แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2562
เทศบาลตาบลป่าซาง
อาเภอป่าซาง จังหวัดลาพูน
ประกาศใช้เมื่อ 11 ตุลาคม 2561

คานา
แผนการดําเนินงานเทศบาลตําบลป่าซาง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จัดทําขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 เพื่อให้เทศบาลได้ใช้เป็นกรอบสําหรับการดําเนินงานและการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งงาน
วิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน ได้รวบรวมจากหน่วยงานผู้รับผิดชอบกิจกรรม/โครงการ ที่ได้กําหนด
ห้วงเวลาดําเนินงานตามความเหมาะสมในรอบปี เพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานได้จริงตามกําหนดเวลา โดยได้นํากิจกรรม/โครงการ มาจัดเรียงตามยุทธศาสตร์
และแผนงานทําให้ทราบถึงโครงสร้างการดําเนินงานของเทศบาลในภาพรวม ตลอดจนความสอดคล้องของกิจกรรม/โครงการกับยุทธศาสตร์และแผนงาน
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
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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 เ ป็ 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/กิจกรรมการพัฒนาที่มีความ
คาบเกี่ยวต่อเนื่องระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจากแผนปฏิบัติ ราชการประจาปีของจังหวัด
หรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่น ๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิดประโยชน์ในการประสานการดาเนินงานในพื้นที่

หน้า 1

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การดาเนินงานการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของเทศบาลมีความชัดเจนในการ
ปฏิบัติมากขึ้น
2. เพื่อให้การติดตามประเมินผลและการตรวจสอบการนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติใช้มีความสะดวกและเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ขั้นตอนในการจัดทาแผนการดาเนินงาน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (หมวด 5 ข้อ 26 และข้อ 27) ได้
กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทาแผนการดาเนินงาน โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดาเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทาร่างแผนการดาเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น
2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 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.2562 ได้อย่างถูกต้อง
หน้า 2

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2562
เทศบาลตาบลป่าซาง

1. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
-แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2562

หน้า 10

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตาบลป่าซาง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
แผนงานเคหะและชุมชน
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
1 ก่อสร้างรางระบายน้า คสล.
ซอย 13 ม.1 ต.ป่าซาง
2 วางท่อประปาหมู่บา้ น หมู่ 1
ตาบลป่าซาง
3 เสริมผิวแอสฟัสท์ตกิ คอนกรีต
ม.2 ต.ป่าซาง (ซอยบ้าน
นายจรัญ ซอยหน้าวัดบ้านล้อง
ไปป่าช้าบ้านล้อง)
4 อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า ซอยบ้าน
นายธนากร เสาร์สิงห์ หมู่ 4
ต.ป่าซาง

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
รางระบายน้า คสล. ขนาดกว้าง 0.40 ม.
ลึก 0.40-1.00 ม. ยาว 122 ม.
หนา 0.15 ม.
วางท่อพีวีซี ขนาด 3 นิ้ว สายเลียบน้าทา
ถึงหลังตลาดป่าซาง ยาว 244 เมตร
และสายบ้านสันนา ยาวรวม 1,482 เมตร
เสริมผิวแอสฟัสท์ตกิ คอนกรีต กว้าง 4-5 ม.
ยาว 676 ม. หนา 0.05 ม. คิดเป็นพื้นที่
ไม่นอ้ ยกว่า 2,533 ตร.ม.

ขยายเขตไฟฟ้า ซอยบ้านนายธนากร
เสาร์สิงห์ หมู่ 4 ต.ป่าซาง

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2562

งบประมาณ
554,000

สถานที่
หน่วย พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
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.
ม.1 ต.ป่าซาง กองช่าง

355,000

ม.1 ต.ป่าซาง

กองช่าง

846,000

ม.2 ต.ป่าซาง

กองช่าง

39,800

ม.4 ต.ป่าซาง

กองช่าง

หน้า 11

ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
5 ก่อสร้างถนน คสล. ม.4 ต.ป่าซาง

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
-ถนนคสล.สายบ้าน นายธนากร เสาร์สิงห์
ขนาดกว้าง 3.00 ม.ยาว 52 ม. หนา
0.15 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า
156 ตร.ม.
-ซอยป้าบาน กว้าง 2.60-3.00 ม.
ยาว 27 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า
79 ตร.ม.
-ซอย 7 กว้าง 2.60-5.00 ม. ยาว 21 ม.
หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า 60.3 ตร.ม.

