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   แผนการดําเนินงานเทศบาลตําบลป่าซาง  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จัดทําขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  เพ่ือให้เทศบาลได้ใช้เป็นกรอบสําหรับการดําเนินงานและการบูรณาการระหว่างหน่วยงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ซึ่งงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน ได้รวบรวมจากหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม/โครงการ ที่ได้กําหนดห้วงเวลาดําเนินงานตามความเหมาะสมในรอบปี เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติงานได้จริงตามกําหนดเวลา โดยได้นํา
กิจกรรม/โครงการ มาจัดเรียงตามยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ทําให้ทราบถึงโครงสร้างการดําเนินงานของเทศบาลในภาพรวม ตลอดจนความ
สอดคล้องของกิจกรรม/โครงการกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในแต่ละด้าน  

แผนการดําเนินงาน ฉบับนี้ จึงเป็นอีกหนึ่งยุทธวิธีที่ผู้เกี่ยวข้องจะได้ใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และบังเกิดผลสําเร็จ
ดังที่คาดหวังไว้ ตามท่ีระบไุว้ในแผนพัฒนาสามปีเทศบาลตําบลป่าซาง (พ.ศ. 2560 - 2562) และก่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่นต่อไป  
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หน้า 1     
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  2560 
 

 
ส่วนที่  1   

บทน า 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาสามปีและแผนการด าเนินงาน   ส าหรับการท าแผนการด าเนินงานนั้นมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนา
และกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น เพ่ือให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการท างานกับหน่วยงานและจ าแนกรายละเอียดต่าง ๆ 
ของแผนงาน  โครงการ  ในแผนการด าเนินงาน 
  แผนการด าเนินงานจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและ                  
มีประสิทธิภาพ 
  แผนการด าเนินงาน จะก าหนดรายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/
กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการด าเนินงานจะมีที่มาจาก 

1. งบประมาณประจ าปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นด าเนินการ) 
2. โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเองโดยไม่ใช้งบประมาณ (ถ้ามี) 
3. โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยงานราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ  ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  (ส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ให้รวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ  ส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค หรือ
หน่วยงานอ่ืน ๆ ที่มีลักษณะการด าเนินงานครอบคลุมพ้ืนที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่มีความ               
คาบเก่ียวต่อเนื่องระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)   โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด
หรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

4. โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอ่ืน ๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิดประโยชน์ในการประสานการด าเนินงานในพ้ืนที่ 
 
 
 



หน้า 2     
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  2560 
 

วัตถุประสงค์   
1. เพ่ือให้การด าเนินงานการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาสามปีในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของเทศบาลมีความชัดเจนในการปฏิบัติ

มากขึ้น 
2. เพ่ือให้การติดตามประเมินผลและการตรวจสอบการน าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติใช้มีความสะดวกและเป็นไปอย่าง

มีประสิทธิภาพ 
3. เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

ขั้นตอนในการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
                 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 (หมวด  5  ข้อ 26)  ได้ก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการด าเนินงาน โดยมีขั้นตอน  ดังนี ้

   1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง 
ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจ  และหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น 
                 2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศ
แผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันวันที่ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
1. ท าให้การด าเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปีงบประมาณ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น 
2. มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการน าแผนไปปฏิบัติ มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพ 
3.  เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
4.  ทราบถึงจ านวนงบประมาณที่ต้องจ่ายจริงในแต่ละปี 
5.  สามารถบริหารเวลาในการด าเนินงานโครงการของทุกส่วนของเทศบาลต าบลป่าซาง 
6.  สามารถน าแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการด าเนินโครงการต่างๆตามงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ได้อย่างถูกต้อง 

 



3

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน จ านวนโครงการท่ี คิดเป็นร้อยละของ จ านวน คิดเป็นร้อยละของ หน่วยด าเนินการ
ด าเนินการ โครงการท้ังหมด งบประมาณ งบประมาณท้ังหมด

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค 
    สาธารณูปการ
1.1  แนวทางการพัฒนาการปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค 16 12.80 3,273,000.00        23.39 กองช่าง
       สาธารณูปการ  ถนน สะพาน ทางเท้า รางระบายน ้า 
1.2  แนวทางการพัฒนาการปรับปรุงและพัฒนาระบบไฟฟ้า ประปา 8 6.40 1,756,700.00        12.55 กองช่าง
      โทรศัพท์
1.3  แนวทางการพัฒนาการปรับปรุง พัฒนาและจัดหาแหล่งน ้า 0 0.00 768,000.00           5.49 กองช่าง
1.4  แนวทางการพัฒนาการปรับปรุง และพัฒนาการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 0 0.00 1,296,600.00        9.27 กองช่าง
      ท่ีสาธารณะในท้องถ่ิน
1.5  แนวทางการพัฒนาการจัดท้าและวางระบบผังเมือง 0 0.00 0.00 0.00 กองช่าง

รวม 24 19.20 7,094,300.00       50.70

3

ส่วนท่ี  2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม

บัญชีจ านวนโครงการและงบประมาณ
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลต าบลป่าซาง

แผนการด้าเนินงานประจ้าปีงบประมาณ 2558



4

ยุทธศาสตร์/ แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการท่ี คิดเป็นร้อยละของ จ านวน คิดเป็นร้อยละของ หน่วยด าเนินการ
ด าเนินการ โครงการท้ังหมด งบประมาณ งบประมาณท้ังหมด

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว
2.1  แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงาน 7 0.00 0.00 0.00 กองสวัสดิการฯ
      แก่กลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มเกษตรกร
2.2  แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพและอุตสาหกรรม 1 0.80 80000.00 0.57 กองสวัสดิการฯ
      ในครัวเรือนแก่ประชาชน
2.3  แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมและพัฒนาปัจจัยเกื อหนุน 0 0.00 70,000                  0.50 กองสวัสดิการฯ
       ด้านเศรษฐกิจในท้องถ่ินตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.4  แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว 2 1.60 60,000                  0.43 กองวิชาการ
2.5  แนวทางการพัฒนาการสร้างและพัฒนาเครือข่ายการตลาดกลาง 0 0.00 0.00 0.00 กองสวัสดิการฯ
       และศูนย์จ้าหน่ายสินค้า OTOP ในท้องถ่ิน

รวม 10 8.00 210,000               1.50

แผนการด้าเนินงานประจ้าปีงบประมาณ 2558
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ยุทธศาสตร์/ แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการท่ี คิดเป็นร้อยละของ จ านวน คิดเป็นร้อยละของ หน่วยด าเนินการ
ด าเนินการ โครงการท้ังหมด งบประมาณ งบประมาณท้ังหมด

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม วัฒนธรรมและคุณภาพชีวิต
3.1  แนวทางการพัฒนาด้านการป้องกันและรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด 5 4.00 147,000                1.05 ส้านักปลัด
3.2  แนวทางการพัฒนาด้านการสืบสาน อนุรักษ์และฟ้ืนฟู 19 15.20 994,000                7.10 กองการศึกษา
       ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน
3.3  แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา 1 0.80 30,000                  0.21 กองการศึกษา
      และอนุรักษ์ฟ้ืนฟู บูรณะสถานท่ีส้าคัญในเขตเทศบาล
3.4  แนวทางการพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการชุมชน 4 3.20 215,000                1.54 กองสวัสดิการฯ
      อย่างย่ังยืน
3.5  แนวทางการพัฒนาด้านการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 1 0.80 60,000                  0.43 กองการศึกษา
      แก่ประชาชนในท้องถ่ิน

รวม 30 24.00 1,446,000            10.33

แผนการด้าเนินงานประจ้าปีงบประมาณ 2558



6

ยุทธศาสตร์/ แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการท่ี คิดเป็นร้อยละของ จ านวน คิดเป็นร้อยละของ หน่วยด าเนินการ
ด าเนินการ โครงการท้ังหมด งบประมาณ งบประมาณท้ังหมด

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม กองสาธารณสุข
4.1  แนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 4 3.20 320,000.00           2.29 กองสาธารณสุขฯ
4.2  แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าอย่างมีประสิทธิภาพ 1 0.80 0.00 0.00 กองสาธารณสุขฯ
4.3  แนวทางการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากร ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 2 1.60 150,000.00           1.07 กองสาธารณสุขฯ
4.4  แนวทางการสร้างองค์ความรู้ และจิตส้านึกในการจัดการ 0 0.00 0.00 0.00 กองสาธารณสุขฯ
       ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
4.5  แนวทางการสร้างเครือข่าย เฝ้าระวังและป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ 0 0.00 9.00                      0.00 กองสาธารณสุขฯ
       และส่ิงแวดล้อม

รวม 7 5.60 470,009.00          3.36

แผนการด้าเนินงานประจ้าปีงบประมาณ 2558



7

ยุทธศาสตร์/ แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการท่ี คิดเป็นร้อยละของ จ านวน คิดเป็นร้อยละของ หน่วยด าเนินการ
ด าเนินการ โครงการท้ังหมด งบประมาณ งบประมาณท้ังหมด

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา และการกีฬา กองการศึกษา
5.1  แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา ในท้องถ่ินอย่างท่ัวถึง 3 2.40                      570,000                4.07                   กองการศึกษา
      และเสมอภาค
5.2  แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรปรับปรุงและพัฒนา 8 6.40                      98,000                  0.70                   กองการศึกษา
      สถานศึกษาในท้องถ่ิน
5.3  แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการในท้องถ่ิน 6 4.80                      590,000                4.22                   กองการศึกษา
5.4  แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ 4 3.20                      225,000                1.61                   กองการศึกษา
      และผู้สูงอายุในเขตเทศบาล กองสวัสดิการฯ

