แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2561
เทศบาลตาบลป่าซาง
อาเภอป่าซาง จังหวัดลาพูน
ประกาศใช้เมื่อ 12 ตุลาคม 2560

คานา
แผนการดําเนินงานเทศบาลตําบลป่าซาง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จัดทําขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 เพื่อให้เทศบาลได้ใช้เป็นกรอบสําหรับ การดําเนินงานและการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งงาน
วิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน ได้รวบรวมจากหน่วยงานผู้รับผิดชอบกิจกรรม/โครงการ ที่ได้กําหนด
ห้วงเวลาดําเนินงานตามความเหมาะสมในรอบปี เพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานได้จริงตามกําหนดเวลา โดยได้นํากิจกรรม/โครงการ มาจัดเรียงตามยุทธศาสตร์
และแนวทางการพัฒนาทําให้ทราบถึงโครงสร้างการดําเนินงานของเทศบาลในภาพรวม ตลอดจนความสอดคล้องของกิจกรรม/โครงการกับยุทธศาสตร์และ
แนวทางการพัฒนาในแต่ละด้าน
แผนการดําเนินงานฉบับนี้ จึงเป็นอีกหนึ่งยุทธวิธีที่ผู้เกี่ยวข้องจะได้ใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และบังเกิด
ผลสําเร็จดังที่คาดหวังไว้ ตามที่ระบุไว้ในแผนพัฒนาสามปีเทศบาลตําบลป่าซาง (พ.ศ.2561 - 2564) และก่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น
ต่อไป

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
กองวิชาการและแผนงาน
เทศบาลตาบลป่าซาง

สารบัญ
ส่วนที่ 1 บทนา
บทนํา
วัตถุประสงค์ของแผนการดําเนินงาน
ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน
ประโยชน์ของแผนการดําเนินงาน
ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม
บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม วัฒนธรรมและคุณภาพชีวิต
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา และการกีฬา
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุข
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง-การบริหาร

หน้า
1
2
2
2

3
10
14
17
25
29
36
39

หน้า 1

ส่วนที่ 1
บทนา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทาแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและ
แผนการดาเนินงาน สาหรับการทาแผนการดาเนินงานนั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดาเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจาปีงบประมาณนั้น เพื่อให้แนวทางในการดาเนินงานในปีงบประมาณนั้ นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการ
ปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้าซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทางานกับหน่วยงานและจาแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน โครงการ ในแผนการ
ดาเนินงาน
แผนการด าเนิ น งานจะเป็ น เครื่ อ งมื อ ส าคั ญ ในการบริ ห ารงานของผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น เพื่ อ ควบคุ ม การด าเนิ น งานให้ เป็ น ไปอย่ า งเหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพ
แผนการดาเนินงาน จะกาหนดรายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรมการพัฒนาที่ดาเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/
กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการดาเนินงานจะมีที่มาจาก
1. งบประมาณประจาปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดาเนินการ)
2. โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการเองโดยไม่ใช้งบประมาณ (ถ้ามี)
3. โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยงานราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดาเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (สาหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้รวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือ
หน่วยงานอื่น ๆ ที่มีลักษณะการดาเนินงานครอบคลุมพื้นที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒ นาที่มีความ
คาบเกี่ยวต่อเนื่องระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจากแผนปฏิบัติ ราชการประจาปีของจังหวัด
หรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่น ๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิดประโยชน์ในการประสานการดาเนินงานในพื้นที่

แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ 2561

หน้า 2
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การดาเนินงานการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของเทศบาลมีความชัดเจนในการ
ปฏิบัติมากขึ้น
2. เพื่อให้การติดตามประเมินผลและการตรวจสอบการนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติใช้มีความสะดวกและเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ขั้นตอนในการจัดทาแผนการดาเนินงาน
ตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒ นาขององค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (หมวด 5 ข้อ 26 และข้อ 27) ได้
กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทาแผนการดาเนินงาน โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่ ดาเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทาร่างแผนการดาเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น
2. คณะกรรมการพัฒ นาท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนการดาเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดาเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศ
แผนการดาเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันวันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน
3. แผนการดาเนินงานให้จัดทาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจาก
เงินสะสม หรือได้แจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดาเนิ นการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น
ประโยชน์ของแผนการดาเนินงาน
1. ทาให้การดาเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปีงบประมาณ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น
2. มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการนาแผนไปปฏิบัติ มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพ
3. เพือ่ ให้การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4. ทราบถึงจานวนงบประมาณที่ต้องจ่ายจริงในแต่ละปี
5. สามารถบริหารเวลาในการดาเนินงานโครงการของทุกส่วนของเทศบาลตาบลป่าซาง
6. สามารถนาแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการดาเนินโครงการต่างๆตามงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ได้อย่างถูกต้อง
แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ 2561

หน้า 3
ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม
บัญชีจานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตาบลป่าซาง
ยุทธศาสตร์ / แผนงาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
รวม

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2561

จานวนโครงการที่ คิดเป็นร้อยละของ
ดาเนินการ
โครงการทั้งหมด

จานวน
งบประมาณ

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด

หน่วยดาเนินการ

กองช่าง

15

100.00

11,082,800.00

100.00

15

100.00

11,082,800.00

100.00

หน้า 4

ยุทธศาสตร์/ แนวทางการพัฒนา

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
แผนงานบริหารงานทั่วไป
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

รวม

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2561

จานวนโครงการที่ คิดเป็นร้อยละของ
ดาเนินการ
โครงการทั้งหมด

จานวน
งบประมาณ

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด

1
10

9.09
90.91

50,000.00
88,000.00

36.23
63.77

11

100.00

138,000.00

100.00

หน่วยดาเนินการ

กองวิชาการและแผนงาน
กองการศึกษา

หน้า 5

ยุทธศาสตร์/ แนวทางการพัฒนา

จานวนโครงการที่ คิดเป็นร้อยละของ
ดาเนินการ
โครงการทั้งหมด

จานวน
งบประมาณ

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม วัฒนธรรมและคุณภาพชีวิต
แผนงานบริหารงานทั่วไป
แผนงานการศึกษา
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
แผนงานงบกลาง

1
2
4
15
4

3.85
7.69
15.38
57.69
15.38

30,000
35,600
111,000
855,000
21,711,500

0.13
0.16
0.49
3.76
95.46

รวม

26

100.00

22,743,100

100.00

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2561

หน่วยดาเนินการ

สานักปลัด
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม/
กองสาธารณสุข

หน้า 6

ยุทธศาสตร์/ แนวทางการพัฒนา

จานวนโครงการที่ คิดเป็นร้อยละของ
ดาเนินการ
โครงการทั้งหมด

จานวน
งบประมาณ

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานเคหะและชุมชน

8
1

88.89
11.11

120,000.00
750,000.00

รวม

9

100.00

870,000.00

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2561

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด

หน่วยดาเนินการ

13.79 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
86.21 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม/
กองช่าง
100.00

หน้า 7

ยุทธศาสตร์/ แนวทางการพัฒนา

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา และการกีฬา
แผนงานการศึกษา
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
รวม