6 เสริมผิวแอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
ม.3 เชื่อม ม.4 ต.ป่าซาง

เสริมผิวแอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต ขนาดกว้าง
4.15-5.50 ม. ยาวรวม 520 ม.
หนา 0.05 ม. คิดเป็นพื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า
2,777.042 ตร.ม.
ถนนคสล.ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 373 ม.
หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า 1,117.8 ตร.ม.

909,000

รางระบายน้า คสล. ขนาดกว้าง 0.40 ม.
ลึก 0.75-0.91 ม. ยาว 164 ม.
หนา 0.15 ม.

7 ก่อสร้างถนนคสล. บ้านกอแก
ซอย 2 ข้างอู่รถ ม.5 ต.ป่าซาง
8 ก่อสร้างรางระบายน้า คสล.
ซอย 3/1 ม.1 ต.ปากบ่อง

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2562

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ
166,000 ม.4 ต.ป่าซาง

หน่วย พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
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.
กองช่าง

ม.4 ต.ป่าซาง

กองช่าง

697,000 ม.5 ต.ป่าซาง

กองช่าง

745,000 ม.1 ต.ปากบ่อง

กองช่าง

หน้า 12

ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
9 ก่อสร้างกาแพงกันดินพัง
ม.2 ต.ปากบ่อง
10 ปรับปรุงรางระบายน้า
บ้านหนองสะลีก ม.3 ต.ปากบ่อง

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
กาแพงกันดินพัง ยาว 118 ม. สูง 1.20 ม.

งบประมาณ

สถานที่
หน่วย พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
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.
618,000 ม.2 ต.ปากบ่อง กองช่าง

ปรับปรุงรางระบายน้า ซอย 4 เชื่อม ซอย 2
ยาว 250 ม. โดยทาการปรับท้องราง
ก่อสร้างฝารางใหม่ จานวน 459 ฝา และ
เทคอนกรีตข้างราง พื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า
233.05 ตร.ม.

342,000 ม.3 ต.ปากบ่อง

กองช่าง

11 เสริมผิวแอสฟัลส์ตกิ คอนกรีต
ซอย 5 ม.4 ต.ปากบ่อง

199,000 ม.4 ต.ปากบ่อง

กองช่าง

12 เสริมผิวแอสฟัสท์ตกิ คอนกรีต
ถนนซอย 8 เชื่อม ซอย 6
ม.5 ต.ปากบ่อง

เสริมผิวแอสฟัลส์ตกิ คอนกรีต กว้าง
3.50-4.50 ม. ยาวรวม138 ม.
หนา 0.05 ม. คิดเป็นพื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า
556.5 ตร.ม.
เสริมผิวแอสฟัสท์ตกิ คอนกรีต ขนาดกว้าง
3.4-4.5 ม. ยาวรวม 457 ม. คิดเป็นพื้นที่
ไม่นอ้ ยกว่า 1,897.70 ตร.ม.

663,000 ม.5 ต.ปากบ่อง

กองช่าง

13 ปรับปรุงศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบลป่าซาง

-ก่อสร้างรั้ว พร้อมประตูยาว 184.5 ม.
ต่อเติมอาคารหลังห้องเป็นห้องประกอบ

754,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองช่าง
เทศบาลตาบล

ป่าซาง

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2562

หน้า 13

2. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว
-แผนงานบริหารงานทั่วไป
-แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2562

หน้า 14

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/
ที่
กิจกรรม
1 โครงการป่าซางเมืองน่าอยู่
เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
เปิดประตูสู่อาเซียน
จัดการท้องถิ่น

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2562

งบประมาณ
40,000

สถานที่
ดาเนินการ
ในเขต
เทศบาล

หน่วย
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
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.
กองวิชาการฯ

หน้า 15

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
1 โครงการตัดเย็บเสื้อผ้าลาลอง
ของผู้สูงอายุ ม.5 ต.ป่าซาง

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
อบรมกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วย
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
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 ศาลาเอนกประสงค์ กองสวัสดิการฯ
บ้านหนองหอย