รวม 21 16.80                   1,483,000            10.60               

แผนการด้าเนินงานประจ้าปีงบประมาณ 2558



8

ยุทธศาสตร์/ แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการท่ี คิดเป็นร้อยละของ จ านวน คิดเป็นร้อยละของ หน่วยด าเนินการ
ด าเนินการ โครงการท้ังหมด งบประมาณ งบประมาณท้ังหมด

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุข กองสาธารณสุข
6.1  แนวทางการสร้างเสริมสุขภาพแก่ประชาชน 2 1.60 80,000.00             0.57 กองสาธารณสุข
6.2  แนวทางการป้องกันและควบคุมโรค 2 1.60 220,000.00           1.57 กองสาธารณสุข
6.3  แนวทางการสร้างเสริมและพัฒนาการแพทย์แผนไทย และสมุนไพร 0 0.00 0.00 0.00 กองสาธารณสุข
      ท้องถ่ิน
6.4  แนวทางการสร้างเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข 1 0.80 0.00 0.00 กองสาธารณสุข
6.5  แนวทางการสร้างเสริม พัฒนาระบบสาธารณสุข 3 2.40 860,000                6.15 กองสาธารณสุข
      และระบบบริการสาธารณสุข

รวม 8 6.40 1,160,000            8.29

แผนการด้าเนินงานประจ้าปีงบประมาณ 2558



9

ยุทธศาสตร์/ แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการท่ี คิดเป็นร้อยละของ จ านวน คิดเป็นร้อยละของ หน่วยด าเนินการ
ด าเนินการ โครงการท้ังหมด งบประมาณ งบประมาณท้ังหมด

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง-การบริหาร ส้านักปลัด
7.1  แนวทางการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานองค์กร 11 8.8 349,000                2.49 ทุกกอง
      ตามหลักธรรมาภิบาล
7.2  แนวทางการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพบุคลากรในองค์กร 2 1.6 110,000                0.79 ส้านักปลัด
7.3  แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้  ระบบเทคโนโลยี 3 2.4 1,025,000             7.33 ทุกกอง
      สารสนเทศ และสถานท่ีปฏิบัติงาน
7.4  แนวทางการปรับปรุงและพัฒนารายได้ของท้องถ่ิน 2 1.6 20,000                  0.14 กองคลัง
7.5  แนวทางการพัฒนาประชาธิปไตยและส่งเสริมมีส่วนร่วมของประชาชน 3 2.4 180,000                1.29 ส้านักปลัด
      ในท้องถ่ิน
7.6  แนวทางการรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัย 4 3.2 445,000                3.18 ส้านักปลัด
      และทรัพย์สินของประชาชน

รวม 25 20.00 2,129,000            15.22
รวมท้ังส้ิน 125 100.00 13,992,309          100.00

แผนการด้าเนินงานประจ้าปีงบประมาณ 2558



หน้า  10

1. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์
1. เพ่ือก่อสร้าง ปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ ถนน สะพาน ทางเท้า รางระบายน ้า
2. เพ่ือก่อสร้าง ปรับปรุงและพัฒนาระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์
3. เพ่ือก่อสร้าง ปรับปรุง พัฒนาและจัดหาแหล่งน ้า

5. เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการจัดท้าและวางระบบผังเมือง

แผนการด าเนินงานประจ าปี งบประมาณ 2560
เทศบาลต าบลป่าซาง

4. เพ่ือก่อสร้างปรับปรุงและพัฒนาการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ท่ีสาธารณะในท้องถ่ิน

แผนการด้าเนินงานประจ้าปีงบประมาณ 2560



หน้า  11

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
 แนวทางการพัฒนาท่ี 1 แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ ถนน สะพาน ทางเท้า รางระบายน้ า
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วย

ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ธาตุกุด  อาคารเอนกประสงค์ กว้าง 7 เมตร   687,000    หมู่ 1 กองช่าง

พร้อมห้องน ้า 4 ห้อง ม.1 ต.ปากบ่อง ยาว 19.5  เมตร  คิดเป็นพื นท่ีไม่น้อยกว่า  ต.ปากบ่อง
136.50 ตารางเมตร  พร้อมห้องน ้า 4  ห้อง 

2 ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ข้างศาลา อาคารเอนกประสงค์ กว้าง  6 เมตร  488,000    หมู่ 5 กองช่าง
เอนกประสงค์หลังเดิม ม.5 ต.ปากบ่อง ยาว 10.5 เมตร คิดเป็นพื นท่ีไม่น้อยกว่า ต.ปากบ่อง

 63 ตารางเมตร

3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหลัง ถนนคสล. กว้าง  4 เมตร ยาวรวม 162 เมตร    369,000    หมู่ 4 กองช่าง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม.4 ต.ปากบ่อง หนา 0.15 เมตร  คิดเป็นพื นทีไม่น้อยกว่า ต.ปากบ่อง

648 ตารางเมตร

4 เสริมผิวแอสฟัลส์ติกคอนกรีต ซอย 3 ค่าเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตขนาด กว้าง    212,000    หมู่ 4 กองช่าง
(หน้าวัดหนองผ้า) ม.4 ต.ปากบ่อง 6 เมตร ยาวรวม 93  เมตร หนา 0.05  เมตร ต.ปากบ่อง

คิดเป็นพื นท่ีไม่น้อยกว่า  558  ตารางเมตร

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลต าบลป่าซาง

แผนการด้าเนินงานประจ้าปีงบประมาณ 2560



หน้า  12

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วย
ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
5 เสริมผิวแอสฟัสท์ติกคอนกรีต หลังวัดซอย เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร    712,000    หมู่ 1 กองช่าง

7 ซอย 9 และซอยกลางบ้าน ยาวรวม 505 เมตร หนา 0.05 เมตร ต.ป่าซาง
ชุมชนป่าซางงาม ม.1 ต.ป่าซาง คิดเป็นพื นท่ีไม่น้อยกว่า  2,072  ตร.ม.

6 เสริมผิวแอสฟัสท์ติกคอนกรีตซอยหลังวัด เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4-5.50 509,000    หมู่ 1 กองช่าง
ป่าซางงาม ชุมชนป่าซางงาม  ม.1 เมตร  ยาว 277 เมตร  หนา 0.05 เมตร ต.ป่าซาง
ต.ป่าซาง  คิดเป็นพื นท่ีไม่น้อยกว่า 1,482 ตารางเมตร

7 ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้าน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร  62,000      หมู่ 2 กองช่าง
นายจิตรกร ยอดชาย  บ้านล้อง ม.2 ยาวรวม 28  เมตร หนา 0.15  เมตร  ต.ป่าซาง
ต.ป่าซาง คิดเป็นพื นท่ีไม่น้อยกว่า 112 ตารางเมตร

8 ก่อสร้างถนนคสล.(ซอยข้างโรงเรียนใบบุญ) ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง  3 เมตร      94,000      หมู่ 3 กองช่าง
ม.3 ต.ป่าซาง ยาวรวม  58  เมตร หนา 0.15  เมตร ต.ป่าซาง

คิดเป็นพื นท่ีไม่น้อยกว่า 174  ตารางเมตร

9 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหลังป่าช้า ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร   125,000    หมู่ 3 กองช่าง
ฉางข้าวน้อยเหนือ ม.3 ต.ป่าซาง  ยาวรวม  42  เมตร หนา 0.15 เมตร    ต.ป่าซาง

คิดเป็นพื นท่ีไม่น้อยกว่า  223  ตารางเมตร  

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560

แผนการด้าเนินงานประจ้าปีงบประมาณ 2560



หน้า  13

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วย
ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

10 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 1  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3-7เมตร   53,000      หมู่ 5 กองช่าง
บ้านกอแก ม.5 ต.ป่าซาง  ยาวรวม  24  เมตร หนา 0.15  เมตร ต.ปากบ่อง

 คิดเป็นพื นท่ีไม่น้อยกว่า 96 ตร.ม.

