ิน
๓. ทำใหก้ารพฒันาในพืน้ทีข่ององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ไม'ซ้ําซ้อนกับหน่วยงานอ่ืน 
๔. ประซาขนทราบลว่งหนา้วา่ องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ จะดำเนนิการกจิกรรมหรอืมโีครงการ 

พฒันาอะไรในพืน้ทีน่า้ง เพือ่ใซเัปน็ขอ้มลูในการตดิตามและตรวจสอบการดำเนนิงานขององคก์รปกครองสว่น 
ท้องถ่ิน ใหเ้ปน็โปดว้ยความถกูตอ้ง โปร่งใส

๕. เปน็เครือ่งมอีในการตดิตามการดำเนนิงาน และการตดิตามประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถิน่



ส่วนท่ี ๒

ผด.๑

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ 
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เทศบาลตำบลป่าตาล



แบบ ผด.๐๑
บญัชสีรปุจำนวนโครงการพฒันาทอ้งถิน่ กจิกรรมและงบประมาณ 

แผนการดำเนนิงาน ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
เทศบาลตำบลปา่ตาล อำ๓ อขนุตาล จงํหวดัเชยีงราย

๔

ยุทธศาสตร์ จำนวนโครงการท่ี 
ดำเนินการ

คิดเนิบร้อยละของ 
โครงการท้ังหมด

จำนวนงบประมาณ คิดเนิบร้อยละของ 
งบประมาณท้ังหมด

หน่วยดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือรองรับการเข้าส่ประชาคมอาเช่ียน
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน ๑๖ ๒0.๒๕ ๔,๕๐๖,0๐0 ๑๒.๐๕ กองช่าง

. ร ว ม II'-: ๒๐!๒๕ พ::—-. ๔^๕๐๖,๐๐๐-- ไ ร dp|l:'f /เแ!' ,f:/- rmJ&Wj' '!§!พ -:!

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ ะ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพ่ือประชาซนอยู่เย็นเนินสุข
๒.๑ แผนงาบสาธารณสุข ๖ ๗.๕๙ ๔๘๔,๗๐๔ ๑.๓๐ สำนักปลัด
๒.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์ ๑ ๑.๒๗ ๙๐,๐๐๐ ๐.๒๔ สำนักปลัด
๒.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งชองชุมซน ๕ ๖.๓๓ ๑๓๗,๙๙๐ 0.๓๗ สำนักปลัด
๒.๔ แผนงานรักษาความสงบภายใน ๕ ๖.๓๓ ๓๒๔,๐๐๐ ๐.๘๗ สำนักปลัด
๒.๕ แผนงาบงบกลาง ๕ ๖.๓๓ ๒๐,๒๖๖,๓๐๐ ๕๔.๒๐ สำนักปลัด
li l t 'f l i -& A  i l i  111 Sr--- / I t l l i B  Sir -1' • "|-3พร๕ plir- :.๒'i]{noi,๙๙๔! S iII ร ^ Sinife!fi=3|
ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ ะ การส่งเสริมสัาบการสิก1ษา ศาสนา วัฒนธรรม ภูมิปืญญา และพัดแนาทรัพยากรมนุษย์
๓.๑ แผนงานการสืกษ'า ๑๘ ๒๒.๗๘ ๗,๐๒๗,๙๒๓ ๑๘.๗๙ กองการสืกษา
๓.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ๑๑ ๑๓.๙๒ ๔๑๘,๐๐๐ ๑.๑๒ กองการสืกษา
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แบบ ผด.๐๑
บญัชสีรปุจำนวนโครงการพฒันาทอ้งถิน่ กจิกรรมและงบประมาณ 

แผนการดำเนนิงาน ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
เทศบาลตำบลปา่ตาล อำเภอขนุตาล จงัห'วดัเชยีงราย

๔

ยุทธศาสตร์ จำนวนโครงการท่ี 
ดำเนินการ

คดเป็นร้อยละของ 
โครงการท้ังหมด

จำนวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของ 
งบประมาณท้ังหมด

หน่วยดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว
๔.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมขน ๓ ๓.๘๐ ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๔๓ สำนักปลัด
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ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ การอนุรักษ์1ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอม แหล่งน้ํา และภารเกษตร
£.๑ แผนงานสาธารณสุข ๑ ๑.!อ๗ ๔๐,๐๐๐.๐๐ 0.๑๓ สำนักปลัด
๔.๒ แผนงานการเกษตร ๒ ๒.๔๓ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๓ สำนักปลัด

: - รวม : พ่ -T v : • /สืรุ้?.'.. ๓.๘0 1 •; i  พ ะ ๖๐,๐๐๐.๐0 : ' 0.๑๖
ยุทธศาสตร์ท่ี ๖ สง่เสริมการบริหารจดัการบา้นเมอืงทีด่ี
๖.๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป ๕ ๖.๓๓ ๔๗๙,๐๐๐.๐๐ ๑.๔๔ สำนักปลัด/คลัง
๖.เอ แผนงานเคหะและชุมขน ๑ ๑.๒๗ ๓,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ ๘.๘๒ กองช่าง
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ส่วนท่ี ๒

ผด.๒

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เทศบาลตำบลป่าตาล



บ้ญข้โครงการพัฒนาท้องถ่ีน กิจกรรมและงบประมาณ แบบ ผด.๐๒
แผนการดำเบนงาบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒<£๖๔ 

เทศบาลตำบลป่าตาล อำเภอขุนดาล จังหวัดเข้ยงราย
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนาดัานโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีจำเป็นเพ่ือรองรับการเข้าส่ประชาคมอาเข้ยน 
«.« แผนงานเคหะและขุมชน
ลำดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอยดชองโครงการ /
กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี 

คำเนินการ
หน่วย 

คำเนินการ
พ.ศ. ๒๔๖๓ พ.ศ. ๒๔๖๔

ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย. พ.ค. มี.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๑ โครงการก'อสร้างรางระบายน้ํา 

คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู แบบฝา 
ปิด บ้านป่าตาลดอย หมู่ท่ี ๑

ก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู กว้าง 
๐.๗ เมตร ยาว ๘๗ เมตร ถึกเฉล่ีย ๐.๖๐ เมตรยาว 

๘๗.๐๐ เมตร บริเวณจุดเร่ิมต้นเช่ือมต่อรางระบายน้ํา 
เดิมบา้นร.ต.ท. ไพทรย์ ปิญญา ถึงบ้านนายนุ่น บุญ 
สูงบ้านป่าตาลดอย หมู่ท่ี ๑

๒๙๙,๐๐๐ บ้านป่าตาล 
ดอย หมู่ท่ี ๑

กองช่าง

๒ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา 
คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู แบบมี 
ฝาปิด บ้านป่าตาลเหนือ หมู่ท่ี ๒