2 โครงการประดิษฐ์ของใช้จาก
เศษผ้า ม.1 ต.ป่าซาง

อบรมกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ

3 โครงการส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพสตรี

อบรมเชิงวิชาการ

20,000 เทศบาลตาบล
ป่าซาง

กองสวัสดิการฯ

4 โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ
การถนอมอาหาร

อบรมกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ

10,000 เทศบาลตาบล
ป่าซาง

กองสวัสดิการฯ

5 โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ
การทาขนม

อบรมกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ

20,000 เทศบาลตาบล
ป่าซาง

กองสวัสดิการฯ

15,000 ศาลาเอนกประสงค์ กองสวัสดิการฯ
บ้านป่าซาง

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2562

หน้า 16

ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
6 โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ
ฝึกทักษะงานถักโครเชต์

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
อบรมกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2562

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ
20,000 เทศบาลตาบล
ป่าซาง

หน่วย
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
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.
กองสวัสดิการฯ

หน้า 17

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

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2562

หน้า 18

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

รายละเอียดของโครงการ/
ป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด
ในพื้นที่เทศบาลตาบลป่าซาง

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2562

งบประมาณ
10,000

สถานที่
ดาเนินการ
ในเขต
เทศบาล

หน่วย
ดาเนินการ
สานักปลัด

พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
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

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

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2562

งบประมาณ
15,600

สถานที่
ดาเนินการ
ในเขตเทศบาล
ตาบลป่าซาง

หน่วย
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
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.
กองการศึกษา

หน้า 20

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และวัฒนธรรม
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
1 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต

รายละเอียดของโครงการ/
ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ดอ้ ยโอกาส
ที่ประสบภัยพิบตั ิ

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ
20,000 เทศบาลตาบล
ป่าซาง

หน่วย
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
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.
กองสวัสดิการฯ

2 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายุ

อบรมเชิงวิชาการ และฝึกอาชีพ
ผู้สูงอายุ

50,000 เทศบาลตาบล
ป่าซาง และศูนย์
ดูแลผู้สูงอายุ

กองสวัสดิการฯ

3 โครงการสร้างความสัมพันธ์
ในครอบครัว

อบรมเชิงวิชาการ และการทา
Work shop

10,000 เทศบาลตาบล
ป่าซาง

กองสวัสดิการฯ

4 โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและ
เยาวชน เป็นคนดีมคี ณ
ุ ธรรม

อบรมกิจกรรมให้ความรู้คณ
ุ ธรรม
แก่เด็กและเยาวชน

15,000 เทศบาลตาบล
ป่าซาง

กองสวัสดิการฯ

5 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ชุมชนเข้มแข็ง

อบรมทัศนศึกษาดูงาน

20,000 เทศบาลตาบล
ป่าซาง

กองสวัสดิการฯ

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2562

หน้า 21

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และวัฒนธรรม
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
1 โครงการจัดงานประเพณี
ลอยกระทง

รายละเอียดของโครงการ/

งบประมาณ

จัดกิจกรรมสืบสาน อนุรักษ์ประเพณี
ลอยกระทงให้คงอยู่สืบไป

50,000

สถานที่
ดาเนินการ
ในเขตเทศบาล

หน่วย
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
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.
กองการศึกษา

2 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ จัดกิจกรรมสืบสาน อนุรักษ์ประเพณี
สงกรานต์ให้คงอยู่สืบไป

300,000

ในเขตเทศบาล

กองการศึกษา

3 โครงการถวายเทียนเข้าพรรษา

จัดกิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา

15,000

ในเขตเทศบาล

กองการศึกษา

4 โครงการประเพณีใส่ขันดอกไม้บชู า
เสาอินทขิลเสาหลักเมืองป่าซาง
งานสรงน้าพระธาตุและสรงน้า
รูปเหมือนครูบาอดีตเจ้าอาวาส
วัดอินทขิล
5 โครงการประเพณีสรงน้าพระบรม
สารีริกธาตุเจ้าและสรงน้ากู่อฐั ิครูบา
อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าซางงาม

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้ น
ม.1 ต.ป่าซาง

20,000

ม.1 ต.ป่าซาง

กองการศึกษา

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้ น
ม.1 ต.ป่าซาง

20,000

ม.1 ต.ป่าซาง

กองการศึกษา

6 โครงการประเพณีสรงน้าพระบรม อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้ น
ม.1 ต.ป่าซาง
สารีริกธาตุสรงน้ากู่อฐั ิครูบา
อดีตเจ้าอาวาสวัดพานิชสิทธิการาม