11 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 1/4 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  กว้าง  4 เมตร       198,000    หมู่ 5 กองช่าง
พร้อมรางส่งน ้าเพ่ือการเกษตร  ยาวรวม 52  เมตร  หนา 0.15 เมตร   ต.ปากบ่อง
ม.5 ต.ป่าซาง คิดเป็นพื นท่ีไม่น้อยกว่า 208  ตารางเมตร

พร้อมรางส่งน ้าเพ่ือการเกษตรก่อบล็อกกว้าง
0.40 เมตร สูง 0.50 เมตร  ยาว 82 เมตร   

12 ก่อสร้างรางระบายน ้า  ซอย 3 ,ซอย 4/2 ก่อสร้างรางระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 789,000    หมู่ 1 กองช่าง
ชุมชนบ้านสบทา ม.1 ต.ปากบ่อง กว้าง 0.4  เมตร  ยาว 188  เมตร   ต.ปากบ่อง

สูง 0.4-0.7 เมตร

13 ก่อสร้างรางระบายน ้าข้างถนนไปสุสาน ก่อสร้างรางระบาย ขนาดรางกว้าง 0.40 เมตร 378,700    หมู่ 3 กองช่าง
บ้านฉางข้าวน้อยเหนือ  ม.3 ต.ป่าซาง  สูง 1.00-1.20 เมตร หนา 0.15 เมตร   ต.ป่าซาง

ยาว 56 เมตร

14 ท้าทางเช่ือมท่ีดินริมแพสูบน ้า วางท่อ ค.ส.ล.1.00 เมตร   จ้านวน 8 ท่อน   80,000      หมู่ 4 กองช่าง
ม.4 ต.ปากบ่อง พร้อมถมดินหรือลูกรังหลังท่อเช่ือมถนน ต.ปากบ่อง

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560

แผนการด้าเนินงานประจ้าปีงบประมาณ 2560
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วย
ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

15 เสริมผิวแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ซอย 5 เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจร     326,000    หมู่ 1 กองช่าง
ชุมชนอินทขิล  ม.1 ต.ป่าซาง กว้าง  3.5- 4.00  เมตร ยาว 240  เมตร ต.ป่าซาง

หนา 0.05  เมตร  คิดเป็นพื นท่ีไม่น้อยกว่า
  950  ตารางเมตร

16 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร  358,900    หมู่ 5 กองช่าง
บ่อขยะ หมู่ 4 ต.ป่าซาง ยาวรวม 120  เมตร  หนา 0.15  เมตร ต.ปากบ่อง

คิดเป็นพื นท่ีไม่น้อยกว่า  600  ตารางเมตร   

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560

แผนการด้าเนินงานประจ้าปีงบประมาณ 2560
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
แนวทางการพัฒนาท่ี 2 แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วย

ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ   500,000    หมู่ 3 กองช่าง

สายบ้านหนองสะลีก-ท่าต้นง้ิว- ต.ปากบ่อง
กอม่วง ม.3 ต.ปากบ่อง

2 ขยายเขตไฟฟ้า ถนนหน้าสนามกีฬา ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร 90,000      หมู่ 4 กองช่าง
บ้านหนองผ้า ม..4 ต.ปากบ่อง จ านวน 1 สาย ต.ป่าซาง

3 ขยายเขตไฟฟ้า ซอย 9 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ   90,000      หมู่ 5 กองช่าง
ม.5 ต.ปากบ่อง ต.ป่าซาง

4 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอยบ้าน ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ   30,000      หมู่ 1 กองช่าง
นายประดิษฐ์ ชุมชนอินทขิล ม.1 ต.ป่าซาง ต.ป่าซาง

5 ขยายเขตไฟฟ้าสายบ่อขยะ ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ   480,000    หมู่ 4 กองช่าง
ม.4 ต.ป่าซาง ต.ป่าซาง

6 ยกระดับสายไฟฟ้าบริเวณท่ีดินแพสูบน ้า ยกระดับสายไฟฟ้า 70,000      หมู่ 3 กองช่าง
ต.ปากบ่อง

พ.ศ.2560พ.ศ.2559

แผนการด้าเนินงานประจ้าปีงบประมาณ 2560
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วย
ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
7 วางท่อประปาชุมชนดอนนา หมู่ท่ี 2 วางท่อพีวีซี ขนาด 3 นิ วยาว  280  เมตร  70,000      หมู่ 5 กองช่าง

 ต.ป่าซาง ต.ปากบ่อง

8 ก่อสร้างหอถังสูง คสล. บริเวณสนามกีฬา ก่อสร้างหอถังสูง  30  ลบ.ม. และเทคอนกรีต  824,800    หมู่ 1
เทศบาลต้าบลป่าซาง  ม.1 ต.ป่าซาง เสริมเหล็กทางเข้าถังเก็บน ้าบริเวณสนามกีฬา ต.ป่าซาง

กว้าง 4 เมตร ยาว 20 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือคิดเป็นพื นท่ีไม่น้อยกว่า 80 ตร.ม.

พ.ศ.2560พ.ศ.2559

แผนการด้าเนินงานประจ้าปีงบประมาณ 2560
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2. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเท่ียว
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์
1. เพ่ือการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ฝีมือแรงงาน แก่กลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มเกษตรกร
2. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาอาชีพและอุตสาหกรรมในครัวเรือนแก่ประชาชน
3. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาปัจจัยเก้ือหนุน ด้านเศรษฐกิจในท้องถ่ินตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว
5. เพ่ือสร้างและพัฒนาระบบเครือข่ายการตลาดกลาง และศูนย์จ าหน่ายสินค้า OTOP ในท้องถ่ิน
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 2 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว
2.1  แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงาน แก่กลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มเกษตรกร
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วย

ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการอบรมการออกแบบ ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ให้แก่ 20,000       ในเขต กอง

พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ผู้ประกอบการและประชาชนท่ีสนใจ เทศบาล สวัสดิการ
ในด้านการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์
และบรรจุภัณฑ์

2 โครงการอบรมฝึกทักษะการ ส่งเสริมและพัฒนาทักษะฝีมือการ 50,000       ในเขต กอง
ประดิษฐ์ดอกไม้กระดาษสา  ผลิตดอกไม้กระดาษสาในรูปแบบต่างๆ เทศบาล สวัสดิการ
(ส่ิงประดิษฐ์) (ส่ิงประดิษฐ์)

3 โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาทักษะฝีมือ 27,000       ในเขต กอง
ฝึกทักษะตะกร้าถักโครเชต์  งานหัตถกรรมตะกร้าถักโครเชต์ เทศบาล สวัสดิการ
(งานหัตถกรรม) (งานหัตถกรรม)

4 โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาทักษะการ 23,000       ในเขต กอง
การท าขนม ท าขนม เทศบาล สวัสดิการ

5 โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาทักษะด้าน 20,000       ในเขต กอง
สานกระเป๋าด้วยเส้นพลาสติก  จักรสานกระเป๋าด้วยเส้นพลาสติก เทศบาล สวัสดิการ
(จักรสาน)

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วย
ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
6 โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ พัฒนาเกษตรกรให้ผลิตสินค้าการเกษตร 25,000       ในเขต ส านักปลัด

การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย ตามระบบมาตรฐานการจัดการคุณภาพ เทศบาล
และได้มาตรฐาน ประจ าปี และรับรอง (GAP)
พ.ศ.2560

7 โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ ส่งเสริมและพัฒนางานคหกรรม 20,000       ในเขต กอง
การจัดดอกไม้ในรูปแบบต่างๆ  การจัดดอกไม้ในรูปแบบต่างๆ เทศบาล สวัสดิการ
(งานคหกรรม)

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว
2.2  แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพและอุตสาหกรรมในครัวเรือนแก่ประชาชน
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วย

ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการส่งเสริมพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาสตรีระดับหมู่บ้าน 35,000       ในเขต ส านักปลัด

ศักยภาพสตรี และเป็นแกนน าในการขับเคล่ือน เทศบาล
กิจกรรมในชุมชน

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว
2.4  แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วย

ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการป่าซางเมืองน่าอยู่ เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 50,000       ในเขต กองวิชาการฯ

เปิดประตูสู่อาเซียน ท้องถ่ิน เทศบาล

2 โครงการค่ายภาษาพัฒนาสู่ เพ่ือให้นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมมี 10,000       ในเขต กองการศึกษา
                                                                                                                                                     ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ิมข้ึน เทศบาล

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
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3. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม วัฒนธรรมและคุณภาพชีวิต
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์
1. เพ่ือการป้องกันและรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด
2. เพ่ือสืบสานอนุรักษ์และฟ้ืนฟูศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน
3. เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา และการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู บูรณะสถานท่ีส าคัญในเขตเทศบาล
4. เพ่ือพัฒนาสังคมและสวัสดิการชุมชนอย่างย่ังยืน
5. เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมแก่ประชาชนในท้องถ่ิน
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และวัฒนธรรม
แนวทางการพัฒนาท่ี 1  แนวทางการพัฒนาด้านการป้องกันและรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วย

ท่ี ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการป้องกันและรณรงค์ ป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด 78,000           ในเขต ส านักปลัด

แก้ไขปัญหายาเสพติด ในพ้ืนท่ีเทศบาลต าบลป่าซาง เทศบาล

2 อุดหนุน สภ.ป่าซาง โครงการศึกษาเพ่ือต่อต้านการใช้ 15,600           ในเขต ส านักปลัด
ยาเสพติดในเด็กและนักเรียน เทศบาล
(ครู D.A.R.E)

3 อุดหนุนสถานศึกษาตาม ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและ 20,000           ร.ร.ในเขต กอง
โครงการป้องปรามยาเสพติด แก้ไขปัญหายาเสพติด เทศบาล การศึกษา
ในสถานศึกษา สังกัด สพฐ.
(อุดหนุน)

4 โครงการฝึกอบรมเยาวชน ด าเนินการเข้าค่ายฝึกอบรมให้ความรู้ 30,000           ในเขต ส านักปลัด
ต้านยาเสพติด แก่เยาวชนฯ ในโครงการฯ ท้ังในด้าน เทศบาล

วิชาการและการปฏิบัติภาคสนาม
 

5 อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอป่าซาง โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา 15,000           ในเขต ส านักปลัด
ยาเสพติด เทศบาล
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และวัฒนธรรม
แนวทางการพัฒนาท่ี 2  แนวทางการพัฒนาด้านการสืบสาน อนุรักษ์และฟ้ืนฟู ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วย

ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน ปฏิบัติกิจกรรมเก่ียวกับการอนุรักษ์ศิลป 10,000           รร.บ้าน กอง