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2561

จานวนโครงการที่ คิดเป็นร้อยละของ
ดาเนินการ
โครงการทั้งหมด

จานวน
งบประมาณ

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด

20
4

83.33
16.67

2,499,000.00
480,000.00

83.89
16.11

24

100.00

2,979,000.00

100.00

หน่วยดาเนินการ

กองการศึกษา
กองการศึกษา

หน้า 8

ยุทธศาสตร์/ แนวทางการพัฒนา

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุข
แผนงานสาธารณสุข
รวม

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2561

จานวนโครงการที่ คิดเป็นร้อยละของ
ดาเนินการ
โครงการทั้งหมด

จานวน
งบประมาณ

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด

หน่วยดาเนินการ

9

100.00

961,000.00

100.00 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

9

100.00

961,000.00

100.00

หน้า 9

ยุทธศาสตร์/ แนวทางการพัฒนา

จานวนโครงการที่ คิดเป็นร้อยละของ
ดาเนินการ
โครงการทั้งหมด

จานวน
งบประมาณ

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง-การบริหาร
แผนงานบริหารงานทั่วไป

20

62.50

1,104,900

31.60

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

5
1
1
2
1
2

15.63
3.13
3.13
6.25
3.13
6.25

350,600
194,000
335,700
1,295,350
95,500
121,000

10.03
5.55
9.60
37.04
2.73
3.46

32
126

100.00
100.00

3,497,050
42,270,950

100.00
100.00

รวม
รวมทั้งสิ้น

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2561

หน่วยดาเนินการ

สานักปลัด/กองคลัง/
กองวิชาการการและแผนงาน
สานักปลัด
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองช่าง
กองสวัสดิการสังคม
กองการศึกษา

หน้า 10
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ในระบบ E-plan มี 26 โครงการ
ในแผนการดาเนินงาน มี 33 โครงการ
เกิน 7 โครงการ คือ
1.อุดหนุน อ.ป่าซาง 107,000.- แยกมาจากอุดหนุนของ สานักปลัด
2.จัดหาเครีองมือเครื่องใช้แผนงานบริหารงานทั่วไป
3.จัดหาเครีองมือเครื่องใช้แผนงานรักษาความสงบ
4.จัดหาเครีองมือเครื่องใช้แผนงานการศึกษา
5.จัดหาเครีองมือเครื่องใช้แผนงานสาธารณสุข
6.จัดหาเครีองมือเครื่องใช้แผนงานเคหะและชุมชน
7.จัดหาเครีองมือเครื่องใช้แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ในระบบ E-plan มี 21 โครงการ
ในแผนการดาเนินงาน มี 23 โครงการ
เกิน 2 โครงการ คือ
1.จัดหาเครีองมือเครื่องใช้แผนงานการศึกษา
2.จัดหาเครีองมือเครื่องใช้แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรม

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2561

หน้า 10
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2561
เทศบาลตาบลป่าซาง

1. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
-แผนงานเคหะและชุมชน

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2561

หน้า 11
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตาบลป่าซาง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
แผนงานเคหะและชุมชน
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/
งบประมาณ สถานที่
หน่วย
พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ที่
กิจกรรม
ดาเนินการ ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00
513,000 หมู่ 2
กองช่าง
ซอยตรงข้ามโรงน้าดื่มชุมชนบ้านท่าต้นงิว้ เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.15 เมตร
ต.ปากบ่อง
หมู่ 2 ต.ปากบ่อง
หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 880 ตารางเมตร

2 โครงการก่อสร้างระบบประปา
หมู่ที่ 1 ต.ปากบ่อง

ก่อสร้าง หอถังสูง ขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร
สูง 20 เมตร พร้อมระบบ

970,000 หมู่ที่ 1
กองช่าง
ต.ปากบ่อง

3 ก่อสร้างรางระบายน้าข้างถนน
หลังป่าช้าบ้านฉางข้าวน้อยเหนือ
หมู่ 3 ตาบลป่าซาง

รางระบายน้าข้างถนน กว้าง 0.60 เมตร
สูง 0.80 เมตร หนา 0.15 เมตร
ยาว 160 เมตร

785,000

หมู่ 3
ต.ป่าซาง

กองช่าง

800,000

หมู่ 4
ต.ป่าซาง

กองช่าง

4 ก่อสร้างหอถังสูง ขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร หอถังสูง ขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร
หมู่ 4 ตาบลป่าซาง

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2561

หน้า 12
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
5 เทลานเอนกประสงค์ บริเวณป่าช้าเก่า
หมู่ 5 ตาบลป่าซาง

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
ลานเอนกประสงค์ หนา 0.15 ม.
หรือขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 900 ตร.ม.

งบประมาณ

สถานที่
หน่วย
พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ดาเนินการ ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
500,000 หมู่ 5
กองช่าง
ต.ป่าซาง

6 วางท่อประปาชุมชนพานิช
หมู่ 1 ต.ป่าซาง

ค่าวางท่อพีวีซี ขนาด 3 นิ้ว
ยาว 2,530 เมตร

573,000

หมู่ 1
ต.ป่าซาง

กองช่าง

7 เสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ซอย 10 หมู่ 1 ตาบลป่าซาง

เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4-6 เมตร
ยาวรวม 258 เมตร หนา 0.05 เมตร คิดเป็น
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,335 ตารางเมตร

452,000

หมู่ 1
ต.ป่าซาง

กองช่าง

8 เสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ถนนซอยข้างวัดหนองผา หมู่ที่ 4
ตาบลปากบ่อง

ค่าเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 3.00
เมตรและ 4.00 เมตร ยาวรวม 657 เมตร
หนา 0.05 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า
2,251 ตารางเมตร

701,000

หมู่ 4
กองช่าง
ต.ปากบ่อง

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2561

หน้า 13
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
9 เสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ถนนสายหลักสายบ้านล้อง ซอย 2
หมู่ 2 ตาบลป่าซาง

รายละเอียดของโครงการ/
งบประมาณ สถานที่
หน่วย
พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
กิจกรรม
ดาเนินการ ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4.00-6.30 1,009,000 หมู่ 2
กองช่าง
เมตร ยาว 608 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ
ต.ป่าซาง
คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,040 ตารางเมตร

10 เสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
หน้าโรงเรียนวัดบ้านก้อง หมู่ 5
ตาบลปากบ่อง

ค่าเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
กว้าง 4.00-5.00 เมตร ยาว 600 เมตร
หนา 0.05 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า
2,426 ตารางเมตร

817,000 หมู่ที่ 5 กองช่าง
ต.ปากบ่อง

12 อุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะเพื่อการเกษตร
บ้านหนองสลีก ท่าต้นงิว้ กอม่วง

500,000 หมู่ที่ 3,2 กองช่าง
ต.ปากบ่อง

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2561

หน้า 14

2. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว
-แผนงานบริหารงานทั่วไป
-แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2561

หน้า 15
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/
ที่
กิจกรรม
1 โครงการป่าซางเมืองน่าอยู่
เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
เปิดประตูสู่อาเซียน
ท้องถิ่น

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2561

งบประมาณ

สถานที่
หน่วย
พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ดาเนินการ ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
50,000 ในเขต กองวิชาการฯ
เทศบาล

หน้า 16
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/
ที่
กิจกรรม
1 โครงการตัดเย็บเสื้อผ้าลาลอง ส่งเสริมกิจกรรมการรวม
ของผู้สูงอายุ ม.5 ต.ป่าซาง
กลุ่มผู้สูงอายุ ม.5 ต.ป่าซาง

งบประมาณ

สถานที่
หน่วย
พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ดาเนินการ ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
15,000 ม.5
กอง
ต.ป่าซาง สวัสดิการ

2

โครงการประดิษฐ์ของใช้จาก
เศษผ้า (หมวก/กระเป๋า)
ม.1 ต.ป่าซาง

จัดกิจรรมส่งเสริมการรวมกลุ่มสตรี
ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน

15,000

ม.1
ต.ป่าซาง

กอง
สวัสดิการ

3

โครงการอบรมทาโคมไฟ
ม.4 ต.ป่าซาง

ส่งเสริมกิจกรรมการรวมกลุ่มสตรี
บ้านฉางข้าวน้อยใต้

15,000

ม.4
ต.ป่าซาง

กอง
สวัสดิการ

4

โครงการอบรมส่งเสริม
อาชีพการทาขนม

ส่งเสริมกิจกรรมการรวมกลุ่มสตรี
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส
และผู้ที่สนใจ

20,000

ในเขต
เทศบาล

กอง
สวัสดิการ

5

โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ
ฝึกทักษะกระเป๋าโครเชต์

ส่งเสริมกิจกรรมการรวมกลุ่มผู้สูงอายุ
และกลุ่มสตรี

28,000

ในเขต
เทศบาล

กอง
สวัสดิการ

6

โครงการอบรมอาชีพการทา
น้ายาล้างจานแบบโบราณ

ส่งเสริมกิจกรรมการรวมกลุ่มผู้สูงอายุ
ผู้พิการ, ผู้ด้อยโอกาส,สตรี

10,000

ในเขต
เทศบาล

กอง
สวัสดิการ

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2561

หน้า 17

3. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม วัฒนธรรมและคุณภาพชีวิต
-แผนงานบริหารงานทั่วไป
-แผนงานการศึกษา
-แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
-แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
-แผนงานงบกลาง

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2561

หน้า 18
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และวัฒนธรรม
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
1 โครงการป้องกันและรณรงค์แก้ไข
ปัญหายาเสพติด

รายละเอียดของโครงการ/
ป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด
ในพื้นที่เทศบาลตาบลป่าซาง

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2561

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ
30,000 ในเขต
เทศบาล

หน่วย
ดาเนินการ
สานักปลัด

พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน้า 19
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และวัฒนธรรม
แผนงานการศึกษา
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
1 อุดหนุนสถานีตารวจภูธรป่าซาง

2 โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น

รายละเอียดของโครงการ/
โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้าน
การใช้ยาเสพติดในนักเรียน
(D.A.R.E)
จัดกิจกรรมส่งเสริมศาสนาวัฒนธรรม
ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2561

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ
15,600 ในเขต
เทศบาล

หน่วย
ดาเนินการ
กอง
การศึกษา

20,000

กอง
การศึกษา

ในเขต
เทศบาล

พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน้า 20
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และวัฒนธรรม
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
1 โครงการผู้สูงอายุสุขภาพ
ดีชีวีเป็นสุข

รายละเอียดของโครงการ/
-เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถดูแลตัวเองและ
ใช้ชีวิตประจาวันได้ด้วยตัวเอง

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ
12,000 ในเขต
เทศบาล

หน่วย
ดาเนินการ
กอง
สวัสดิการ

2 โครงการฟ้อนเจิงเพื่อสุขภาพ

จัดกิจกรรมให้ผู้สูงอายุได้ออก
กาลังกายร่วมกันเพื่อคลายเหงา

19,000

ในเขต
เทศบาล

กอง
สวัสดิการ

3 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายุ

เพื่อให้ผู้สูงอายุมีองค์ความรู้
ในการดาเนินชีวิตอย่างเหมาะสม

50,000

ในเขต
เทศบาล

กอง
สวัสดิการ

30,000

ในเขต
เทศบาล

กอง
สวัสดิการ

4 โครงการสานสายใยรักของครอบครัว จัดกิจกรรมให้ครอบครัวได้ทา
กิจกรรมร่วมกันเพื่อให้ครอบครัวได้แลก
เปลี่ยนเรียนรู้ความคิดของแต่ละคน
ในครอบครัวเพื่อปรับตัวเข้าหน้ากัน

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2561

พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน้า 21
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และวัฒนธรรม
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
1 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง

รายละเอียดของโครงการ/
จัดกิจกรรมสืบสาน อนุรักษ์ประเพณี
ลอยกระทงให้คงอยู่สืบไป

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ
250,000 ในเขต
เทศบาล

หน่วย
ดาเนินการ
กอง
การศึกษา

200,000

ในเขต
เทศบาล

กอง
การศึกษา

2 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์

จัดกิจกรรมสืบสาน อนุรักษ์ประเพณี
สงกรานต์ให้คงอยู่สืบไป

3 โครงการถวายเทียนเข้าพรรษา

จัดกิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา

25,000

ในเขต

กอง
การศึกษา

4 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี

จัดกิจกรรมส่งเสริมศาสนาวัฒนธรรม
ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น

160,000

ในเขต
เทศบาล

กอง
การศึกษา

5 โครงการประเพณีสรงน้าพระธาตุและ อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน
ม.5 ต.ปากบ่อง
กู่ครูบาวัดบ้านก้อง

20,000

ม.5
ต.ปากบ่อง

กอง
การศึกษา

6 โครงการประเพณีสรงน้าพระบรมสารี อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน
ม.2 ต.ปากบ่อง
ริกธาตุและกู่อัฐิอดีตเจ้าอาวาส
วัดท่าต้นงิว้

20,000

ม.2
ต.ปากบ่อง

กอง
การศึกษา

โครงการประเพณีสรงน้าพระธาตุและ อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน
ม.2 ต.ป่าซาง
กู่ครูบาอดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านล้อง

20,000

ม.2
ต.ป่าซาง

กอง
การศึกษา

7

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2561

พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน้า 22
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
8 โครงการประเพณีสรงน้าธาตุและ
กู่ครูบาอดีตเจ้าอาวาสวัดหนองผา

รายละเอียดของโครงการ/
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน
ม.4 ต.ปากบ่อง

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ
20,000 ม.4
ต.ปากบ่อง

หน่วย
ดาเนินการ
กอง
การศึกษา

9 โครงการประเพณีสรงน้าพระธาตุ และ อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน
ม.3 ต.ปากบ่อง
รูปเหมือนครูบาอดีตเจ้าอาวาส
วัดธรรมสังเวช (วัดหนองสลีก)

20,000

ม.3
ต.ปากบ่อง

กอง
การศึกษา

10 โครงการประเพณีสรงน้าพระธาตุกู่
อัฐิครูบาคันธา (ครูบาคางเป็ด)
วัดฉางข้าวน้อยใต้

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน
ม.4 ต.ป่าซาง

20,000

ม.4
ต.ป่าซาง

กอง
การศึกษา

11 โครงการประเพณีสรงน้าพระธาตุ
ศรีจอมยองวัดฉางข้าวน้อยเหนือ

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน
ม.3 ต.ป่าซาง

20,000

ม.3
ต.ป่าซาง

กอง
การศึกษา

12 โครงการประเพณีใส่ขันดอกไม้บูชา
เสาอินทขิลเสาหลักเมืองป่าซาง
งานสรงน้าพระธาตุและสรงน้า
รูปเหมือนครูบาอดีตเจ้าอาวาส
วัดอินทขิล

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน
ม.1 ต.ป่าซาง

20,000

ม.1
ต.ป่าซาง

กอง
การศึกษา

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2561

พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน้า 23
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
13 โครงการประเพณีสรงน้าพระบรม
สารีริกธาตุเจ้าและสรงน้ากู่อัฐิครูบา
อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าซางงาม

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน
ม.1 ต.ป่าซาง

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ
ม.1
20,000
ต.ป่าซาง

หน่วย
ดาเนินการ
กอง
การศึกษา

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน
ม.1 ต.ป่าซาง

20,000

ม.1
ต.ป่าซาง

กอง
การศึกษา

15 โครงการประเพณีแห่ไม้ก้าและสรงน้า อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน
ม.5 ต.ป่าซาง
พระธาตุกู่ครูบาอดีตเจ้าอาวาสวัด
หนองหอย