ก่อสร้างรางระบายป้าคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูแบบ
ฝาปิด ขนาดกว้าง ๐.๗๐ เมตร สกเฉล่ีย ๐.๖๐ เมตร 
ยาว ๘๗.๐๐ เมตร บริเวณจุดเร่ิมต้นเช่ือมต่อราง 
ระบายป้าเดิมท่ีนา นายศรีนวล มีกอง ถึง บ้านนาย 
แสวง ขันทะพันธ์ บ้านป่าตาลเหนือ หมู่ท่ี ๒

๒๙๙,๐๐๐ บ้านป่าตาล 
เหนือ หม่ท่ี

กองช่าง

๓ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา 
คอนกรีตเสริมเหล็ก รูปดัวยูแบบฝา 
ปิด บ้านป่าตาลกลาง หมู่ท่ี ๓

ก่อสร้างรางระบายป้าคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยูแบบ 
ฝาปิด ขนาดกว้าง ๐.๗๐ เมตร ถึกเฉล่ีย ๐.๖๐ เมตร 
ยาว ๘๗.๐๐ เมตร บริเวณจุดเร่ิมต้นเช่ือมต่อราง 
ระบายป้าเดิมบ้าน นางประภาภร อภัยโรจน์ ถึง ท่ีสวน 
นายประสงค์ ระถึก บ้านป่าตาลกลาง หมู่ท่ี ๓

๒๙๙,๐๐๐ บ้านป่าตาล 
กลาง หมู่ท่ี 

๓

กองช่าง

—-k’" ซ



ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนาค้านโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีจำเป็นเพ่ือรองรับการเข้าส่ประชาคมอาเท่ียบ 
๑.© แผนงานเคหะและชมขบ

แบบ ผด.0๒

ลำดับ
ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ /  

กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี 
ดำเบนการ

หน่วย 
ดำเนินการ

ท.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔
ด.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มึ.ค เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๔ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา 
คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูแบบฝา 
ปิด บ้านป่าตาลใต้ หมู่ท่ี ๔

ก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูแบบ
ฝาปิด ขนาดกว้าง 0.๗๐ เมตร ลึกเฉล่ีย ๐.๖๐ เมตร 
ยาว ๙๖.๐๐ เมตร เมตร บริเวณจุดเร่ิมต้นปากทางเข้า 
ซอย ๒ ถึงปากทางเข้าซอย ๓ บ้านป่าตาลใต้ หมู่ท่ี ๔

๓๓๐,๐๐๐ บ้านป่าตาล 
ใต้ หมู่ท่ี ๔

กองช่าง

พ -

๕ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 
เหล็กสายสู่พ้ืนท่ีการเกษตร บ้าน 
เจดีย์ หมู่ท่ี ๕

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสู่พ้ืนท่ีการเกษตร 
กว้าง ๓.๕๐ เมตร ระยะทาง ๑๕๘ ฒตร หนา ๐.๑๕ 

เมตร บริเวณถนนสายสู่พ้ืนท่ีการเกษตร บ้านเจดีย์ หมู่
ท่ี ๕

๓๐๐,๐๐๐ บ้านเจดีย์ 
หมู่ท่ี ๕

กองช่าง

พ- -—■”

๖ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 
เหล็กสายข้างป่าสุสาน-ร่องตุ้มเด'ย 
บ้านร่องขุ่น หมู่ท่ี ๖

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างป่าสุสาน-ร่อง 
ตุ้มเต*ย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง๑๓๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร บริเวณถนนสายสายข้างป่าสุสาน-ร่องตุ้ม 
เต*ย บ้านร่องขุ่น หมู่ท่ี ๖

๓๐๐,๐๐๐ บ้านร่องขุ่น 
หมู่ท่ี ๖

กองช่าง

๗ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 
เหล็กสายถนนการเกษตร บ้าน 
ห้วยห้อม หมู่ท่ี ๗

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถนนการเกษตร 
กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร บริเวณถนนสายสายถนนการเกษตร บ้านห้วย 
ห้อม หมู่ท่ี ๗

๓๐๐,๐๐๐ บ้านห้วย 
ห้อม หมู่ท่ี ๗

กองช่าง

~*r



ยุทธศาสตร์ท่ี 6> การพัฒนาค้านโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีจำเป็นเพ่ือรองรับการเข้าคู่ประชาคมอาเท่ียบ 
®.© แผนงาบเคหะและชุมชน

แบบ ผด.๐๒

สำค้บ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ /  
กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี 

คาเนินการ
หน่วย 

คำเนินการ
พ.ศ. ๒๕๖๓

ต.ค พ.ย. ธ.ค
พ.ศ. ๒๕๖๔

ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย. พ.ค. มี.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย
โครงการวางท่อระบายนำคอนกรีต 
เสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก บ้านป่าข่า 
หมู่ท่ี ๘

วางท่อระบายป้าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ขนาด 
เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐0 เมตร ลึกเฉล่ีย ๒.๕๐ เมตร 
หรือตามสภาพพ้ืนท่ีโดยให้ได้จำนวนบ่อพักไม่น้อยกว่า 
๓.๐0 บ่อ ท่อระบายป้าคอนกรีตเสรีมเหล็ก ขนาด 
เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑ .๐๐ เมตร จำนวน ๕๐.๐๐ ท่อน 
โดยให้ได้ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๕๓.๐๐ เมตร ขนิด 
ไม่มีเสาเข็ม บริเวณร่องป้าบ้านป่าข่า หมู่ท่ี ๘

๑ ๖ ๐ 1๐ ๐ ๐ บ้านป่าข่า 
หมู่ท่ี ๘

กองช่าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรีม 
เหล็กซอย ๘ บ้านป่าข่า หม่ท่ี ๘

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย ๘ กว้าง ๔.๐๐ 
เมตร ระยะทาง ๖๑ เมตร หนา๐ . ๑๕ เมตร บริเวณ 
ซอย ๘ บ้านป่าข่า หม่ท่ี ๘

๑๔๒,๐๐๐ บ้านป่าข่า 
หมู่ท่ี ๘

กองซ่าง

๑๐ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านร่องขุ่นเหนือ หมู่ท่ี ๙ 
ไปบ้านเจดีย์ไหม่ หมู่ท่ี ๑๑

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านร่องขุ่นเหนือ 
หมู่ท่ี ๙ ไปบ้านเจดีย์ไหม่ หมู่ท่ี ๑๑ กว้าง ๔.๐๐ เมตร 
ระยะทาง ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร สายบ้านร่อง 

ขุ่นเหนือ หมู่ท่ี ๙ ไป บ้านเจดีย์ใหม่ หมู่ท่ี ๑๑

๓ ๐ ๐ , ๐ ๐ ๐ บ้านร่องขุ่น 
หมู่ท่ี ๘

กองช่าง

๑๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 
เหล็กสายร่องคู่ บ้านป่าตาลใหม่ 
หมู่ท่ี ๑๐