วัฒนธรรมท้องถ่ิน ฉางข้าวน้อย การศึกษา

2 โครงการจัดงานประเพณีวันลอย จัดกิจกรรมสืบสาน อนุรักษ์ประเพณี 250,000         ในเขต กอง
กระทง ลอยกระทงให้คงอยู่สืบไป เทศบาล การศึกษา

3 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ จัดกิจกรรมสืบสาน อนุรักษ์ประเพณี 200,000         ในเขต กอง
สงกรานต์ให้คงอยู่สืบไป เทศบาล การศึกษา

4 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรม จัดกิจกรรมส่งเสริมศาสนาวัฒนธรรม 260,000         ในเขต กอง
ประเพณีภูมิปัญญาท้องถ่ิน ประเพณีภูมิปัญญาท้องถ่ิน เทศบาล การศึกษา

5 โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา จัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา 25,000           ในเขต กอง

6 โครงการสร้างเสริมศีลธรรมในชุมชน จัดกิจกรรมปลุกจิตส านึกเด็กและ 10,000           ในเขต กอง
สถานศึกษา เยาวชนให้ท าความดี ไม่เก่ียวข้องกับ เทศบาล การศึกษา

ส่ิงเสพติด
7 โครงการอนุรักษ์ประเพณีเพ่ือสืบสาน จัดกิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณี 20,000           ในเขต กอง

วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถ่ิน วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถ่ินเทศบาล เทศบาล การศึกษา

8 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรม การจัดกิจกรรมอันส าคัญต่างๆ 10,000           ในเขต ส านักปลัด
วันส าคัญต่างๆ เทศบาล

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วย
ท่ี ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
9 โครงการแข่งขันเรือยาววัดบ้านก้อง จัดกิจกรรมแข่งขันเรือยาว 150,000         ม.1 กอง

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ต.ปากบ่อง การศึกษา
ม.1 ต.ปากบ่อง

10 โครงการประเพณีสรงน้ าพระธาตุและ อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 20,000           ม.5 กอง
กู่ครูบาวัดบ้านก้อง ม.5 ต.ปากบ่อง ต.ปากบ่อง การศึกษา

11 โครงการประเพณีสรงน้ าพระบรมสารี อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 20,000           ม.2 กอง
ริกธาตุและกู่อัฐิอดีตเจ้าอาวาส ม.2 ต.ปากบ่อง ต.ปากบ่อง การศึกษา
วัดท่าต้นง้ิว

12  โครงการประเพณีสรงน้ าพระธาตุและ อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 20,000           ม.2 กอง
กู่ครูบาอดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านล้อง ม.2 ต.ป่าซาง ต.ป่าซาง การศึกษา

13 โครงการประเพณีสรงน้ าธาตุและ อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 20,000           ม.4 กอง
กู่ครูบาอดีตเจ้าอาวาสวัดหนองผ า ม.4 ต.ปากบ่อง ต.ปากบ่อง การศึกษา

14 โครงการประเพณีสรงน้ าพระธาตุ และ อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 20,000           ม.3 กอง
รูปเหมือนครูบาอดีตเจ้าอาวาส ม.3 ต.ปากบ่อง ต.ปากบ่อง การศึกษา
วัดธรรมสังเวช

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วย
ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

15 โครงการประเพณีสรงน้ าพระธาตุกู่ อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 20,000           ม.4 กอง
อัฐิครูบาคันธา (ครูบาคางเป็ด) ม.4 ต.ป่าซาง ต.ป่าซาง การศึกษา
วัดฉางข้าวน้อยใต้ 

16 โครงการประเพณีสรงน้ าพระธาตุ อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 20,000           ม.3 กอง
ศรีจอมยองวัดฉางข้าวน้อยเหนือ ม.3 ต.ป่าซาง ต.ป่าซาง การศึกษา

17 โครงการประเพณีใส่ขันดอกไม้บูชา อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 20,000           ม.1 กอง
เสาอินทขิลเสาหลักเมืองป่าซาง ม.1 ต.ป่าซาง ต.ป่าซาง การศึกษา
สรงน้ าพระธาตุและสรงน้ ารูปเหมือน
ครูบาอดีตเจ้าอาวาสวัดอินทขิล

18 โครงการประเพณีสรงน้ าพระบรม อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 20,000           ม.1 กอง
สารีริกธาตุเจ้าและสรงน้ ากู่อัฐิครูบา ม.1 ต.ป่าซาง ต.ป่าซาง การศึกษา
อดีตเจ้าอาวาสวัดพานิชสิทธิการาม

19 โครงการประเพณีสรงน้ าพระบรม อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 20,000           ม.1 กอง
สารีริกธาตุสรงน้ ากู่อัฐิครูบาอาจารย์ ม.1 ต.ป่าซาง ต.ป่าซาง การศึกษา
เจ้าอาวาสวัดป่าซางงาม

20 โครงการประเพณีแห่ไม้ก้ าและสรงน้ า อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 20,000           ม.5 กอง
พระธาตุกู่ครูบาอดีตเจ้าอาวาสวัด ม.5 ต.ป่าซาง ต.ป่าซาง การศึกษา
หนองหอย
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และวัฒนธรรม
3.3  แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา และการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู บูรณะสถานท่ีส าคัญในเขตเทศบาล
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วย

ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม เพ่ือให้นักเรียนได้สืบสานวัฒนธรรม 10,000           โรงเรียน กองการ

ท้องถ่ิน ท้องถ่ิน วัดบ้านก้อง ศึกษา

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และวัฒนธรรม
แนวทางการพัฒนาท่ี 4  แนวทางพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการชุมชนอย่างย่ังยืน
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วย

ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์และ เพ่ือช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์และผู้ได้รับผล 210,000         ในเขต กอง

ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ กระทบจากโรคเอดส์ เทศบาล สวัสดิการ

2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีองค์ความรู้ 50,000           ในเขต กอง
ผู้สูงอายุ ในการด าเนินชีวิตอย่างเหมาะสม เทศบาล สวัสดิการ

3 โครงการสนับสนุนการเสริมสร้าง เพ่ือช่วยเหลือผู้พิการหรือทุพพลภาพ 3,993,600        ในเขต กอง
สวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ เทศบาล สวัสดิการ
หรือทุพพลภาพ

4 โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้ เพ่ือช่วยเหลือผู้สูงอายุ 16,377,600       ในเขต กอง
แก่ผู้สูงอายุ เทศบาล สวัสดิการ

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และวัฒนธรรม
แนวทางการพัฒนาท่ี 5  การพัฒนาด้านการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมแก่ประชาชนในท้องถ่ิน
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วย

ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือปลูกจิตส านึก เด็กและเยาวชน 10,000           ร.ร.บ้าน กอง

ให้กับเด็กนักเรียนประจ าปี  ให้ท าความดีไม่เก่ียวข้องกับอบายมุข ป่าซาง การศึกษา
พ.ศ.2559 และส่ิงเสพติด 

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
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4.  ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์
1. เพ่ือการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล
2. เพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าอย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพ่ือการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
4. เพ่ือสร้างองค์ความรู้ และจิตส้านึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
5. เพ่ือสร้างเครือข่าย เฝ้าระวังและป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
แนวทางการพัฒนาท่ี 1  แนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วย

ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการจัดการขยะมูลฝอย  -จ้างเหมาบริการฝังกลบขยะมูลฝอย 750,000        ม.4 กองช่าง/

ในเขตเทศบาลต าบลป่าซาง  -ก่อสร้าง/ปรับปรุงบ่อฝังกลบ ต.ป่าซาง สาธารณสุข
ขยะมูลฝอย จ านวน 1 บ่อ

2 โครงการชุมชนลดขยะ  อบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในการ 30,000          ในเขต สาธารณสุข
เพ่ือส่ิงแวดล้อมท่ีดี จัดการขยะและทัศนศึกษาดูงาน เทศบาล

3 โครงการแปรรูปขยะอินทรีย์ จัดการขยะได้อย่างถูกวิธี 20,000          ในเขต สาธารณสุข
ลดโลกร้อน อีเอ็ม เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์และลด เทศบาล

โลกร้อน

4 โครงการรักษาส่ิงแวดล้อมหน้าบ้าน รณรงค์ให้ประชาชนดูแลรักษา 15,000          ในเขต สาธารณสุข
น่ามอง ท่ีท างานน่าอยู่ ส่ิงแวดล้อมในบ้าน/ส านักงาน เทศบาล

ให้ถูกสุขลักษณะ

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
แนวทางการพัฒนาท่ี 2  แนวทางการพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน  าอย่างมีประสิทธิภาพ
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วย

ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการตรวจสอบคุณภาพ ตรวจสอบคุณภาพแหล่งน  าด่ืมน  าบริโภค 30,000          ในเขต สาธารณสุข

น  าด่ืม น  าบริโภค ของหมู่บ้าน,ตู้น  าด่ืมอัตโนมัติและให้ความ เทศบาล
รู้แก่ผู้ประกอบการ/ประชาชน
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
แนวทางการพัฒนาท่ี 3  แนวทางการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากร ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วย

ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการอนุรักษ์ทรัพยากร เพ่ือจัดอบรมให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์ 30,000          ในเขต กอง

ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม เทศบาล สาธารณสุข
รวมทั งการจัดการน  าเสียในครัวเรือน