20,000

ม.5
ต.ป่าซาง

กอง
การศึกษา

14 โครงการประเพณีสรงน้าพระบรม
สารีริกธาตุสรงน้ากู่อัฐิครูบาอาจารย์
เจ้าอาวาสวัดพานิชสิทธิการาม

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2561

พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน้า 24
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และวัฒนธรรม
แผนงานงบกลาง
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
เพื่อรองรับการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ
ที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามระเบียบฯ

2 เบี้ยยังชีพคนพิการ

รองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ
ให้แก่คนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์
ที่กาหนด

3 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

ดาเนินการรองรับการสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์

4 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นดาเนินงานและบริหารจัดการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2557

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2561

งบประมาณ

สถานที่
หน่วย
พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ดาเนินการ ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
16,268,300 เทศบาล กองสวัสดิการฯ

5,203,200 เทศบาล กองสวัสดิการฯ

240,000 เทศบาล

280,000

เทศบาล

กองสาธารณสุข

กองสาธารณสุข

หน้า 25

4. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
-แผนงานสาธารณสุข
-แผนงานเคหะและชุมชน

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2561

หน้า 26
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานสาธารณสุข
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
1 โครงการความรู้คู่ชุมชนสะอาด
สดใสไร้มลพิษ

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เรื่อง
การป้องกันมลพิษในอากาศและ
สิ่งแวดล้อม

งบประมาณ

สถานที่
หน่วย
พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ดาเนินการ ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
10,000 ในเขต
กอง
เทศบาล สาธารณสุข

2

โครงการชุมชนลดขยะ

อบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในการ
จัดการขยะและทัศนศึกษาดูงาน

10,000

ในเขต
กอง
เทศบาล สาธารณสุข

3

โครงการตรวจสอบคุณภาพ
นาดื่ม นาบริโภค

ตรวจสอบคุณภาพแหล่งนาดื่มนา
บริโภคของหมู่บ้าน,ตู้นาดื่มอัตโนมัติ
และให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ/
ประชาชน

25,000

ในเขต
กอง
เทศบาล สาธารณสุข

4

โครงการบาบัดนาเสียด้วยมือเรา

เพื่อจัดอบรมเผยแพร่ความรู้
เรื่องวิชาการบาบัดนาเสียครัวเรือน/
ชุมชน

15,000

ในเขต
กอง
เทศบาลฯ สาธารณสุข

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2561

หน้า 27
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
5 โครงการแปรรูปขยะอินทรีย์
ลดโลกร้อน

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
จัดการขยะได้อย่างถูกวิธี
อีเอ็ม เพื่อนาไปใช้ประโยชน์และลด
โลกร้อน

งบประมาณ

สถานที่
หน่วย
พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ดาเนินการ ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
20,000 ในเขต
กอง
เทศบาลฯ สาธารณสุข

6

โครงการรักษาสิ่งแวดล้อม
หน้าบ้านน่ามอง ที่ทางานน่าอยู่

รณรงค์ให้ประชาชนดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมในบ้าน/สานักงาน
ให้ถูกสุขลักษณะ

10,000

ในเขต สาธารณสุข
เทศบาล

7

โครงการอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดอบรมให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
รวมทังการจัดการนาเสียในครัวเรือน

20,000

ในเขต
กอง
เทศบาล สาธารณสุข

8

โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรนา

จัดอบรมให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมรวมทังการจัดการนาเสีย
ในครัวเรือน

10,000

ในเขต
กอง
เทศบาล สาธารณสุข

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2561

หน้า 28
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานเคหะและชุมชน
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
1 โครงการจัดการขยะมูลฝอย
ในเขตเทศบาลตาบลป่าซาง

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
-จ้างเหมาบริการฝังกลบขยะมูลฝอย

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2561

งบประมาณ

สถานที่
หน่วย
พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ดาเนินการ ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
750,000
ม.4
กองช่าง/
ต.ป่าซาง สาธารณสุข

หน้า 29

5. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา
-แผนงานการศึกษา
-แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2561

หน้า 30
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา และการกีฬา
แผนงานการศึกษา
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/
ที่
กิจกรรม
1 โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ เข้าร่วมมหกรรมทางการศึกษา
และมหกรรมการศึกษา

งบประมาณ

สถานที่ หน่วย
พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ดาเนินการ ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
50,000 ในเขต
กอง
เทศบาล การศึกษา

2

โครงการพัฒนาการเรียนการสอน เพิ่มประสิทธิภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โดยเน้นเด็กเป็นสาคัญ
เทศบาลให้มีประสิทธิภาพ

50,000 ในเขต
กอง
เทศบาล การศึกษา

3

โครงการพัฒนาและส่งเสริม
ศักยภาพของครูและผู้ดูแลเด็ก
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ดูแลเด็กทั้งสองศูนย์
ได้การอบรม

41,000 ในเขต
กอง
เทศบาล การศึกษา

4

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบลป่าซาง

เพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็กและกรรมการบริหาร
ศูนย์เด็กเล็กบริหารศูนย์เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน

50,000 ในเขต
กอง
เทศบาล การศึกษา

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2561

หน้า 31
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
5 โครงการวันวิชาการ

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการทางวิชาการแก่
บุคลาการทางการศึกษา

งบประมาณ

สถานที่ หน่วย
พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ดาเนินการ ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
17,000 ในเขต
กอง
เทศบาล การศึกษา

6

โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันสาคัญ เพื่อปลูกฝังค่านิยม จารีตประเพณีและ
วัฒนธรรมอันดีงามของวันสาคัญต่าง ๆ
ให้แก่เด็กเล็ก

35,000 ในเขต
กอง
เทศบาล การศึกษา

7

โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์
ระหว่างศูนย์เด็กเล็กกับชุมชน

20,000 ในเขต
กอง
เทศบาล การศึกษา

8

โครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง ส่งเสริมให้เด็กเล็กอายุระหว่าง
2.5-4 ขวบ เข้าร่วมกิจกรรมและมี
ประสบการณ์เรียนรู้จากสถานที่จริง

จัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง
ศูนย์เด็กเล็กกับชุมชน

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2561

25,000 ในเขต
กอง
เทศบาล การศึกษา

หน้า 32
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
9 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
ค่าอาหารกลางวัน (ศูนย์เด็ก) จานวน
80 คน คนละ20 บาท จานวน 245 วัน
ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)
จานวน 80 คน (ตามข้อมูลสารสนเทศ
CCIS)คนละ1,700 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
10 อุดหนุนโรงเรียน (อาหารกลางวัน -อุดหนุนโรงเรียน (อาหารกลางวัน สพฐ.)
สพฐ.)
จานวน 337 คน คนละ 20 บาท
จานวน 200 วัน
11 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในโรงเรียน

-อุดหนุนโรงเรียนสพฐ.ในเขตเทศบาล
จานวน 4 แห่ง คือ โรงเรียนบ้านป่าซาง
โรงเรียนวัดบ้านก้อง โรงเรียนบ้านล้อง
หนองหอยและโรงเรียนบ้านฉางข้าวน้อย
แห่งละ 5,000 บาท

12 อุดหนุนโรงเรียนบ้านฉางข้าวน้อย โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2561

งบประมาณ

สถานที่ หน่วย
พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ดาเนินการ ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
392,000 ในเขต
กอง
เทศบาล การศึกษา
136,000 ในเขต
กอง
เทศบาล การศึกษา