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายร่องคู่ กว้าง 
๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
บริเวณถนนสายร่องคู่ บ้านป่าตาลใหม่ หมู่ท่ี ๑๐

๓ ๐ ๐ , ๐ ๐ ๐ บ้านป่าตาล 
ใหม่ หมู่ท่ี 

๑๐

กองช่าง



ยุหธศาสตรท่ี ๑ การพัฒนาดานโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีจำเป็นเพ่ือรองรับการเช้ามู่ประชาคมอาเท่ียน 
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน_________

นบบ ผด.0๒

สำดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดชองโครงการ /  
กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี 

สำเนินการ
หน่วย 

สำเนินการ
พ.ศ. ๒(£๖๓

ต.ค พ.ย. ธ.ค
พ.ศ. ๒๕๖๔

ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย. พ.ค. ม.ีย. ก.ค. ส.ค. ก.ย
๑๒ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 

เหล็กสายข้ึนน้ําตกเถาวัลย์ บ้าน 
เจดีย์ใหม่ หมู่ท่ี ๑๑

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรีมเหล็กสายข้ึนน้ําตกเถาวัลย์ 
กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๓๐ เมตรหนา ๐.๑๔ 

เมตร สายสายข้ึนน้ําตกเถาวัลย์ บ้านเจดีย์ใหม่ หมู่ท่ี ๑๑

๓ ๐ ๐ , ๐ ๐ ๐ บ้านเจดีย์ 
หมู่ท่ี ๑๑

กองช่าง

๑๓ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูแบบฝา 
บด บ้านป่าตาลประซาสันติ หมู่ท่ี 
๑๒

ก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยูแบบ
ฝาบด ขนาดกว้าง ๐.๗๐ เมตร ถึกเฉล่ีย ๐.๖๐ เมตร 
ยาว ๘๗.๐๐ เมตร บริเวณจุดเร่ิมต้นบ้านนางเขียว 

ยวงมวงค์ ถึง บ้านนายบุญรวม รักประซา บ้านป่าตาล 
ประขาสันติ หมู่ท่ี ๑๒

๒๙๙,๐๐๐ บ้านป่าตาล 
หม่ท่ี ๑๒

กองช่าง

๑๔ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 
เหล็กสายทางข้ึนอ่างเก็บน้ําบ้วย 
ห้อม บ้านห้วยห้อมเหนือ หม่ท่ี ๑๓

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางข้ึนอ่างเก็บน้ํา 
ห้วยห้อมบ้านห้วยห้อมเหนือ หมู่ท่ี ๑๓ กว้าง ๔.๐๐ 
เมตรระยะทาง ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๔ เมตร บริเวณ 
ถนนสายทางข้ึนอ่างเก็บน้ําห้วยห้อม บ้านห้วยห้อม 
เหนือ หมู่ท่ี ๑๓

๓ ๐ ๐ , ๐ ๐ ๐ บ้านห้วย 
ห้อม หมู่ท่ี

กองช่าง



๑๐
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนาค้านโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีจำเป็นเพ่ือรองรับการเขามู่ประขาคมอาเช่ืยน นบบ ผด.0๒
« . ๑  แผนงานเคหะแสะขมขน
ลำดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ /  
กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี 

ดำเนินการ
หน่วย 

ดำเนินการ
พ.ศ. ๒๔๖๓ พ.ศ. ๒๔๖๔

ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย. พ.ค. มี.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๑ ๔ โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริม 

เหล็ก บ้านป่าตาลเวียงแก้ว หมู่ท่ี 
๑๔

ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้างและยาว 
ตามท่ีกำหนด หนาเฉล่ีย ๐.๑๒ เมตร หรือใหัโด้พ้ืนท่ี 
ดำเนินการโม่น้อยกว่า ๖๓๐.๐๐ ตารางเมตร บริเวณ 
พ้ืนท่ีโรงผลิตปุย บ้านป่าตาลเวียงแก้ว หมู่ท่ี ๑๔

๒๗๙,๐๐๐ บ้านป่าตาล 
หมู่ท่ี ๑๔

กองช่าง

๑๖ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา 
คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูแบบฝา 
ปิดบ้านป่าตาลเวียงแก้ว หมู่ท่ี ๑๔

ก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยูแบบ 
ฝาปิด ขนาดกว้าง ๐.๗๐ เมตร ลึกเฉล่ีย ๐.๖๐ เมตร 
ยาว ๘๗.๐๐ เมตร เมตร บริเวณจุดเร่ิมต้นเช่ือมต่อราง 
ระบายบ้ําเดมบ้านนายสมชัต ขาญชัย ถึงบ้านนาย 
เฉลิมเกรียรติบัณฑิต มีนทะชัต บ้านป่าตาลเวียงแก้ว 
หมู่ท่ี ๑๔

๒๙๙,๐๐๐ บ้านป่า 
ตาลหมู่ท่ี 

๑๔

กองช่าง

:แ น .

รวม ๑๖ โครงการ ๔,๔๐๖,00๐



บัญชีโครงการพัฒนาทองถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ แบบ ผด.0๒
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๙ 

เทศบาลตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตรท่ี ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพ่ือประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
๒.๑ แผนงานลาธารณสุข________________________________________
ลำดับ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอยตของโครงการ /
กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี 

ตำเนินการ
หน่วย 

ตำเนินการ
พ.ศ. ๒๔๖๓ พ.ศ. ๒๔๖๔
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ร.ค เม.ย. พ.ค. ร.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ โครงการตรวจสารพิษโนน้ํา ค่าตรวจสารพษิในน้ําประปาภูเขาหรือน้ํา 
อุปโภคบริโภค

<9)๕,000 ต.ปา่ตาล สำนักปลัด L .... พะ

๒ โครงการสุขาภิบาลอาหาร ปีกอบรม/สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ ๕,0๐๐ ต.ปา่ตาล สำนักปลัด

๓ โครงการอาสาสมัครผู้สูงอายุเซิง 
รุกบุกถึงบ้านเพ่ือบริการประซาขน

เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของศูนย์ อผส. 
บริการประชาซน

๑ CTl CT1, ๕๘๔ ต.ป่าดาล
A

๔ โครงการสัตว์ปลอดโรค คน 
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า (จ้าง

จ้างเหมาเก็บข้อมูล/ฉดวัคชีนฟ้องกันโรคพิษ 
สุนัขบ้า

๘,๔๒๐ ต.ปา่ตาล สำนักปลัด
■§

๔ โครงการสัตว์ปลอดโรค คน 
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า (วัสดุ