2 โครงการทัศนศึกษาเรียนรู้อนุรักษ์ เพ่ือจัดอบรมให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์ 250,000        ร.ร.ในเขต กอง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม เทศบาล การศึกษา
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5.  ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์
1. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา ในท้องถ่ินอย่างท่ัวถึงและเสมอภาค
2. เพ่ือพัฒนาบุคลากรปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษาในท้องถ่ิน
3. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการในท้องถ่ิน
4. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา และการกีฬา
แนวทางการพัฒนาท่ี 1  แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา ในท้องถ่ินอย่างท่ัวถึงและเสมอภาค
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วย

ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการพัฒนาการเรียน เพ่ิมประสิทธิภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 10,000          เทศบาล กอง

การสอนโดยเน้นเด็กเป็นส าคัญ เทศบาลให้มีประสิทธิภาพ การศึกษา

2 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร  - จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนา 441,000        ในเขต กอง
สถานศึกษา    เด็กเล็ก เทศบาล การศึกษา

 - ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว 112,200        

3 เงินอุดหนุนโรงเรียนค่าใช้จ่าย อุดหนุนโรงเรียน(อาหารกลางวัน สพฐ.) 1,256,000         ในเขต กอง
ในการบริหารสถานศึกษา เทศบาล การศึกษา
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา และการกีฬา
แนวทางการพัฒนาท่ี 2  แนวทางการพัฒนาบุคลากรปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษาในท้องถ่ิน
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วย

ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการจัดท าหลักสูตร ผลิตส่ือการเรียนการสอนส าหรับศูนย์ 20,000          ในเขต กอง

และผลิตส่ือการเรียนการสอน พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลป่าซาง เทศบาล การศึกษา

2 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการ เพ่ือให้ครูผู้ดูแลเด็กและกรรมการบริหาร 85,000          ในเขต กอง
บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ศูนย์เด็กเล็กบริหารศูนย์เป็นไปตามเกณฑ์ เทศบาล การศึกษา
ต าบลป่าซาง มาตรฐาน

3 โครงการอบรมพัฒนาการ พัฒนาการบริหารและการประกันคุณภาพ 10,000          ในเขต กอง
ประกันคุณภาพภายในและ ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณภาพ เทศบาล การศึกษา
การบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย

4 โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ เข้าร่วมมหกรรมทางการศึกษา 50,000          ในเขต กอง
และมหกรรมการศึกษา เทศบาล การศึกษา

5 โครงการวันวิชาการ อบรมเชิงปฏิบัติการทางวิชาการแก่ 17,000          ในเขต กอง
บุคลาการทางการศึกษา เทศบาล การศึกษา

6 โครงการเด็กเรียนรู้สู่เศรษฐกิจ เพ่ือส่งเสริมให้เด็กเล็กได้เข้าใจ และเรียนรู้ 20,000          ในเขต กอง
พอเพียง เก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียง เทศบาล การศึกษา
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วย
ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
7 โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ จัดกิจกรรมเช่ือมความสัมพันธ์ระหว่าง 10,000          ในเขต กอง

ระหว่างศูนย์เด็กเล็กกับชุมชน ศูนย์เด็กเล็กกับชุมชน เทศบาล การศึกษา

8 ส่งเสริมศักยภาพการจัดการ เพ่ือพัฒนาผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทาง 21,000          ในเขต กอง
ศึกษาท้องถ่ิน(ค่าใช้จ่ายในการ การศึกษาด้านการปฏิบัติงานด้านส่ือ เทศบาล การศึกษา
พัฒนาผู้ดูแลเด็ก) การเรียนการสอนได้อย่างถูกต้อง

7 จัดหาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการ
ปฏิบัติงานของเทศบาลและ
ปรับปรุง พัฒนาเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งาน
ได้ดี (แผนงานการศึกษา)
 -จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน  -เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน 168,000        ในเขต กองการศึกษา

ชนิดติดผนัง ขนาด  24,000 บีทียู เทศบาล
จ านวน 6 เคร่ืองๆ ละ 28,000.-
 -โต๊ะครู จ านวน 4 ชุดๆ ละ 5,000.- 20,000          ในเขต กองการศึกษา

 -บ ารุงรักษาและปรับปรุง บ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ ขนาดใหญ่ท่ีช ารุดเสียหาย

"..............." 15,000          ศูนย์พัฒนาฯกองการศึกษา
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา และการกีฬา
แนวทางการพัฒนาท่ี 3  แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการในท้องถ่ิน
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วย

ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ 130,000        ในเขต กอง

ต่างๆ  ในเทศบาลต าบลป่าซาง เทศบาล การศึกษา
2 โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ การแข่งขันกีฬาเช่ือมความสัมพันธ์ 200,000        ในเขต กอง

ต้านยาเสพติด ระหว่างชุมชนในเขตเทศบาล เทศบาล การศึกษา
3 โครงการแข่งขันกีฬาเด็กและ การแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนใน 80,000          ในเขต กอง

เยาวชน เขตเทศบาล เทศบาล การศึกษา
4 การแข่งขันกีฬาประชาชนและ การแข่งขันกีฬาเช่ือมความสัมพันธ์ 150,000        ในเขต กอง

เทศบาลสัมพันธ์ ระหว่างเทศบาลต่าง ๆ ในจังหวัด เทศบาล การศึกษา
5 จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติแก่เด็กและ 150,000        ในเขต กอง

เยาวชนในเขตเทศบาล เทศบาล การศึกษา
6 โครงการแข่งขันฟุตบอลป่าซางลีก จัดกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอล 100,000        ในเขต กอง

7 จัดหาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการ
ปฏิบัติงานของเทศบาลและ
ปรับปรุง พัฒนาเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งาน
ได้ดี (แผนงานการศาสนาและ
วัฒนธรรม)  -เคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 9,500            กอง
 -จัดซ้ือครุภัณฑ์งานบ้าน จ านวน 1 เคร่ือง การศึกษา
งานครัว  -เคร่ืองตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน 11,000          กอง

จ านวน 1 เคร่ือง การศึกษา
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา และการกีฬา
แนวทางการพัฒนาท่ี 4 แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาล
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วย

ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการส่งเสริมกิจกรรมวัน เพ่ือปลูกฝังค่านิยม จารีตประเพณีและ 10,000          เทศบาล กอง

ส าคัญ วัฒนธรรมอันดีงามของวันส าคัญต่าง ๆ การศึกษา
ให้แก่เด็กเล็ก

2 โครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง ส่งเสริมให้เด็กเล็กอายุระหว่าง 25,000          ในเขต กอง
2.5-4 ขวบ เข้าร่วมกิจกรรมและมี เทศบาล การศึกษา
ประสบการณ์เรียนรู้จากสถานท่ีจริง 

3 ค่าใช้จ่ายการส่งเสริมพัฒนาเด็ก ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในสถาน 60,000          ในเขต กอง
และเยาวชนในกิจกรรมต่างๆ ศึกษาในเขตเทศบาลฯ ได้จัดท ากิจกรรม เทศบาล การศึกษา

เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาตนเองมากย่ิงข้ึน

4 โครงการเข้าค่ายเด็กและเยาวชน ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาของเด็ก 50,000          ในเขต กอง
และเยาวชนในเขตเทศบาล เทศบาล การศึกษา
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6.  ภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านระบบสาธารณสุข
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์
1. เพ่ือสร้างเสริมสุขภาพแก่ประชาชน
2. เพ่ือป้องกันและควบคุมโรค
3. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการแพทย์แผน ไทยและสมุนไพรท้องถ่ิน
4. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร สาธารณสุข
5. เพ่ือส่งเสริมพัฒนาระบบสาธารณสุขและระบบบริการสาธารณสุข
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุข
แนวทางการพัฒนาท่ี 1  แนวทางการเสริมสร้างสุขภาพแก่ประชาชน
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วย

ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการคุ้มครองผู้บริโภคปลอดภัย เพ่ือจัดอบรมและออกตรวจสาร 5,000        ในเขต กอง

ใส่ใจสุขภาพ ปนเป้ือนในอาหารและผลิตภัณฑ์ เทศบาล สาธารณสุข
สุขภาพ

2 โครงการเฝ้าระวังและป้องกัน เพ่ือจัดกิจกรรมรณรงค์เผยแพร่ความรู้/ 17,000      ในเขต กอง
โรคระบบทางเดินอาหาร การจัดการสุขาภิบาลน ้าและอาหาร เทศบาล สาธารณสุข

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุข
แนวทางการพัฒนาท่ี 2    แนวทางการป้องกันและควบคุมโรค
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วย

ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการป้องกันและควบคุม เพ่ือรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อท่ีสัตว์เป็น 20,000      ในเขต กอง

โรคติดต่อท่ีเกิดจากสัตว์สู่คน พาหนะน้าโรค เทศบาล สาธารณสุข

2 โครงการป้องกันและควบคุม รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกด้วยการ 200,000    ในเขต กอง
โรคไข้เลือดออกในชุมชน พ่นหมอกควันและส ารวจท าลายแหล่ง เทศบาล สาธารณสุข

เพาะพันธ์ุยุงลายและสร้างความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับไข้เลือดออก เพ่ือลดอัตรา
การป่วย-ตาย ด้วยโรคไข้เลือดออก

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุข
แนวทางการพัฒนาท่ี 4   แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วย

ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการพัฒนางานสาธารณสุข เพ่ือพัฒนางานด้านสาธารณสุขมูลฐานใน 150,000    ในเขต กอง

มูลฐาน ชุมชนและจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ เทศบาลฯ สาธารณสุข
อสม.ประจ าหมู่บ้าน

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุข
แนวทางการพัฒนาท่ี 5  แนวทางการส่งเสริม พัฒนาระบบสาธารณสุขและระบบบริการสาธารณสุข
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วย

ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการบริการสาธารณสุข เพ่ือออกหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพ 10,000      ในเขต กอง

เคล่ือนท่ี ประชาชนเคล่ือนท่ีและเป็นการคัดกรอง เทศบาลฯ สาธารณสุข
ให้การรักษาโรคเบ้ืองต้น

2 โครงการบริการทางการแพทย์ เพ่ือบริหารจัดการระบบบริหาร 670,000    ในเขต กอง
ฉุกเฉิน การแพทย์ฉุกเฉินของเทศบาลให้ เทศบาล สาธารณสุข

สามารถตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนท่ีเจ็บป่วยฉุกเฉิน
และได้รับการช่วยเหลืออย่างถูกต้อง
และทันท่วงที

3 โครงการสบทบกองทุนหลักประกัน เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าถึง 280,000    ในเขต กอง
สุขภาพ กิจกรรมตามวัตถุประสงค์หลักของ เทศบาล สาธารณสุข

กองทุน สปสช.