1,348,000

ในเขต
กอง
เทศบาล การศึกษา

20,000

ในเขต
กอง
เทศบาล การศึกษา

10,000

ในเขต
กอง
เทศบาล การศึกษา

หน้า 33
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
13 อุดหนุนโรงเรียนบ้านป่าซาง

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
ให้กับเด็กนักเรียน

14 อุดหนุนโรงเรียนวัดบ้านก้อง

โครงการค่ายภาษาพัฒนาสู่อาเซียน

15 อุดหนุนโรงเรียนวัดบ้านก้อง

งบประมาณ

สถานที่ หน่วย
พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ดาเนินการ ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
10,000 ในเขต
กอง
เทศบาล การศึกษา

5,000

ในเขต
กอง
เทศบาล การศึกษา

โครงการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น

10,000

ในเขต
กอง
เทศบาล การศึกษา

16 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติแก่เด็กและ
เยาวชนในเขตเทศบาล

120,000 ในเขต
กอง
เทศบาล การศึกษา

17 โครงการประกวดคาขวัญ
ต่อต้านการทุจริต

จัดกิจกรรมประกวดคาขวัญต่อต้าน
การทุจริต เพื่อสร้างค่านิยมที่ดีให้แก่เด็ก
และเยาวชนในการทาความดี ซื่อสัตย์สุจริต
ผู้เข้าร่วมประกวด ไม่น้อยกว่า 50 คน

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2561

20,000 ในเขต
กอง
เทศบาล การศึกษา

หน้า 34
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
18 โครงการส่งเสริมคุณธรรม
สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็ก
และเยาวชน

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา
ในเขตเทศบาลตาบลป่าซาง เกิดการเรียนรู้
และมีประสบการณ์ในการดารงชีวิต
จากสถานที่จริง

งบประมาณ

สถานที่ หน่วย
พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ดาเนินการ ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
40,000 ในเขต
กอง
เทศบาล การศึกษา

19 โครงการส่งเสริมพื้นที่สร้างสรรค์
สาหรับเด็กและเยาวชน

ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา
ในเขตเทศบาลฯได้จัดทากิจกรรม
เพื่อส่งเสริมการพัฒนาตนเองมากยิ่งขึ้น

50,000 ในเขต
กอง
เทศบาล การศึกษา

20 โครงการส่งเสริมเยาวชนเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อส่งเสริมให้เด็กเล็กได้เข้าใจ และเรียนรู้
เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง

50,000 ในเขต
กอง
เทศบาล การศึกษา

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2561

หน้า 35
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา และการกีฬา
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/
ที่
กิจกรรม
1 โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน
การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์
สัมพันธ์ต้านยาเสพติด
ระหว่างชุมชนในเขตเทศบาล

การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์
ระหว่างเทศบาลต่าง ๆ ในจังหวัด

งบประมาณ

สถานที่ หน่วย
พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ดาเนินการ ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
200,000 ในเขต
กอง
เทศบาล การศึกษา

2

โครงการแข่งขันกีฬาประชาชน
และเทศบาลสัมพันธ์

3

โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬา การแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนใน
ให้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชน เขตเทศบาล

130,000 ในเขต
กอง
เทศบาล การศึกษา

4

โครงการส่งเสริมกีฬาป่าซางลีก

100,000

จัดกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอล

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2561

150,000

ในเขต
กอง
เทศบาล การศึกษา

ในเขต
กอง
เทศบาล การศึกษา

หน้า 36

6. ภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านระบบสาธารณสุข
-แผนงานสาธารณสุข

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2561

หน้า 37
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุข
แผนงานสาธารณสุข
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
1 โครงการคุ้มครองผู้บริโภค
ปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
เพื่อจัดอบรมและออกตรวจสาร
ปนเปื้อนในอาหารและผลิตภัณฑ์
สุขภาพ

งบประมาณ

สถานที่
หน่วย
พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ดาเนินการ ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
10,000 ในเขต
กอง
เทศบาล สาธารณสุข

2

โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อบริหารจัดการระบบบริหาร
การแพทย์ฉุกเฉินของเทศบาลให้
สามารถตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนที่เจ็บป่วยฉุกเฉิน
และได้รับการช่วยเหลืออย่างถูกต้อง
และทันท่วงที

3

โครงการบริการสาธารณสุข
เคลื่อนที่

เพื่อออกหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพ
ประชาชนเคลื่อนที่และเป็นการคัดกรอง
ให้การรักษาโรคเบื้องต้น

10,000 ในเขต
กอง
เทศบาลฯ สาธารณสุข

4

โครงการป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออกในชุมชน

รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกด้วยการ
พ่นหมอกควันและสารวจทาลายแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงลายและสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับไข้เลือดออก เพื่อลดอัตรา
การป่วย-ตาย ด้วยโรคไข้เลือดออก

180,000 ในเขต
กอง
เทศบาลฯ สาธารณสุข

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2561

660,000 ในเขต
กอง
เทศบาล สาธารณสุข

หน้า 38
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
5 โครงการป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อที่เกิดจากสัตว์สู่คน

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ
ที่สัตว์เป็นพาหนะนาโรค

งบประมาณ

สถานที่
หน่วย
พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ดาเนินการ ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
20,000 ในเขต
กอง
เทศบาล สาธารณสุข

6

โครงการเฝ้าระวังและป้องกัน
โรคระบบทางเดินหายใจ

จัดกิจกรรมรณรงค์เผยแพร่ความรู้
ความเข้าใจด้านการเฝ้าระวัง/ป้องกัน
โรคระบบทางเดินหายใจ

5,000 ในเขต
กอง
เทศบาล สาธารณสุข

7

โครงการเฝ้าระวังและป้องกัน
โรคระบบทางเดินอาหาร

เพื่อจัดกิจกรรมรณรงค์เผยแพร่ความรู้/
การจัดการสุขาภิบาลน้าและอาหาร

11,000 ในเขต
กอง
เทศบาล สาธารณสุข

8

โครงการพัฒนาเครือข่ายด้าน
การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อ

เพื่อจัดกิจกรรมรณรงค์เผยแพร่ความรู้/
เครือข่ายด้านการเฝ้าระวังป้องกัน
และควบคุมโรคติดต่อ

15,000 ในเขต
กอง
เทศบาล สาธารณสุข

9

โครงการรณรงค์ป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

เพื่อจัดกิจกรรมรณรงค์เผยแพร่ความรู้
ความเข้าใจด้านการเฝ้าระวัง/ป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า

50,000 ในเขต
กอง
เทศบาล สาธารณสุข

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2561

หน้า 39

7. ภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง-การบริหาร
-แผนงานบริหารงานทั่วไป
-แผนงานการรักษาความสงบภายใน
-แผนงานการศึกษา
-แผนงานสาธารณสุข
-แผนงานเคหะและชุมชน
-แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
-แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2561

หน้า 40
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง-การบริหาร
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
1 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งหรือ
การคัดสรร

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
หรือการคัดสรรของเทศบาลตาบลป่าซาง

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ
10,000 ในเขต
เทศบาล

หน่วย
ดาเนินการ
สานักปลัด

2

โครงการเกษตรปลอดภัย

ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร ส่งเสริม
การใช้สารชีวภัณฑ์ พัฒนาความสามารถ
เกษตรกร

20,000

ในเขต
เทศบาล

สานักปลัด

3

โครงการเทศบาลพบประชาชน

เพื่อพบปะเยี่ยมเยือนและรับทราบ
ปัญหาของประชาชน

30,000

ในเขต
เทศบาล

สานักปลัด

4

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิม
พระเกียรติ

ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการแสดงความจงรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์