ปีกอบรม/จัดช้ือวัสดุอุปกรณ/์ประชาสัมพันธ์ ๔๒,๖๐๐ ต.ป่าตาล สำนักปลัด -I1

๖ โครงการพระราชดำริด้าน 
สาธารณสุข

ประขุมปีกอบรมประชาชน ๑๔ หมู่บ้าน ตาม
โครงการพระราชดำรด้ิานสาธารณสุข

๒๘๐,๐๐๐ ต.ป่าตาล สำนักปลัด —4- — JT

รวม ๖ โครงการ ๔๘๔,๗๐๔



ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การพฒันาคณุภาพ?วติและสงัคมเพือ่ประซาชนอยูเ่ยน็เปน็สขุ
©๒

แบบ ผด.๐๒
๒.๒ แผนงาบสังคมสงเคราะห์
ลำดับ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ /  
กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี 

ดำเนินการ
หน่วย 

ดำเนินการ
พ.ศ. ๒๔๖๓ พ.ศ. ๒๔๖๔

ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๑ โครงการช่วยเหลือประซาขนตาม 

อำนาจหน้าท่ี ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน

ค่าใช้จ่ายการพัฒนาคุณภาพซีวิต ผู้ด้อยโอกาส 
และครอบครัวผู้มิรายได้น้อยและผู้ไร้ท่ีพ่ึง 
ซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้หรอผู้ประสบสาธารณภัย 
ตามอำนาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

£๐,๐๐๐ หมู่ท่ี ๑ -๑๔ สำนักปลัด
1" “

๒ โครงการคูนย์ปฎน้ตการร่วมในการ 
ช่วยเหลือประซาขนขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน

อุดหนุนท่ีทำการปกครองอำเภอขุนตาลเพ่ึอไช้ 
จ่ายตามโครงการคูนย์ปฎบ้ตการร่วมไนการ 
ช่วยเหลือประขาซนขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถ่ินงอำนาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถ่ิน

๔๐,๐0๐ ท่ีทำการ 
ปกครอง 

อำเภอขุนตาล

สำนักปลัด

รวม๒ โครงการ ๙๐,๐0๐



๑๓
ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ mTMemnคณุภาพขว็ติและสงัคมเพีอ่ประชาซนอยูเ่ยบ็เปน็สขุ แบบ ผด.0๒
๒.๓ แผนงาบสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน
ลำดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ /  
กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี 

ดำเนินการ
หน่วย 

ดำเนินการ
พ.ศ. ๒๔๖๓ พ.ศ. ๒๔๖๔

ค.ค พ.ย. ธ-ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย. พ.ค.

-

มี.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๑ โครงการสนนับสนุนการจัดทำ 

แผนชุมชนบูรณาการประสาน 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน

ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนา/เวทีประซมคม 
ระดับหมู่บ้าน ตำบล /ประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน

๑๔,0๐0 หม่ท่ี ๑ - ๑๔ สำนักปลัด

๒ โครงการส่งเสริมการดำเนินงาน 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ดำเนินกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมการ 
ดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๑๘,0๐๐ หมู่ท่ี ๑ - ๑๔ สำนักปลัด
■
ฟ

๓ โครงการปกฟ้องสถาบันลำคัญฃอง
ชาติ

แกอบรมแกนนำตามโครงการปกฟ้องสถาบัน 
ชาติ

๒๔,๐๐๐ ทต.ปา่ตาล สำนักปลัด
ชุ1 ^9

<รี1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ 
ชีวิตผู้สูงอายุตำบลปาตาล

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ผู้สูงอายุ {โฮงเอียนผู้สูงวัยตำบลป่าตาล)

๓๐,๐๐๐ ศูนย์สุข 
ภาวะๆ

สำนักปลัด

๕ โครงการเพ่ิมศักยภาพผู้สูงอายุ อุดหนุนชมรมผู้สูงอายุตำบลป่าตาล ดำเนิน 
กิจกรรม ตามโครงการเพ่ิมศักยภาพผู้สูงอายุ

๔๙,๙๙๐ หมู่ท่ี ๑ - ๑๔ ลำนักปลัด

รวม ๔ โครงการ ๑๓๗,๙๙๐



ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การพฒันาคณุภาพ?วติและสงัคมเพีอ่ประซาขนอยูเ่ยน็เปน็สขุ 
๒.๔ แผนงานรักษาความสงบภายใน

นบบ ผด.๐๒

ลำดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ /  
กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี 

ดำเนินการ
หน่วย 

ดำเนิบการ
พ.ศ. ๒๔๖๓ พ.ศ. ๒๔๖๔
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม ี . ค เม.ย. พ.ค. ม ี . ย. ก.ค. ส.ค, ก.ย.

๑ ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ 
ระบบแพทย์อุกเฉิน

ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการระบบการแพทย์ 
อุกเฉ1นของ อปท.(EMS)

๒๑๙,000 หมูท่ี ๑ - ๑๔ สำนักปลัด Lm

๒ โครงการป้องกันและแก้ไขป้ญหา 
ยาเสพติด

แกอบรมฯ/รณรงค์ป้องกันและแก้!,ฃปิญหายา 
เสพติด ฯลฯ

๒0,000 ทด.ป่าตาล สำนักปลัด

๓ ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานป้องกัน 
และแก้ไขปีญหา ยาเสพติด 
เทศบาลตำบลป่าตาล

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของศูนย์ 
ประสานงานป้องกันและแก้ไขป้ญหา ยาเสพติด

๕,000 ทด.ป่าตาล สำนักปลัด
kข1’'^

(ริ̂ ค่าใช้จ่ายศูนย์บูรณาการ ค่าใช้จ่ายสนับสนนส่งเสริมศูนย์บูรณาการ
รณรงค์และแก้!ขป้ญหาอุนัติเหตุทางถนน 
ในซ่วงเทศกาลสำคัญ

๓๐,000 ทต.ป่าตาล สำนักปลัด
. . . . . .

« 1  I f

๕ โครงการป้องกันและแก้ไขป้ญหา 
ภัยแล้ง ไฟป่าและหมอกคจัน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการป้องกันและแก้1ข 
ปิญหาภัยแล้ง ไฟป่าและหมอกคจัน

๕0,000 หมู่ท่ี ๑ - ๑๔ สำนักปลัด
1

รวม ๔โครงการ ๓๒๔,๐0๐



ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การพฒันาคณุภาพ?วติและสงัคมเพีอ่ประขาขนอยูเ่ยน็เปน็สขุ 
๒.๔ แผนงานงบกลาง

แบบ ผด.0๒

ลำคบ 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ /  

กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี 
ดำเนินการ

หน่วย 
ดำเนินการ

พ.ศ. ๒๔๖๓ พ.ศ. ๒๔๖๔
ด.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ร.ค เม.ย. พ.ค. ร.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

สนับสนนการดำเนินงานกองทุน 
หลักประกันสุขภาพระดับท้องถ่ิน 
(สปสซ)

สมทบกองทุบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถ่ิน
(สปสซ)

10๖๐,0๐๐ ต.ป่าตาล สำนักปลัด

'

'อ เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ จ่ายเปน็คา่เบีย้ยังชีพใหก้บัผู้สูงอายุ ๑๕!,๓๙๓,๙๐๐ ต.ป่าตาล สำนักปลัด ---

๓ เบีย้ยังชีพผู้พิการ จ่ายเปน็คา่เบีย้ยังชีพใหกั้บผู้พกิาร ๔,๔๓๐,๔๐๐ ต.ป่าตาล สำนักปลัด

๔ เบ้ียยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ ค่าเบ้ียยังชีพให้กับผู้ป่วยโรคเอดส์ ๑๓!อ,๐๐๐ ต.ป่าตาล สำนักปลัด .