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
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7.  ภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง-การบริหาร
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์
1. เพ่ือพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
2. เพ่ือพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพบุคลากรในองค์กร
3. เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ และสถานท่ีปฏิบัติงาน
4. เพ่ือพัฒนาปรับปรุงและพัฒนารายได้ของท้องถ่ิน
5. เพ่ือพัฒนาประชาธิปไตยและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถ่ิน
6. เพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง-การบริหาร
แนวทางการพัฒนาท่ี 1  แนวทางการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วย

ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการจัดท าแผนพัฒนา จัดเตรียมโครงการด้านการพัฒนา 50,000          ในเขต กองวิชาการ

ของเทศบาลต าบลป่าซาง ด้านต่างๆ ให้อยู่ในลักษณะ เทศบาล และแผนงาน
(พ.ศ.2561-2564) ท่ีพร้อมบรรจุในเอกสารงบประมาณ

ประจ าปีและน าไปปฏิบัติได้ทันที
เม่ือได้รับงบประมาณจากส่วนกลาง/
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

2 โครงการพัฒนาศักยภาพ เพ่ือพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ 100,000        เทศบาล กองวิชาการ
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล พัฒนาเทศบาลให้เข้าใจถึงบทบาท และแผนงาน
ต าบลป่าซาง หน้าท่ีในการก าหนดแนวทาง

การพัฒนาท้องถ่ิน

3 โครงการจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน จัดเก็บข้อมูลเพ่ือน ามาเป็นข้อมูล 110,000        ในเขต กอง
เทศบาล พ้ืนฐานในการพัฒนา เทศบาล สวัสดิการ

4 อุดหนุนส านักงานท้องถ่ิน ส านักงานท้องถ่ิน จ.ล าพูน 25,000          ส านักงาน ส านักปลัด
จ.ล าพูน  -โครงการขอรับเงินอุดหนุน ท้องถ่ิน

สนับสนุนภารกิจองค์กรปกครอง จังหวัด

ส่วนท้องถ่ินเพ่ือประชาชน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วย
ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
5 อุดหนุนท่ีท าการปกครอง  - โครงการจัดงานรัฐพิธี 10,000          อ.ป่าซาง ส านักปลัด

อ าเภอป่าซาง  - โครงการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการ 30,000          ส านักปลัด
   ซ้ือหรือการจ้างของ อปท. 
 - งานเทศกาลล าไย 12,000          กองการศึกษา
 - งานพระนางจามเทวีฯ 30,000          กองการศึกษา
 - งานประเพณีสงกรานต์อ าเภอป่าซาง 50,000          กองการศึกษา
 - งานประเพณีสรงน้ าพระธาตุฯ 10,000          กองการศึกษา
 -งานประพณีสรงน้ าพระพุทธบาท 5,000            กองการศึกษา
ตากผ้า

6 อุดหนุนก่ิงกาชาด อ.ป่าซาง โครงการด าเนินกิจกรรมสาธารณ 10,000          อ.ป่าซาง ส านักปลัด
ประโยชน์ฯ

7 โครงการวันท้องถ่ินไทย ส่งเสริมและจัดกิจกรรมเพ่ือเผยแพร่ 10,000          ในเขต ล านักปลัด
ผลการด าเนินงานของเทศบาลฯ เทศบาล

8 โครงการเทศบาลพบประชาชน เพ่ือพบปะเย่ียมเยือนและรับทราบ 50,000          ในเขต ล านักปลัด
ปัญหาของประชาชน เทศบาล

9 โครงการวันเทศบาล จัดกิจกรรมวันเทศบาล เพ่ือสร้างจิต 20,000          ในเขต ส านักปลัด
ส านึกและธ ารงไว้ซ่ึงประเพณีอัน เทศบาล

ดีงาม

พ.ศ.2560พ.ศ.2559
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วย
ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

10 โครงการแผ่นดินธรรม ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน 30,000          ในเขต ส านักปลัด
แผ่นดินทอง มีส่วนร่วมในการพัฒนา เทศบาล

11 โครงการพัฒนาศักยภาพ เพ่ือจัดอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการ 10,000          เทศบาล กองช่าง
คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ตรวจรับงานจ้างและเจ้าหน้าท่ี
เทศบาลต าบลป่าซาง 

12 จ้างท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษาวิจัย เพ่ือศึกษาวิจัยประเมินผลองค์กร 20,000          ในเขต ส านักปลัด
ประเมินผลฯ เทศบาล

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง-การบริหาร
แนวทางการพัฒนาท่ี 2  แนวทางการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพบุคลากรในองค์กร
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วย

ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ฝึกอบรมพนักงานเทศบาล ฝึกอบรม ทัศนศึกษาดูงาน 110,000        ในเขต ส านักปลัด

ลูกจ้าง ตามมาตรฐานคุณธรรม เทศบาล

และจริยธรรมและเพ่ิม
ประสิทธิภาพพนักงาน ลูกจ้าง
เทศบาลฯ

2 โครงการเชิดชูเกียรติลูกจ้าง เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติ พนักงาน 20,000          เทศบาล กองวิชาการฯ
ลูกจ้าง ผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ลูกจ้าง ของเทศบาลผู้มีคุณธรรม
ในการปฏิบัติราชการและ จริยธรรม ในการปฏิบัติราชการ
ให้บริการประชาชนดีเด่น และให้บริการประชาชนดีเด่น 
ประจ าปี 2560

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง-การบริหาร
แนวทางการพัฒนาท่ี 3  แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ และสถานท่ีปฏิบัติงาน
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วย

ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 จัดหาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการ

ปฏิบัติงานของเทศบาลและ
ปรับปรุง พัฒนาเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งาน
ได้ดี แผนงานบริหารงานท่ัวไป
(งานบริหารท่ัวไป)
 -จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน  -โต๊ะประชุม ขนาด 16 ท่ีน่ัง 50,000         เทศบาล ส านักปลัด

พร้อมเก้าอ้ีส านักงาน 1 ชุด
 -ตู้เหล็กใส่เอกสาร 4 ล้ินชัก 8,000            เทศบาล ส านักปลัด
จ านวน 1 หลัง
 -โต๊ะท างานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต 9,000            เทศบาล ส านักปลัด
ไม่น้อยกว่า 1,220x660x750 ม. 
จ านวน 2 ตัว ๆละ 4,500.-
 -เก้าอ้ีส านักงาน มีพนักพิงกลาง 3,200            เทศบาล ส านักปลัด
มีท่ีท้าวแขน มีล้อเล่ือน จ านวน 2 ตัวๆ 
ละ 1,600.-

 -จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  -เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน 29,000         เทศบาล ส านักปลัด
ประมวลผล แบบท่ี 2 จ านวน 1 เคร่ือง  
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 น้ิว)
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หน้า  51         

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วย
ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 -เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน 48,000         เทศบาล ส านักปลัด
ส านักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 
18.5 น้ิว) จ านวน 3 เคร่ืองๆ 
ละ 16,000 
 -เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet 8,600            เทศบาล ส านักปลัด
Printer) จ านวน 2 เคร่ือง ๆละ 4,300.-

 -จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  -เคร่ืองพิมพ์มัลติฟังค์ช่ันแบบฉีดหมึก 15,800         เทศบาล ส านักปลัด
จ านวน 2 เคร่ืองๆ ละ 7,900.-

 -จัดซ้ือครุภัณฑ์ยานพาหนะ  -รถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ขับเคล่ือน 535,000       เทศบาล ส านักปลัด
และขนส่ง 2 ล้อ แบบธรรมดาพร้อมหลังคาผ้าใบ 

จ านวน 1 คัน
 -บ ารุงรักษาและปรับปรุง บ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ ขนาดใหญ่ท่ีช ารุดเสียหาย 50,000          เทศบาล ส านักปลัด
 -ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม บ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน

ของเทศบาลท่ีช ารุดเสียหาย 70,000          เทศบาล ส านักปลัด
2 จัดหาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการ

ปฏิบัติงานของเทศบาลและ
ปรับปรุง พัฒนาเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งาน
ได้ดี แผนงานบริหารงานท่ัวไป
(งานบริหารงานคลัง)
 -จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน  -เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน 28,000         เทศบาล กองคลัง

ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) 
ขนาด 24,000 BTU จ านวน 1 เคร่ือง
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หน้า  52         

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วย
ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 -เก้าอ้ีส านักงาน มีพนักพิงกลาง 3,200            เทศบาล กองคลัง
มีท่ีท้าวแขน มีล้อเล่ือน จ านวน  2 ตัวๆ 
ละ 1,600.-
 -ตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน (มอก.) 16,500          เทศบาล กองคลัง
จ านวน 3 ตู้ๆ ละ 5,500.-
 -โต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาด 90 ซม. 1,500            เทศบาล กองคลัง
จ านวน 1 ตัว 

 -จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  -เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน 32,000         เทศบาล กองคลัง
ส านักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 
18.5 น้ิว)จ านวน 2 เคร่ืองๆ 
ละ 16,000 
 -เคร่ืองพิมพ์มัลติฟังค์ช่ันแบบหมึกฉีด 15,800         เทศบาล กองคลัง
จ านวน 2 เคร่ืองๆ ละ 7,900.-
 -เคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 800 VA 19,200         เทศบาล กองคลัง
จ านวน 6 เคร่ืองๆ ละ 3,200.-
 -จอภาพแบบ LCD หรือ LED จอขนาด 6,600            เทศบาล กองคลัง
ไม่น้อยกว่า  18.5 น้ิว จ านวน 2 จอ
 -เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน 16,000         เทศบาล กองคลัง
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 น้ิว) 

 จ านวน 1 เคร่ือง
 -ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม บ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน 40,000          เทศบาล กองคลัง

ของเทศบาลท่ีช ารุดเสียหาย
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หน้า  53         

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วย
ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
3 จัดหาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการ

ปฏิบัติงานของเทศบาลและ
ปรับปรุง พัฒนาเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งาน
ได้ดี แผนงานบริหารงานท่ัวไป
(งานวางแผนสถิติและวิชาการ)
 -จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  -เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน 44,000         เทศบาล กองวิชาการ

ประมวลผล(แบบ 1) จ านวน 2 เคร่ืองๆ และแผนงาน
ละ 22,000.-
 -เคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 800 VA 6,400            เทศบาล กองวิชาการ
จ านวน 2 เคร่ืองๆ ละ3,200.- และแผนงาน
 -อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก 5,000            เทศบาล กองวิชาการ
จ านวน 2 เคร่ืองๆ ละ 2,500.- และแผนงาน
 -เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน 16,000         เทศบาล กองวิชาการ
(จอขนาดไม่น้อยกว่า  18.5 น้ิว) และแผนงาน
จ านวน  1 เคร่ือง
 -เคร่ืองพิมพ์มัลติฟังค์ช่ันแบบฉีดหมึก 7,900            เทศบาล กองวิชาการ
จ านวน 1 เคร่ือง และแผนงาน

 -จัดซ้ือครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  -เคร่ืองเสียงภาคสนาม จ านวน 1 ชุด 60,000         เทศบาล กองวิชาการ
และแผนงาน

 -ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม บ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน 70,000          เทศบาล กองวิชาการ
ของเทศบาลท่ีช ารุดเสียหาย และแผนงาน

พ.ศ.2560พ.ศ.2559



หน้า  54         

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วย
ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
4 จัดหาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการ

ปฏิบัติงานของเทศบาลและ
ปรับปรุง พัฒนาเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งาน
ได้ดี (แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน)
 -จัดซ้ือครุภัณฑ์งานบ้าน  -เคร่ืองท าน้ าเย็น จ านวน 1 เคร่ือง 4,400            เทศบาล ป้องกันฯ
งานครัว  -ตู้เก็บชุดดับเพลิง จ านวน 1 หลัง 16,500         เทศบาล ป้องกันฯ

 -จัดซ้ือครุภัณฑ์การเกษตร  -เล่ือยยนต์ จ านวน 1 เคร่ือง 7,500            เทศบาล ป้องกันฯ
 -บ ารุงรักษาและปรับปรุง บ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ 50,000          เทศบาล ป้องกันฯ

ขนาดใหญ่ท่ีช ารุดเสียหาย
 -ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม บ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน 120,000        เทศบาล ป้องกันฯ

ของเทศบาลท่ีช ารุดเสียหาย
5 จัดหาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการ

ปฏิบัติงานของเทศบาลและ
ปรับปรุง พัฒนาเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งาน
ได้ดี (แผนงานเคหะและชุนชน)
 -จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน  -เก้าอ้ีท างาน จ านวน 1 ตัว 3,800            เทศบาล กองช่าง

 -เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน 23,000         เทศบาล กองช่าง
ชนิดติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู 
จ านวน 1 เคร่ือง
 -โต๊ะเหล็ก จ านวน 27 ตัวๆ ละ 720.- 20,000         เทศบาล กองช่าง
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หน้า  55         

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วย
ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 -จัดซ้ือครุภัณฑ์การเกษตร  -เคร่ืองสูบน้ าซัมเมทซิเบล 30,000         เทศบาล กองช่าง
ขนาด 3 แรงม้า จ านวน 1 เคร่ือง

 -จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  -เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน 58,000         เทศบาล กองช่าง
ประมวลผล แบบท่ี 2 (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 18.5 น้ิว) จ านวน 
2 เคร่ืองๆ ละ 29,000.-
 -เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet 8,500            เทศบาล กองช่าง
Printer) ส าหรับกระดาษ A3
จ านวน 1 เคร่ือง 
 -เคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 800 VA 6,400            เทศบาล กองช่าง
จ านวน 2 เคร่ืองๆ ละ 3,200.-

 -จัดซ้ือครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  -เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า ขนาด 5 กิโลวัตต์ 63,000         เทศบาล กองช่าง
จ านวน 1 เคร่ือง

 -จัดซ้ือครุภัณฑ์ก่อสร้าง  -ตู้เช่ือมไฟฟ้า 1 เคร่ือง 5,000            เทศบาล กองช่าง
 -บ ารุงรักษาและปรับปรุง บ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ 200,000        เทศบาล กองช่าง
ครุภัณฑ์ ขนาดใหญ่ท่ีช ารุดเสียหาย
 -ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม บ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน 150,000        เทศบาล กองช่าง

ของเทศบาลท่ีช ารุดเสียหาย
 -ค่าบ ารุงรักษาท่ีดินและ ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดิน 200,000        เทศบาล กองช่าง
ส่ิงก่อสร้าง และส่ิงก่อสร้าง
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วย
ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
6 จัดหาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการ

ปฏิบัติงานของเทศบาลและ
ปรับปรุง พัฒนาเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งาน
ได้ดี (แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน)
 -จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน  -ตู้โชว์ 1 หลัง 16,000         เทศบาล กองสวัสดิการฯ 
 -จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  -คอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน 32,000         เทศบาล กองสวัสดิการฯ 

จ านวน 2 เคร่ืองๆ ละ 16,000.-
 -เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED 7,900            เทศบาล กองสวัสดิการฯ 
ขาวด า(30 แผ่น/นาที)จ านวน 1 เคร่ือง 
 -เคร่ืองพิมพ์มัลติฟังค์ช่ันแบบฉีดหมึก 7,900            เทศบาล กองสวัสดิการฯ 
จ านวน 1 เคร่ือง 

 -จัดซ้ือครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  -แอมป์ขยายเสียงในตัว จ านวน 1 เคร่ือง 10,000         เทศบาล กองสวัสดิการฯ 
 -จัดซ้ือครุภัณฑ์ยานพาหนะ  -รถจักรยานยนต์ ขนาด 110  ซีซี 38,000         เทศบาล กองสวัสดิการฯ 
และขนส่ง แบบเกียร์ธรรมดา จ านวน 1 คัน
 -ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม บ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน 20,000          เทศบาล กองสวัสดิการฯ 

ของเทศบาลท่ีช ารุดเสียหาย
7 จัดหาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการ

ปฏิบัติงานของเทศบาลและ
ปรับปรุง พัฒนาเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งาน
ได้ดี (แผนงานการศึกษา)
 -จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน  -โต๊ะครู จ านวน 4 ชุด 20,000         ศูนย์พัฒนาฯ กองการศึกษา

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560



หน้า  57         

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วย
ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 -เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน 168,000       ศูนย์พัฒนาฯ กองการศึกษา
ชนิดติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู
จ านวน 6 เคร่ืองๆ ละ 28,000.-

 -บ ารุงรักษาและปรับปรุง บ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ 15,000          ศูนย์พัฒนาฯ กองการศึกษา
ครุภัณฑ์ ขนาดใหญ่ท่ีช ารุดเสียหาย

 -บ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน 45,000          ศูนย์พัฒนาฯ กองการศึกษา
ของเทศบาลท่ีช ารุดเสียหาย
 -เคร่ืองขัดพ้ืน 1 เคร่ือง 20,000         เทศบาล กองการศึกษา
 -เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน 296,000       เทศบาล กองการศึกษา
ชนิดติดต้ังพ้ืนหรือชนิดแขวน (มีระบบ
ฟอกอากาศ) ขนาด  30000 บีทียู 
จ านวน 8 เคร่ืองๆ ละ 37,000.-
 -ชุดรับแขก  จ านวน 1 ชุด 10,000         เทศบาล กองการศึกษา