10,000

ในเขต
เทศบาล

สานักปลัด

5

โครงการแผ่นดินธรรม
แผ่นดินทอง

ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการพัฒนา

30,000

ในเขต
เทศบาล

สานักปลัด

6

โครงการฝึกอบรมมาตรฐาน
คุณธรรมจริยธรรมและเพิ่ม
ประสิทธิภาพ พนักงาน ลูกจ้าง
เทศบาลตาบลป่าซาง

ฝึกอบรม ทัศนศึกษาดูงาน

100,000

ในเขต
เทศบาล

สานักปลัด

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2561

พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน้า 41
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
7 โครงการลดใช้พลังงาน

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
พนักงาน เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมการใช้
พลังงานอย่างประหยัด

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ
20,000 ในเขต
เทศบาล

หน่วย
ดาเนินการ
สานักปลัด

8

โครงการวันท้องถิ่นไทย

ส่งเสริมและจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่
ผลการดาเนินงานของเทศบาลฯ

10,000

ในเขต
เทศบาล

สานักปลัด

9

โครงการวันเทศบาล

จัดกิจกรรมวันเทศบาล เพื่อสร้างจิต
สานึกและธารงไว้ซึ่งประเพณีอันดีงาม

30,000

ในเขต
เทศบาล

สานักปลัด

10 โครงการส่งเสริมทาการ
เกษตร 4.0

ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านการทา
การเกษตร 4.0

20,000

ในเขต
เทศบาล

สานักปลัด

11 เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอป่าซาง
1.งานรัฐพิธี

10,000 อ.ป่าซาง

สานักปลัด

2.โครงการงานพระราชพิธีถวาย
พระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

50,000 อ.ป่าซาง

สานักปลัด

โครงการดาเนินกิจกรรมบาเพ็ญสาธารณ
ประโยชน์และช่วยเหลือผู้ประสบภัย
สาธารณภัย ผู้ด้อยโอกาสของ
กิ่งกาชาดอาเภอป่าซาง

10,000 อ.ป่าซาง

สานักปลัด

12 เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2561

พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน้า 42
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
13 โครงการจัดทาแผนพัฒนา
ของเทศบาลตาบลป่าซาง

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
จัดเตรียมโครงการด้านการพัฒนา
ด้านต่างๆ ให้อยู่ในลักษณะ
ที่พร้อมบรรจุในเอกสารงบประมาณ
ประจาปีและนาไปปฏิบัติได้ทันที
เมื่อได้รับงบประมาณจากส่วนกลาง/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

งบประมาณ

สถานที่
หน่วย
พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ดาเนินการ ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
30,000 ในเขต
กองวิชาการ
เทศบาล และแผนงาน

14 โครงการเชิดชูเกียรติพนักงาน
ลูกจ้าง ผู้มีคุณธรรมจริยธรรม
ในการปฏิบัติราชการและ
ให้บริการดีเด่น

จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ พนักงาน
ลูกจ้าง ของเทศบาลผู้มีคุณธรรมจริยธรรม
ในการปฏิบัติราชการและให้บริการ
ประชาชนดีเด่น

10,000

ในเขต
เทศบาล

กองวิชาการ
และแผนงาน

15 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อประชาคมแผนพัฒนา
ท้องถิ่น/แผนชุมชน เทศบาล
ตาบลป่าซาง

-จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อรับทราบ
ประเด็นปัญหาและความต้องการในการ
พัฒนาท้องถิ่น
-ประชาชนตามสัดส่วนประชาคมระดับตาบล
จานวน 260 คน

40,000

ในเขต
เทศบาล

กองวิชาการ
และแผนงาน

16 โครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารทางราชการของ
เทศบาลตาบลป่าซาง

ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการของ
เทศบาลตาบลป่าซาง

20,000

ในเขต
เทศบาล

กองวิชาการ
และแผนงาน

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2561

หน้า 43
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
17 โครงการเผยแพร่กฏหมาย
แก่ประชาชน

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
จัดกิจกรรมเผยแพร่กฏหมายแก่ประชาชน
ภายในเขตเทศบาล

งบประมาณ

สถานที่
หน่วย
พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ดาเนินการ ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
20,000 ในเขต
กองวิชาการ
เทศบาล และแผนงาน

18 โครงการพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
ตาบลป่าซาง

เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลให้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ใน
การกาหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น

80,000

ในเขต
เทศบาล

กองวิชาการ
และแผนงาน

19 โครงการพัฒนารายได้

-บริการรับชาระภาษีนอกสถานที่,
บริการถึงที่ รับชาระภาษีถึงบ้าน
-ประชาสัมพันธ์ในลักษณะต่างๆ เช่น
การจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ
เสียงตามสาย เว็บไซต์ ให้ประชาชนรับทราบ
ขั้นตอนในการชาระภาษีและภาษีที่จัดเก็บ
ดังกล่าว เทศบาลได้นาไปพัฒนาท้องถิ่น
และจัดทาบริการสาธารณะ
-จัดการประชุมชี้แจงให้ความรู้
กับประชาชนตามโอกาสที่เหมาะสม
-จัดหาอุปกรณ์ในการให้บริการ
ประชาชนที่นั่งคอย เช่น หนังสือพิมพ์
น้าดื่ม กาแฟ เป็นต้น

20,000

ในเขต
เทศบาล

กองคลัง

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2561

หน้า 44
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
20 จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานของเทศบาลและ
ปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือ
เครื่องใช้ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งาน
ได้ดี แผนงานบริหารงานทั่วไป
-จัดซื้อครุภัณฑ์สานักงาน

-จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

-เก้าอี้ทางาน มีพนักพิงกลาง มีที่ท้าวแขน
มีล้อเลื่อน จานวน 2 ตัว ราคาตัวละ
1,600 บาท
-ตู้เหล็กบานเลื่อน 5 ฟุต ขนาด
กว้าง 149 ลึก 40 สูง 87 เซ็นติเมตร
จานวน 2 หลัง ราคาหลังละ 5,500 บาท
-โต๊ะทางานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต ขนาด
ไม่น้อยกว่า1,220 x 660 x 750
มิลลิเมตร (กว้าง x ลึก x สูง)
จานวน 1 ตัว ราคาตัวละ 4,500 บาท
-เครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์ระดับ XGA
ขนาด 3500 ANSI Lumens จานวน 2
เครื่อง ราคาเครื่องละ 36,000 บาท
-จอรับภาพ ขนาดเส้นทแยงมุม 150 นิ้ว
พร้อมขาตั้ง จอภาพทาด้วยโลหะแบบ
สามขา เนื้อจอเป็นชนิด MATT WHITE
จานวน 1 ตัว

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2561

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วย
ดาเนินการ

3,200 เทศบาล

สานักปลัด

11,000 เทศบาล

สานักปลัด

4,500 เทศบาล

สานักปลัด

72,000 เทศบาล

สานักปลัด

13,500 เทศบาล

สานักปลัด

พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน้า 45
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
-จัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน

-จัดซื้อครุภัณฑ์สานักงาน

-จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง
-จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่
-จัดซื้อครุภัณฑ์สานักงาน