๔ สมทบกองทุนสวัสดิการขุมซน 
ตำบลป่าตาล

จ่ายเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมซนตำบล 
ปา่ตาล สำหรับจัดสวัสดิการชุมชน

๔๐,๐๐๐ ต.ป่าตาล สำนักปลัด

รวม ๕ โครงการ ๒0,๒๖๖,๓๐0



บณชโีครงการพฒันาทอ้งถิน่ กจิกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒<£๖๔

แบบ ผด.๐๒

เทศบาลตำบลปาตาล อำ๓ อชบุตาล จงัหวดัเชยีงราย
ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การสง่เสรมิดา้นการศกึษา ศาสนา วัฒนธรรม ภมูฮิญญา และพฒันาทรพัยากรมนษุย ์
๓.๑ แผนงานการศกึษา
ลำดับ

ท่ี โครงการ/กจิกรรม
รายละเอยึดของโครงการ /  

กิจกรรม งบประมาณ
สถานทึ 

ดำเนนิการ
หน่วย 

ดำเนนิการ
พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มิ.ค เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จัดงานกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ๘ 0,๐0๐ ทต.ปา่ตาล กองการศึกษา

b ค่าใช้จ่ายในการประชุม สัมมนา 
ศึกษาดูงาน

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการประชุม สัมมนา 
ศกึษาดูงานโรงเรียน/ศพด.ทต.ปา่ตาล

๒๐,๐๐๐ รร.ศพด.ทต.ปา่ 
ตาล

กองการศึกษา - a tlr - “"-“"ศ

๓ โครงการธนาคารความดี ค่าใช้จ่ายตามโครงการซนาคารความดี ๓,๐๐๐ ทต.ปาตาล กองการศึกษา ๆ̂-'-'-̂ -

๔ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ 
บริหารสถานศึกษา

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
รร./ศพด. โดยผลักส่งเงินเช้าบัญชีของ 

สถานศกึษาตามรายการที1่ด้รับจัดสรร 
เงินอุคหนุนๆ

๒1๗๕๓,๕๕๕ โรงเรียน 
เทศบาล/ศนูย ์

พฒันาเดก็เลก็ 
ทต.ปา่ตาล

กองการศึกษา
* k.

๕ ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/
ซอ่มแซมอาคารเรียนและอาคาร 
ประกอบโรงเรียนเทศบาล

ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 
เรียนและอาคารประกอบโรงเรียน 
เทศบาล (ตามรูปแบบรายการเทศบาล 
กำหนด)

<5)๕๐,๐๐๐ โรงเรียนเทศบาล กอง
การศกึษา/ 

กองช่าง

๖ โครงการพฒันาถูนย์เด็กเล็กตาม 
เกณฑม์าตรฐานการศึกษาและ 
มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กนา่อยู่

ค่าใช้จ่ายพฒันาศูนย์เด็กเล็กใหเ้ป็นไป 
ตามมาตรฐานขององค์กรปกครองส่วน 
ทอ้งถ่ินและศูนย์เด็กเล็กแหง่ชาติ

๑๐,๐๐๐ ศพด.ตำบลปา่ 
ตาล

กองการศึกษา



๑๗

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การสง่เสริมคา้นการสกิษา ศาสนา วัฒนธรรม ภมูปิญัญา และพฒันาทรพัยากรมนษุย์
๓.๑ แผนงานการสกิษา

แบบ ผด.๐๒

ล ำ ดบ 
ท่ี โครงการ/กจกรรม

รายละเอยคของโครงการ /  
กจิกรรม งบประมาณ

สถานที 
ดำเนนิการ

หน่วย 
ดำเนนิการ

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ ม.ีค เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค, ส.ค. ก.ย.

๗ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ 
บริหารสถานศึกษา (อาหาร 
กลางวัน) โรงเรียน/ถูนย์พฒันาเด็ก 
เล็กในสังกัด ทต,ป่าตาล

สนับสบุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
(คา่อาหารกลาง) รร/ศพด. โดยผลักส่ง 
เงินเชา้บญัชีชองสถานศึกษาตามรายการ 
ท ี!่ ด้รับจัดสรรเงินอุดหนุนๆ

๑,๗๑<£,๐๐๐ โรงเรียน 
เทศบาล/1ศูนย์ 
พฒันาเดก็เลก็

กองการศึกษา

kI"jipaji

๘ โครงการอบรมเพ่ิมทักษะการ 
ว่ายน้ําให้เด็กและเยาวชน

อบรมเพิม่ทกัษะการว่ายนํา้ใหเ้ด็กและ 
เยาวชนตำบลปา่ตาล

๑๐,๐๐๐ ทต.ปา่ตาล กองการศึกษา

๙ ค่าอาหารเสริม (นม) เพิอ่จ่ายเปน็คา่อาหารเสรมิ(นม) โรงเรียน 
ในเขตตำบลปา่ตาล/ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ 
ใบเขตตำบลปา่ตาล

๑,๒๒๖,๓๖๘ ศพด./รร.เขต 
พ้ืนท่ี ต.ปา่ตาล

กองการศึกษา
4 — 1

๑๐ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
(โรงเรียนป่านร่องขุ่นป่าข่า)

อุดหนุนโรงเรียนบ้านร่องขุ่นป่าข่าตาม
โครงการพฒันาคณุภาพการศกึษา

๑๐,๐๐๐ โรงเรียนป่านร่อง 
ขุ่นป่าข่า

กองการศึกษา
!