 -จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  -เคร่ืองพิมพ์ฉีดหมึก (Inkjet Printer) 8,500            เทศบาล กองการศึกษา
ส าหรับกระดาษ A3 จ านวน 1 เคร่ือง

 -จัดซ้ือครุภัณฑ์โรงงาน  -เคร่ืองเจีย/ตัด แบบมือถือ ขนาด 5 น้ิว 5,500            เทศบาล กองการศึกษา
จ านวน 1 ตัว 

 -บ ารุงรักษาและปรับปรุง บ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ 25,000          เทศบาล กองการศึกษา
ครุภัณฑ์ ขนาดใหญ่ท่ีช ารุดเสียหาย
 -ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  -บ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน 30,000          เทศบาล กองการศึกษา

ของเทศบาลท่ีช ารุดเสียหาย

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วย
ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
8 จัดหาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการ

ปฏิบัติงานของเทศบาลและ
ปรับปรุง พัฒนาเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งาน
ได้ดี (แผนงานสาธารณสุข)
 -จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน  -โต๊ะท างาน ระดับ 1-2 พร้อมเก้าอ้ี 15,000         เทศบาล กองสาธารณสุขฯ

จ านวน 3 ชุดๆ ละ 5,000.-
 -จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  -เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน 32,000         เทศบาล กองสาธารณสุขฯ

จ านวน 2 เคร่ืองๆ ละ 16,000 .-
 -เคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 800 VA 6,400            เทศบาล กองสาธารณสุขฯ
จ านวน 2 เคร่ืองๆ ละ 3,200.-

 -บ ารุงรักษาและปรับปรุง  -บ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ 80,000          เทศบาล กองสาธารณสุขฯ
ครุภัณฑ์ ขนาดใหญ่ท่ีช ารุดเสียหาย
 -ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  -บ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน 80,000          เทศบาล กองสาธารณสุขฯ

ของเทศบาลท่ีช ารุดเสียหาย

พ.ศ.2560พ.ศ.2559
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วย
ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
9 ต่อเติม ดัดแปลง ปรับปรุง  -โครงการต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 166,000        ศูนย์พัฒนาฯ กองการศึกษา

อาคารส านักงานเทศบาล ต าบลป่าซาง 
ต าบลป่าซาง/อาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล/
อาคารศูนย์แสดงสินค้า
หัตถกรรมฯ

10 ติดมุ้งลวดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  -โครงการติดมุ้งลวดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 50,000         เทศบาล กองการศึกษา
เทศบาลต าบลป่าซาง เทศบาลต าบลป่าซาง

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง-การบริหาร
แนวทางการพัฒนาท่ี 4  แนวทางการปรับปรุงและพัฒนารายได้ของท้องถ่ิน
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วย

ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการส ารวจแผนท่ีภาษีและ ปรับปรุงระบบงานแผนท่ีภาษีและ 25,000          ในเขต กองคลัง

ทะเบียนทรัพย์สินเชิงรุก ทะเบียนทรัพย์สินท่ีมีอยู่ให้เป็นปัจจุบัน เทศบาล

ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี

2 โครงการพัฒนารายได้  -บริการรับช าระภาษีนอกสถานท่ี, 20,000          ในเขต กองคลัง
บริการถึงท่ี รับช าระภาษีถึงบ้าน เทศบาล

 -ประชาสัมพันธ์ในลักษณะต่างๆ เช่น 
การจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ 
เสียงตามสาย เว็บไซต์ ให้ประชาชน
รับทราบข้ันตอนในการช าระภาษี
และภาษีท่ีจัดเก็บดังกล่าว เทศบาล
ได้น าไปพัฒนาท้องถ่ินและจัดท า
บริการสาธารณะ
 -จัดการประชุมช้ีแจงให้ความรู้
กับประชาชนตามโอกาสท่ีเหมาะสม
 -จัดหาอุปกรณ์ในการให้บริการ
ประชาชนท่ีน่ังคอย เช่น หนังสือพิมพ์ 
น้ าด่ืม กาแฟ เป็นต้น

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง-การบริหาร
แนวทางการพัฒนาท่ี 5  แนวทางการพัฒนาประชาธิปไตยและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถ่ิน
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วย

ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง ส่งเสริมให้มีการปกครองตามระบบ 10,000          ในเขต ส านักปลัด

หรือการคัดสรร ประชาธิปไตย เทศบาล

2 เผยแพร่กฎหมายแก่ประชาชน เพ่ือสามารถช่วยเหลือทาง 20,000          ในเขต กองวิชาการฯ
กฎหมายและเผยแพร่ความรู้ เทศบาล

ทางกฎหมายสิทธิมนุษยชน
และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องแก่
ประชาชนในเขตเทศบาล

3 โครงการปลูกต้นไม้ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม 30,000          ในเขต ส านักปลัด
เฉลิมพระเกียรติ ในการแสดงความจงรักภักดีต่อ เทศบาล

สถาบันพระมหากษัตริย์

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง-การบริหาร
แนวทางการพัฒนาท่ี 6  แนวทางการรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วย

ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการฝึกอบรมพัฒนา เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 220,000        ในเขต ส านักปลัด

ศักยภาพและศึกษาดูงาน ของ อปพร. เม่ือเกิดภัยพิบัติต่างๆ เทศบาล

ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ในอนาคต

2 โครงการฝึกอบรมซักซ้อม เตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าท่ี 20,000          ในเขต ส านักปลัด
แผนป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ในการช่วยเหลือประชาชนจาก เทศบาล

สาธารณภัย

3 โครงการรณรงค์ป้องกันและ เพ่ือลดอัตราเส่ียงการเกิดอัคคีภัย 20,000          ในเขต ส านักปลัด
ระงับอัคคีภัยในชุมชน ท่ีอาจจะเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี เทศบาล

4 โครงการส่งเสริมความรู้ ป้องกันและลดอัตราเหตุสาธารณภัย 20,000          ในเขต ส านักปลัด
การป้องกันสาธารณภัยและ ต่างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี เทศบาล

ป้องกันภัยแก่สถานศึกษา
และประชาชน

 

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560



หน้า 63          

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
แนวทางการพัฒนาท่ี 1 แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ ถนน สะพาน ทางเท้า รางระบายน้้า
ล้าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วย

ท่ี กิจกรรม ด้าเนินการ ด้าเนินการ 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 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์บ้าน ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 2,000,000    หมู่ 4 กองช่าง

บ้านฉางข้าวน้อย ม.4 ต.ป่าซาง-บ้านสะปุ๋ง บ้านฉางข้าวน้อย ม.4 ต.ป่าซาง-บ้านสะปุ๋ง ต.ป่าซาง อบจ.ล าพูน
หมู่ท่ี 3 ต.ม่วงน้อย หมู่ท่ี 3 ต.ม่วงน้อย

2 ก่อสร้างถนน Over Lay หมู่ 5 ถนน Over Lay หมู่ 5 ต.ป่าซาง 1,000,000    หมู่ 5 กองช่าง
ต.ป่าซาง (สจ.ทรงศักด์ิ) ต.ป่าซาง อบจ.ล าพูน

3 ก่อสร้างถนน คสล.เลียบคันคลอง ถนน คสล.เลียบคันคลองบ้านล้อง 700,000       หมู่ 2 กองช่าง
บ้านล้อง หมู่ 2 ต.ป่าซาง-หนองผ า หมู่ 2 ต.ป่าซาง-หนองผ า หมู่ 4 ต.ปากบ่อง ต.ป่าซาง อบจ.ล าพูน
หมู่ 4 ต.ปากบ่อง พร้อมบ่อบ าบัดน  าเสีย พร้อมบ่อบ าบัดน  าเสีย ขนาดกว้าง 5 เมตร
(SML)

4 ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 4 หมู่ 4 ถนน คสล. ซอย 4 หมู่ 4 บ้านหนองผ า 500,000       หมู่ 4 กองช่าง
บ้านหนองผ า ต.ปากบ่อง เช่ือมหมู่ 2         ต.ปากบ่อง อบจ.ล าพูน
บ้านล้อง ต.ป่าซาง ขนาด กว้าง 4 เมตร

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560

บัญชีสรุปโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  ของ อบจ.ล้าพูน
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หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์ท่ี 7   -ในระบบ E-plan มี 26 โครงการ
                           -ในแผนการด าเนินงาน มี 33 โครงการ
                            เกิน 7 โครงการ คือ

1.อุดหนุน อ.ป่าซาง  107,000.- แยกมาจากอุดหนุนของ ส านักปลัด
2.จัดหาเครีองมือเคร่ืองใช้แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
3.จัดหาเครีองมือเคร่ืองใช้แผนงานรักษาความสงบ
4.จัดหาเครีองมือเคร่ืองใช้แผนงานการศึกษา
5.จัดหาเครีองมือเคร่ืองใช้แผนงานสาธารณสุข
6.จัดหาเครีองมือเคร่ืองใช้แผนงานเคหะและชุมชน
7.จัดหาเครีองมือเคร่ืองใช้แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ยุทธศาสตร์ท่ี 5    -ในระบบ E-plan มี 21 โครงการ
                     -ในแผนการด าเนินงาน มี 23 โครงการ
                      เกิน 2 โครงการ คือ
1.จัดหาเครีองมือเคร่ืองใช้แผนงานการศึกษา
2.จัดหาเครีองมือเคร่ืองใช้แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรม