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
-พัดลมอุตสาหกรรม ขนาดใบพัด
ไม่ต่ากว่า 24 นิ้ว ปรับแรงลมได้อย่างน้อย
3 ระดับ มีแกนขาตั้งระดับสูง จานวน 4
เครื่อง ราคาเครื่องละ 3,000 บาท
-เก้าอี้สานักงาน จานวน 1 ตัว
พนักพิงกลาง มีที่ท้าวแขน มีล้อเลื่อน
-โต๊ะทางานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต
จานวน 1 ตัว ขนาดไม่น้อยกว่า
1,220 x 660 x 750 มิลลิเมตร
-รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี
แบบเกียร์ธรรมดา จานวน 1 คัน
-โทรทัศน์ แอล อีดี (LED TV)
ความละเอียดจอภาพ 1920x1080
พิกเซล ขนาด 50 นิ้ว จานวน 1 เครื่อง
-เก้าอี้ล้อเลื่อน มีพนักพิง ปรับโช็ค
สูง-ต่าได้ จานวน 2 ตัว ราคาตัวละ
2,000 บาท
-เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน
ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด
18,000 บีทียู
-โต๊ะทางานไม้ ระดับ 3-6 จานวน 1 ตัว

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2561

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ
12,000 เทศบาล

หน่วย
ดาเนินการ
สานักปลัด

1,600 เทศบาล

กองวิชาการ
และแผนงาน
กองวิชาการ
และแผนงาน

4,500 เทศบาล

38,000 เทศบาล
27,000 เทศบาล

กองวิชาการ
และแผนงาน
กองวิชาการ
และแผนงาน

4,000 เทศบาล

กองคลัง

28,600 เทศบาล

กองคลัง

5,000 เทศบาล

กองคลัง

พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน้า 46
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
ค่าบารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินของ
เทศบาลที่ชารุดเสียหาย ให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

ค่าบารุงรักษาครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ที่ชารุด
เสียหาย ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

30,000 เทศบาล

สานักปลัด

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

ค่าบารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินของ
เทศบาลที่ชารุดเสียหาย ให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ
ค่าบารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินของ
เทศบาลที่ชารุดเสียหาย ให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ

50,000 เทศบาล

กองวิชาการ
และแผนงาน

30,000 เทศบาล

กองคลัง

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2561

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ
200,000 เทศบาล

หน่วย
ดาเนินการ
สานักปลัด

พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน้า 47
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง-การบริหาร
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
1 โครงการจัดตั้งหมู่บ้านเข้มแข็ง
ป้องกันการพนันและยาเสพติด

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
จัดตั้งหมู่บ้านเข้มแข็งป้องกันการพนัน
และยาเสพติด

2

โครงการซักซ้อมแผนป้องกัน
เตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่
และบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน ในการช่วยเหลือประชาชนจาก
สาธารณภัย

3

โครงการฝึกอบรมพัฒนา
ศักยภาพ อปพร.และเจ้าหน้าที่
งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของ อปพร. เมื่อเกิดภัยพิบัติต่างๆ
ในอนาคต

4

โครงการหนูไม่จมน้าแน่
ถ้าช่วยกันดูแลและป้องกัน

ฝึกทักษะการเรียนรู้ในการช่วยเหลือตนเอง
ตลอดจนการเอาชีวิตรอดจากการจมน้า

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2561

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ
20,000 ในเขต
เทศบาล

หน่วย
ดาเนินการ
สานักปลัด

25,000

ในเขต
เทศบาล

สานักปลัด

100,000

ในเขต
เทศบาล

สานักปลัด

30,000

ในเขต
เทศบาล

สานักปลัด

พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน้า 48
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
5 จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานของเทศบาลและ
ปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือ
เครื่องใช้ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งาน
ได้ดี
-จัดซื้อครุภัณฑ์สานักงาน
-จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

-เก้าอี้ทางาน จานวน 1 ตัว
มีพนักพิงกลาง มีที่ท้าวแขน มีล้อเลื่อน
-สายส่งน้าดับเพลิง ชนิดยางสังเคราะห์
ขนาด 1.5 นิ้ว ยาว 20 เมตร พร้อม
ข้อต่อทองเหลืองสวมเร็ว ขนาด 2.5 นิ้ว
จานวน 3 เส้น ราคาเส้นละ 8,000 บาท
ค่าบารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินของ
เทศบาลที่ชารุดเสียหาย ให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ
ค่าบารุงรักษาครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ที่ชารุด
เสียหาย ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2561

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

1,600 เทศบาล
24,000 เทศบาล

หน่วย
ดาเนินการ

สานักปลัด
(งานป้องกัน)
สานักปลัด
(งานป้องกัน)

100,000 เทศบาล

สานักปลัด
(งานป้องกัน)

50,000 เทศบาล

สานักปลัด
(งานป้องกัน)

พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน้า 49
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง-การบริหาร
แผนงานการศึกษา
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
1 จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานของเทศบาลและ
ปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือ
เครื่องใช้ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งาน
ได้ดี
จัดซื้อครุภัณฑ์สานักงาน

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

-เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร
จานวน 1 เครื่อง
-เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา
ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น จานวน
1 เครื่อง
-เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA
ขนาด 3,000 ANSILumens จานวน
1 เครื่อง
-จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จานวน 10 จอ
ราคาจอละ 3,000 บาท
ค่าบารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินของ
เทศบาลที่ชารุดเสียหาย ให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ
ค่าบารุงรักษาครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ที่ชารุด
เสียหาย ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2561

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วย
ดาเนินการ

13,000 เทศบาล

กองการศึกษา

18,000 เทศบาล

กองการศึกษา

33,000 เทศบาล

กองการศึกษา

30,000 เทศบาล

กองการศึกษา

30,000 เทศบาล

กองการศึกษา

25,000 เทศบาล

กองการศึกษา

พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน้า 50
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
ค่าบารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาล
ที่ชารุดเสียหาย ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2561

งบประมาณ

สถานที่
หน่วย
พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ดาเนินการ ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
45,000 เทศบาล กองการศึกษา

หน้า 51
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง-การบริหาร
แผนงานสาธารณสุข
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
1 จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานของเทศบาลและ
ปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือ
เครื่องใช้ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งาน
ได้ดี
-จัดซื้อครุภัณฑ์สานักงาน

-จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง
-จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร
-จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วย
ดาเนินการ

-เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน
ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ)
ขนาด 24,000 บีทียู จานวน 1 เครื่อง
-รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี
แบบเกียร์ธรรมดา จานวน 2 คัน
ราคาคันละ 38,000 บาท
-เครื่องพ่นหมอกควัน จานวน 1 เครื่อง

28,000 เทศบาล กองสาธารณสุขฯ

-เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงาน
สานักงาน * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
จานวน 2 เครื่อง
-เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด
LED ขาวดา ชนิด Network
แบบที่ 1 จานวน 1 เครื่อง
-เครื่องสารองไฟ ขนาด 800 VA
จานวน 1 เครื่อง

32,000 เทศบาล กองสาธารณสุขฯ

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2561

76,000 เทศบาล กองสาธารณสุขฯ

59,000 เทศบาล กองสาธารณสุขฯ

7,900 เทศบาล กองสาธารณสุขฯ

2,800 เทศบาล กองสาธารณสุขฯ

พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน้า 52
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
ค่าบารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาล
ที่ชารุดเสียหาย ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ค่าบารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาล
ที่ชารุดเสียหาย ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2561

งบประมาณ

สถานที่
หน่วย
พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ดาเนินการ ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
50,000 เทศบาล กองสาธารณสุขฯ
80,000 เทศบาล กองสาธารณสุขฯ