“  -พ

๑๑ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
{โรงเรียนป่านห้วยห้อม)

อุดหนุนโรงเรียนป่านห้วยห้อมตาม 
โครงการพฒันาคณุภาพการศึกษา

๑๐,๐๐๐ โรงเรียนบ้าน 
ห้วยห้อม

กองการศึกษา

๑๒ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
(โรงเรียนอนุบาลขุนตาล)

อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลขุนตาลตาม 
โครงการพฒันาคณุภาพการศกึษา

๑๐,๐๐๐ โรงเรียนอนุบาล 
ขุนตาล

กองการศึกษา
* m m - 1

๑๓ โครงการอุดหนุนสนับสนุนอาหาร 
กลางวันเด็กนักเรียน

อุดหนุนโรงเรียน ๓ แห่ง ตามโครงการ 
อาหารกลางวันเด็กนักเรียนให!้ด้รับ 
ประทาบอาหารกลางวัน ม้ือละ ๒๐ 
บาท/คน จำนวน ๒๐๐ วัน

๙๒๐,๐๐๐ โรงเรียน ๓ แห่ง
ใบตำบลปา่ตาล

กองการศึกษา

พ ' * ^ -



ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การสง่เสริมด้านการสกี'ษา ศาสนา วัฒนธรรม ภมูปิญัญา และพฒันาทรพัยากรมนษุย์
๓.© แผนงาบการศกึษา

แบบ ผด.๐๒

ลำดบั
ท่ี โครงการ/กจิกรรม

รายละเอยีดของไครงการ /  
กจิกรรม งบประมาณ

สถานที 
ดำเนนิการ

หน่วย 
ดำเนนิการ

พ.ศ. ๒๔๖๓ พ.ศ. ๒๔๖๔
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑๔ โครงการยกผลสัมฤทธิทางการ 
เรียน (โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม)

อุดหนุนโรงเรียนขุนตาลวิทยาคมตาม 
โครงการยกผลสมัฤทธ้ีทางการเรียน

๑๐,๐๐0 โรงเรียนขุนตาล 
วทิยาคม

กองการศึกษา
---- i| —

๑๔ โครงการสนับลนุนกิจกรรมสภา 
เด็กและเยาวชนตำบลป่าตาล

สนบัสนุนการจัดกิจกรรมของสภาเด็กและ 
เยาวชนในพืน้ทีต่ำบลปา่ตาล

๔๐,๐๐๐ ทต.ปา่ตาล กองการศึกษา
**..

๑๖ โครงการถวายภัตตาหารเพลแด่ 
สามเณรนักเรียนพระปริยํตธรรม 
วัดป่าตาลใต้ (ตามพระราชดำริใน 
สมเด็จพระเทพรัตนราซสุดาฯ)

อุดหนุบโรงเรียนวัดป่าตาลใต้ตาม 
โครงการถวายภตัตาหารเพลแดส่ามเณร 
นกัเรียนพระปริบัติธรรมวัดป่าตาลใต้ 
(ตามพระราชดำริในสมเด็จพระเทพฯ)

๒๐,๐๐๐ โรงเรียนพระ 
ปริย้ตธรรมวัด

ปา่ตาลใต้

กองการคกึษา

๑๗ โครงการปฏิบัติธรรมประจำปี อุดหนุนโรงเรียนพระปริย้ตธรรมวัดป่า 
ตาลใต้ ตามโครงการปฏิป่ตธรรมประจำปี

๒๐,๐๐๐ โรงเรียนพระ 
ปริย้ตธรรมวัด

ปา่ตาลใต้

กองการคกึษา

๑0* โครงการเพิม่ศักยภาพส่ือการเรียน 
การสอนนักเรียน (โรงเรียนพระ 
ปริย้ตธรรมวัดป่าตาลใต้)

อุดหนุนโรงเรียนพระปริย้ติธรรมวัดป่า 
ตาลใต้ ตามโครงการเพิม่ศักยภาพสือ่การ 
เรียนการสอนนกัเรียบ

๑๐,๐๐๐ โรงเรียนพระ
ปริย้ตธรรมวัด 

ปา่ตาลใต้

กองการศึกษา
_ _ f c

รวม ©๘ โครงการ ๗,๐๒๗,๙๒๓



ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การสง่เสรมิดา้นการศกึษา ศๆสนา วัณนธรรม ภมูปิญัญา และพฒันาทรพัยากรมนษุย์ แบบ ผด.๐๒
๓.๒ แผนงานการศาสนา วัฌนธรรมและนนัทนาการ
ลำดบั

ท่ี
โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ /  

กิจกรรม
งบประมาณ สถานท่ี 

ดำเนนิการ
หนว่ย 

ดำเนนิการ
พ.ศ. ๒๔๖๓ พ.ศ. ๒๔๖๔
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค ส.ค. ก.ย.

๑ โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ ม่วง 
เขยีวขาวเกมส์

จัดกจิกรรมดา้นพฒันาทกัษะกฬีา/การ 
จัดแข่งขนักฬีานักเรียนพืน้ทีต่ำบลปา่ตาล

๘๐,๐๐๐ ตำบลปา่ตาล กองการคกัษา
<* — fc

๒ โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะ
ด้านกีฬา

สนับสนุนการจัดกีจกรรมพัฒนาทักษะ
กฬีาการจัดแขง่ขนั/การสง่นกักฬีาเขา้ 
แข่งขัน

๕๐,๐๐๐ ตำบลปา่ตาล กองการคกัษา
— "

๓ โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เพือ่จัดกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ ของศูนย์ 
พฒันาเดก็เลก็

๒,๐๐๐ ตำบลปา่ตาล กองการคกัษา
—k

๔ โครงการจัดงานประเพณีนมัสการ 
พระธาตุขุนตาล

จัดงานจัดงานประเพณนีมัสการหระธาตุ 
ขุนตาล

๗๐,๐๐๐ ตำบลปา่ตาล กองการคกัษา

๕ โครงการจัดงานรัฐพิธี ราชพิธีและ 
ประเพณ ีปี ๒๕๖๔

อุดหนนุทีท่ำการปกครองอำเภอขุนตาล 
จัดงานตามโครงการจัดงานรัฐพิธี ราชพิธี 
และประเพณ ีปี ๒๕๖๔

๘ร),๐๐๐ อำเภอขนุตาล 
จงัหวดัเชยีงราย

กองการศึกษา

๖ โครงการสืบสานประเพณีนมัสการ 
และสรงน้ําพระธาตุคอยตุง 
ประจำปี ๒๕๖๔

อุดหนุนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
เขยีงรายจัดงานตามโครงการสืบสาน 
ประเพณีนมัสการและสรงนๆพระธาตุ 
ดอยตุง ประจำป ี๒๕๖๔

๑๐,๐๐๐ พระธาตดุอยตุง 
จงัหวดัเขยีงราย

กองการศึกษา

๗ โครงการคณะสงฆ์พบประชาชน อุดหนุนวัดป่าตาลใต้ดำเนินงานตาม 
โครงการคณะสงฆ์พบประขาขน

๑๐,๐๐๐ ตำบลปา่ตาล กองการศึกษา น.... *



๒0
ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การสง่เสริมดา้นการสกืษา ศาสนา วัฒนธรรม ภมูปิญีญา และพฒันาทรพัยากรมนษุย์
๓.๒ แผนงาบการศาสนา วัฒนธรรมและนนัทนาการ

แบบ ผด.๐๒

ลำดบั
ที่

โครงการ/กจิกรรม รายละเสยิดของโครงการ /
กจิกรรม

งบประมาณ สถานท่ี 
ดำเนนิการ

หนว่ย 
ดำเนนิการ

พ.ศ. ๒๔๖๓ พ.ศ. ๒๔๖๔
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ, ม.ิค เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค, ส.ค. ก.ย.

๘ โครงการดูแลบำรุงรักษา 
โบราณสถานพระธาตุขุนตาลและ 
อนุสาวรีย์ครูบาคำหล้า

อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลป่าตาล 
ดำเนนิงานตามโครงการดูแลบำรุงรักษา 
โบราณสถานพระธาตุขุนตาลและ 
อนสุาวรีย์ครูบาคำหล้า ลังว,โร

๗๐,๐๐๐ ตำบลปา่ตาล กองการดกีษา

■ TF

๙ โครงการบวชภาคฤดูร้อน อุดหนุนวัดป่าตาลใต้ดำเนินงานตาม 
โครงการบวชภาคฤดูร้อน

๒๕:,๐๐๐ ตำบลปา่ตาล กองการศึกษา

๑๐ โครงการเผยแพร่หลักธรรม 
พระพุทธศาสนาและส่งเสริม 
ฃนบธรรมเนียมอันดีงามชอง 
ท้องถ่ินและของชาติ

อุดหนุนพุทธสมาคม สาขาอำเภอขนุตาล 
ดำเนนิงานตามโครงการเผยแพร่ 
หลักธรรมพระพุทธศาสนาและส่งเสริม 
ขนบธรรมเนียมอันดีงามของท้องถ่ินๆ

๑๐,๐๐๐ ตำบลปา่ตาล กองการศึกษา

๑๑ โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา อุดหนุนวัดป่าข่า ดำเนนิกจิกรรมตาม 
โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา

๑๐,๐๐๐ ตำบลปา่ตาล กองการศกึษา พ

รวม ๑๑ โครงการ ๔๑๘,๐0๐



นัญขีโครงการพัฒนาห้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการคำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒<£๖๔ 

เทศบาลตำบลป่าตาล อำเภอชุนตาล จังหวัดเขียงราย

นบบ ผด.0๒

ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ การพฒันาเศรษฐกจิและการทอ่งเทีย่ว 
๔.๑ เพนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน_________
ลำดับ
ที่

________________________ *
โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ /  

กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี 
ดำเนบิการ

หน่วย 
ดำเนบิการ

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ โครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาองค์ 
ความรู้

แกอบรมการพัฒนาองค์ความรู้กลุ่ม 
อาซพี/ผูน้ำ/ผูบ้รหิาร/พนกังาน/
ประซาซนท่ัวไป ในการส่งเสริมพัฒนา 
รายได้สร้างระบบเศรษฐกิจฐานรากใน 
ชุมขนให้เข้มแข็ง

๕๐,๐0๐ หมู่ท่ี ๑ - ๑๔ สำนักปลัด
,๒

๒ โครงการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวและ 
ส่งเสริมการท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีตำบล 
ป่าตาล

ปรับภูมทัศ'น/พัฒนาพักยภาพแหล่ง
ทอ่งเทีย่ว/ฝกึอบรมศกึษาดงูาน/จัดงาน 
กิจกรรมส่งเสริมการท’องเท่ียวชุมซนโน 
รูปแบบต่างๆ

๕๐,๐๐๐ หมู่ท่ี ๑ - ๑๔ สำนักปลัด

* น1)!

๓ โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียว 
ชุมซนของดีตำบลป่าตาล

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ท่ี ๑, 
หมู่ท่ี ๘ หมู่ท่ี ๑๒ หมู่ ๕,๑๑ ดำเนิน 
กิจกรรมตามโครงการส่งเสริมการ 
ท่องเท่ียวชุมซนของดีตำบลป่าตาล

๑๐๐,๐๐๐ หมู่ท่ี
๑, C&, ๕/๑๑,๑

๒

สำนักปลัด

A .....  k ■

รวม ๓ โครงการ ๒ ๐0,000



นัญช้โครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เทศบาลตำบลป้าตาล อำเภอชุนตาล จังหวัดเอียงราย

แบบ ผด.๐๒

ยุทธศาสตร์ท่ี ๕  การอบรัุกษท์รัพยากรธรรมชาตแิละสงิแวดลอัม แหล่งบํา้ และการเกษตร

ลำดับ
ที่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ /  
กิจกรรม

งบประมาณ สถานท่ี 
คำเนบิการ

หน่วย 
คำเนบิการ

พ.ศ. ๒๕๒๓ พ.ศ. ๒๕๖๔
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มิ.ค เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ โครงการบริหารจัดการการกำจัด 
ขยะมูลฝอยสิงปฏิกูลและป้าเสีย

ประชาสัมพันธ์/ปีกอบรม/จัดงานกิจกรรมส่งเสริม 
การลดจำนวนขยะโดยชุมชน ๓Rร

๕ 0,000 ต.ป่าตาล สำนักปสัด
4

รวม ๑ โครงการ ๕ ๐,๐00

ยุทธศาสตร์ท่ี ๕  การอบรัุกษท์รัพยากรธรรมชาติและสงิแวดลอ้ม แหลง่ปา้ และการ๓ษดร 
๕ .๒ แผนงาบการเกษตร

แบบ ผด.0๒

ลำดับ
ท่ี

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ /  
กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี 

ดำเนนิการ
หน่วย 

คำเนบิการ
พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔

ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มิ.ค เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๑ คูนยบริการและถ่ายทอด 

เทคโนโลยีการเกษตรตำบลป่าตาล
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของดูนย์บริการและ 
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลป่าตาล

๕,๐๐๐ ทต.ปา่ตาล สำนักปลัด
A%——

๒ โครงการอนุรักษ์พันธุพืชจัน 
เน่ืองมาจากพระราขดำริสมเด็จพระ 
กนิษฐาราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ 
รัตนราซสุดาๆ

ปีกอบรม/จัดงานกิจกรรม/การสำรวจอนุรักษ์พันธ์พัช 
ประจำท้องถ่ินจันเน่ืองมาจากพระราชดำริๆ

๕,0๐๐ ทต.ป่าตาล สำนักปลัด
4พ™

รวม ๒ โครงการ ๑๐,๐๐๐



นัญช้โครงการพัฒtทท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ นบบ ผด.0๒
แผนการคำเบนงาบ ประจำจงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เทศบาลตำบลป่าดาล อำเภอทุนตาล จังหวัดเข้ยงราย
ยุหธศาสตรึท่ี ๖ ส่งเสริมการบริหารจัดการบานเมอืงทีดี่ 
๖.© แผนงาบบริหารงานท่ัวไป
ลำดับ โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ / สถานท่ี หน่วย พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔
ที่ กิจกรรม งบบระมาณ

ตำเนนิการ ดำเนนิการ ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มื.ค เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๑ โครงการเทศบาลสัญจรบริการ ค่าใช้จ่ายการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ ๑(4,000 ต.ป่าตาล สำนักปลัด |4 _ *■ >4ประชาขน เทศบาลสัญจรบริการประชาชน

เอ โครงการวันเทศบาล พิธีทางศาสนา กิจกรรมพัฒนาองค์กร เชิดชู 
ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น แผยแพร่กิจกรรมเทศบาล

๑๕,0๐๐ ทต.ปา่ตาล สำนักปลัด/

๓ โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
______J____|1.. ../_■ _*> _v_*___

เพือ่เปน็คา่ใช้จ่ายลำหรับการจัดการเลือกต้ัง ใน
เขตเทศบาลตำบลปา่ตาล

๕๒๕,๐๐๐ ทต.ปา่ตาล สำนักปลัด
Aระบอบประชาธป เตย(ค่า เขจา่ย 

การจัดการเลือกต้ัง)
ญpm-

๔ ค่าจ้างท่ีปรึกษาตรวจรับการ 
ประเมีนประสิทธิภาพและ

ค่าจ้างท่ีปรึกษาตรวจรับการประเมิน 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบติราชการ

๑๑,๐๐๐ ต.ปา่ตาล สำนักปลัด

ประสิทธิผลการปฎิบตราชการของ 
เทศบาล

ของเทศบาล เพ่ือสำรวจความพิงพอใจของ 
ผู้รับบริการ ตาม มติ กท.,ก.อบต. และการวิจัย 
ประเมินผลอ่ืนๆ

"พ

๕ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการ 
จัดเก็บรายไดัขององค์กรปกครอง

จัดทำและปรับปรุงข้อมลแผนท่ีภาษีทะเบียน 
ทรัพย์สิน และกา่รจัดทำฮานในการจัดเกบ็รายได้

๑๐,๐๐๐ ทต.ปา่ดาล กองคลัง
4.

ส่วนท้องถ่ิน ของ อปท.
ปี"พ

รวม ๔โครงการ ๕๗๙,000



ยุทธศาสตร์ท่ี ๖ ส่งเสริมการบริหารจัดการบานเมอืงทีคี่ 
๖.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

แบบ ผด.0๒

ลำดับ โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ / งบประมาณ สถานท่ี หน่วย พ.ศ. ๒<£■ ๖๓ พ.ศ. ๒<£๖๔
ที่ กิจกรรม ดำเนนิการ ดำเนนิการ ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มื.ค เม.ย1พ.ค. น.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๑ จัดซ้ือรถตักหน้าขุดหลัง ชบด จัดซ้ือรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคล่ือน ๔ ล้อ ๓,๓๐๐,0๐0 ทต.ปา่ตาล กอง1ชา่ง/

ฃับเคลอน ๔ ลัอ จำนวน ๑ คัน กองคลัง
รวม 0  โครงการ ๓,๓๐0,000



ผูเ้ขา้รว่มประชมุคณะกรรมการสนบัลนนุการจัดทำแผนพฒันาทอ้งถิน่เทศบาลตำบลปา่ตาล 
การจดัทำรา่งแผนการดำเนนิงาน ประจำปงีบประมาณ 2564 

จันท่ี 5  พฤศจกิายน 2563
เร่ิมประชมุเวลา 09.00 น.

ท่ี ขือ่ - สกล ตำแหนง่ กรรมการ ลายมอืขือ่ หมายเหตุ
1
2
3
4
5
6 บ " ?  55 3น 'พ J  ปป ;vOS^r*r ^ ];sVM y

7 (

8
9
10



คำสง์เทศบาลตำบลปาตาล 
ท ๘๗๖ /  ๒ฟ้าอ๒

เรือ่ง แตง่ตัง้คณ ะกรรมการศบบัศบนุการจดัทำแผนพฒันาเทศบาลตำบลปาตาล

เพ ือ่ปฎบ็ตัติามระเปยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจดัทำแผนพฒั นาขององคก์รปกครองสว่น 
ทอ้งถิน่ พ .ศ . ๒๕๔๘ ขอ้ ๙  จงึขอแตง่ต ัง้คณ ะกรรมการสน บสบนุ การจดัทำแผน พฒั น าเทศบาลตำบลปา่ตาล 
ประกอบดว้ย

๑ .  นางเกวลน ปบียานะ ปลดเทศบาล ประธานกรรมการ
๒ .  นายประจนัทร่์ อินท'วงศ์ ผูอ้ำนวยการกองชา่ง กรรมการ
๓ .  นางศรวีรรtบ ประทมุ _ ผูอ้ำนวยการกองคลงั กรรมการ
๔ .  นางครลีกั,ษณ สวนดอก รกัษาราชการแทนหวัหนา้กองการสกืษาๆ กรรมการ
๕. นายสรุก ิ? ! มะโนขยั , ผูอ้ำนวยการโรงเรย่นเทศบาลตำบลปา่ตาล กร''มการ
๕ .  นาย?ฯวตัน้ รูท้ำนอง ผูแ้ทนประขาคมตำบล กรรมการ
๖. นาย?;มนรุณ์ คำของ ผูแ้ทน'ประุ'ขาคมด,ุาบล_ กรรมการ _____
ฟ. นาย•ร!มจอย สขุใจยา 1ผ ู้แ 'ทน1ประ1ขาคมตำบล กรรมการ
๘. นางสาวนภาพร อดุแลว้ หวัหนี,้าสำ,นก้ปลดัเทศบาล กรรมการและเลขานกุาร
๙. บายปรญีข์ โพสกุาร บกัวเัคราะหน์โยบายและแผน ผูช้ว่ยเลขานกุาร

ใหค้ณะกรรมการสนบ้สบนุทรจดัทา้แผนพฒันาทอ้งถิน่ มหีนา้ทีจ่ดัทำรา่งแผนพดั!นาใหส้อดคลอ้งกบั 
แนวทางการพฒันาท ีค่ณ ะกรรมการพฒันาทจ้งถิน่กำหนด จดัทำรา่งแผนการคำเนน้งาน และจดัทำรา่งขอ้กำหนด
ใ]อบขา่ยนละรายละเอยีดของงานดาม ขอ้ ๑๙ (๑)

m  „ ทัง้นี ้ ตัง้แตบ่ดันีเ้ปน็ดน้ไป

ลงั ณ วนัที ่ ๓๑ พฤษภาคม ๒ฟ้า๐๒

นายกเทศมนตรตีำบลปาตาล
»*