หน้า 53
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง-การบริหาร
แผนงานเคหะและชุมชน
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/
ที่
กิจกรรม
1 โครงการพัฒนาศักยภาพ
เพื่อจัดอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการ
คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ตรวจรับงานจ้างและเจ้าหน้าที่
เทศบาลตาบลป่าซาง
2 จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานของเทศบาลและ
ปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือ
เครื่องใช้ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งาน
ได้ดี
-จัดซื้อครุภัณฑ์สานักงาน
-เก้าอี้ทางาน มีพนักพิงกลาง
มีที่ท้าวแขน มีล้อเลื่อน จานวน 2 ตัว
ราคาตัวละ 1,500 บาท
-โต๊ะทางานไม้ ขนาดไม่น้อยกว่า
กว้าง 150 ลึก 60 สูง 75 เซ็นติเมตร
จานวน 3 ตัว ราคาตัวละ 5,000 บาท
-เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล
-จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
แบบที่ 2 * (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า
19 นิ้ว) จานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ
30,000 บาท
-เครื่องสารองไฟ ขนาด 800 VA
จานวน 1 เครื่อง

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2561

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ
10,000 เทศบาล

หน่วย
ดาเนินการ
กองช่าง

3,000 เทศบาล

กองช่าง

15,000 เทศบาล

กองช่าง

60,000 เทศบาล

กองช่าง

2,800 เทศบาล

กองช่าง

พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
-จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร

-จัดซื้อครุภัณฑ์อื่น

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
-เครื่องสูบน้าซัมเมทซิเบิล
ขนาด 3 แรงม้า จานวน 1 เครื่อง
รถฟาร์มแทรคเตอร์ชนิดขับเคลื่อนสี่ล้อ
ขนาด 40 แรงม้า
-กระจกโค้งจราจร(กระจกโค้งส่องทาง)
ขนาดไม่น้อยกว่า 24 นิ้ว วัสดุทาจาก
โพลีคาร์บอเนต จานวน 17 อัน
ราคาอันละ 2,550 บาท
-ป้ายเครื่องหมายจราจร จานวน
4 ป้าย ประกอบด้วย ป้ายทางม้าลาย
และป้ายทางเขตโรงเรียน
-ไฟกระพริบพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง
จานวน 2 ชุด ราคาชุดละ 12,300 บาท

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ
30,000 เทศบาล

หน่วย
ดาเนินการ
กองช่าง

590,000 เทศบาล

กองช่าง

43,350 เทศบาล

กองช่าง

16,600 เทศบาล

กองช่าง

24,600 เทศบาล

กองช่าง

-ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

ค่าบารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาล
ที่ชารุดเสียหาย ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

100,000 เทศบาล

กองช่าง

-ค่าบารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์
-ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง

ค่าบารุงรักษาครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ที่ชารุด
เสียหาย ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงสิ่งก่อสร้างต่างๆ
ของเทศบาลตาบลป่าซาง

100,000 เทศบาล

กองช่าง

300,000 เทศบาล

กองช่าง

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2561

พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง-การบริหาร
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
1 จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานของเทศบาลและ
ปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือ
เครื่องใช้ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งาน
ได้ดี
-จัดซื้อครุภัณฑ์สานักงาน

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

-เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน
ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด
24,000 บีทียู จานวน 2 เครื่อง
ราคา 28,000 บาท
-โต๊ะทางานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต
ขนาดไม่น้อยกว่า 120 x 66 x 75
เซ็นติเมตร (กว้าง x ลึก x สูง) จานวน 1 ตัว
-เก้าอี้สานักงาน จานวน 1 ตัว ขนาดไม่
น้อยกว่า 47 x 59 x 92 เซ็นติเมตร
(กว้าง x ลึก x สูง) ตัวละ 2,000 บาท
จานวน 1 ตัว
-จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว หม้อต้มน้าไฟฟ้า ขนาด 22.5 ลิตร
เส้นผ่านศูนย์กลาง 30 เซนติเมตร
จานวน 1 ใบ
-ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
ค่าบารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาล
ที่ชารุดเสียหาย ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2561

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วย
ดาเนินการ

56,000 เทศบาล กองสวัสดิการฯ

5,500 เทศบาล กองสวัสดิการฯ

14,000 เทศบาล กองสวัสดิการฯ

20,000 เทศบาล กองสวัสดิการฯ

พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน้า 56
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง-การบริหาร
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
1 เงินอุดหนุนส่วนราชการ

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอป่าซาง
-งานเทศกาลลาไยจังหวัดลาพูน
-งานพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาว
จังหวัดลาพูน
-งานประเพณีสงกรานต์อาเภอป่าซาง

2

จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานของเทศบาลและ
ปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือ
เครื่องใช้ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งาน
ได้ดี
-จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร

-เครื่องพ่นยา แบบใช้แรงดันของเหลว
ชนิดตั้งพื้น ขนาด 3.5 แรงม้า จานวน
1 เครื่อง
-จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน
จานวน 1 เครื่อง

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2561

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

12,000

หน่วย
ดาเนินการ

ในเขต
เทศบาล
30,000 ในเขต
เทศบาล
50,000 ในเขต
เทศบาล

กอง
การศึกษา
กอง
การศึกษา
กอง
การศึกษา

17,000 เทศบาล

กองการศึกษา

12,000 เทศบาล

กองการศึกษา

พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของ อบจ.ลาพูน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
แผนงานเคหะและชุมชน
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
1 เสริมผิวแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายหน้าวัด
บ้านก้อง - สะพานหลวงพ่อบุญเย็น
ม.5 ต.ปากบ่อง

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
ถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายหน้าวัด
บ้านก้อง - สะพานหลวงพ่อบุญเย็น

2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ่อขยะ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ่อขยะ
หมู่ที่ 4 ต.ป่าซาง

งบประมาณ

สถานที่
หน่วย
พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ดาเนินการ ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
600,000 หมู่ 4
กองช่าง
ต.ปากบ่อง อบจ.ลาพูน

600,000

หมู่ 4
กองช่าง
ต.ป่าซาง อบจ.ลาพูน

หน้า 58
โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของจังหวัดลาพูน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
แผนงานเคหะและชุมชน
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
1 เสริมผิวแอสฟัสท์ติกคอนกรีต
พร้อมรางระบายนาสายเข้าสนามกีฬา
ตาบลป่าซาง

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
เสริมผิวแอสฟัสท์ติกคอนกรีต กว้าง 5 เมตร
ระยะทาง 1 กิโลเมตร หรือพืนที่ดาเนินการ
ไม่น้อยกว่า 5,000 ตร.ม. และรางระบายนา
พร้อมฝาปิด ขนาดกว้าง 0.40 ม.
ยาว 150 เมตร

งบประมาณ

สถานที่
หน่วย
พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ดาเนินการ ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2,262,800 หมู่ 1
กองช่าง
ต.ป่าซาง อบจ.ลาพูน

หน้า 59
-ในแผนการดาเนินงาน มี 33 โครงการ
เกิน 7 โครงการ คือ
หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์ที่ 7 -ในระบบ E-plan มี 26 โครงการ

1.อุดหนุน อ.ป่าซาง 107,000.- แยกมาจากอุดหนุนของ สานักปลัด
2.จัดหาเครีองมือเครื่องใช้แผนงานบริหารงานทั่วไป
3.จัดหาเครีองมือเครื่องใช้แผนงานรักษาความสงบ
4.จัดหาเครีองมือเครื่องใช้แผนงานการศึกษา
5.จัดหาเครีองมือเครื่องใช้แผนงานสาธารณสุข
6.จัดหาเครีองมือเครื่องใช้แผนงานเคหะและชุมชน
7.จัดหาเครีองมือเครื่องใช้แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 -ในระบบ E-plan มี 21 โครงการ
-ในแผนการดาเนินงาน มี 23 โครงการ
เกิน 2 โครงการ คือ
1.จัดหาเครีองมือเครื่องใช้แผนงานการศึกษา
2.จัดหาเครีองมือเครื่องใช้แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรม

หน้า 60