20,000

ม.1 ต.ป่าซาง

กองการศึกษา

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2562

หน้า 22

ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
7 โครงการประเพณีสรงน้าพระธาตุ
และกู่ครูบาอดีตเจ้าอาวาส
วัดบ้านล้อง

รายละเอียดของโครงการ/
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้ น
ม.2 ต.ป่าซาง

20,000

สถานที่
ดาเนินการ
ม.2 ต.ป่าซาง

8 โครงการประเพณีสรงน้าพระธาตุ
ศรีจอมยองวัดฉางข้าวน้อยเหนือ

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้ น
ม.3 ต.ป่าซาง

20,000

ม.3 ต.ป่าซาง

กองการศึกษา

9 โครงการประเพณีสรงน้าพระธาตุกู่
อัฐิครูบาคันธา (ครูบาคางเป็ด)
วัดฉางข้าวน้อยใต้

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้ น
ม.4 ต.ป่าซาง

20,000

ม.4 ต.ป่าซาง

กองการศึกษา

10 โครงการประเพณีแห่ไม้ก้า
และสรงน้าพระธาตุกู่ครูบา
อดีตเจ้าอาวาสวัด หนองหอย

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้ น
ม.5 ต.ป่าซาง

20,000

ม.5 ต.ป่าซาง

กองการศึกษา

11 โครงการประเพณีสรงน้าพระบรม
สารีริกธาตุและกู่อฐั ิอดีตเจ้าอาวาส
วัดท่าต้นงิ้ว

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้ น
ม.2 ต.ปากบ่อง

20,000 ม.2 ต.ปากบ่อง

กองการศึกษา

12 โครงการประเพณีสรงน้าพระธาตุ อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้ น
และรูปเหมือนครูบาอดีตเจ้าอาวาส ม.3 ต.ปากบ่อง
วัดธรรมสังเวช (วัดหนองสลีก)

20,000 ม.3 ต.ปากบ่อง

กองการศึกษา

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2562

งบประมาณ

หน่วย
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
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.
กองการศึกษา

หน้า 23

ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
13 โครงการประเพณีสรงน้าธาตุและ
กู่ครูบาอดีตเจ้าอาวาสวัดหนองผา

รายละเอียดของโครงการ/
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้ น
ม.4 ต.ปากบ่อง

14 โครงการประเพณีสรงน้าพระธาตุ
และกู่ครูบาวัดบ้านก้อง
15 โครงการประเพณีแข่งเรือยาว
วัดบ้านก้อง

สถานที่
ดาเนินการ
20,000 ม.4 ต.ปากบ่อง

หน่วย
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
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.
กองการศึกษา

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้ น
ม.5 ต.ปากบ่อง

20,000 ม.5 ต.ปากบ่อง

กองการศึกษา

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้ น
ม.5 ต.ปากบ่อง

100,000 ม.5 ต.ปากบ่อง

กองการศึกษา

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2562

งบประมาณ

หน้า 24

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

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
เพื่อรองรับการจัดสวัสดิการให้แก่
ผู้สูงอายุ ที่มอี ายุ 60 ปีบริบรู ณ์ขึ้นไป
ที่มคี ณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วนตามระเบียบฯ

งบประมาณ
17,267,800

สถานที่
ดาเนินการ
เทศบาล

หน่วย
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
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.
กองสวัสดิการฯ

2 เบี้ยยังชีพคนพิการ

รองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ
ให้แก่คนพิการที่มสี ิทธิตามหลักเกณฑ์
ที่กาหนด

5,097,600

เทศบาล

กองสวัสดิการฯ

3 เบี้ยยังชีพผู้ปว่ ยเอดส์

ดาเนินการรองรับการสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพผู้ปว่ ยเอดส์ให้แก่ผู้ปว่ ยเอดส์

210,000

เทศบาล

กองสาธารณสุข

4 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นดาเนินงานและบริหารจัดการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2557

280,000

เทศบาล

กองสาธารณสุข

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2562

หน้า 25

4. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
-แผนงานสาธารณสุข
-แผนงานเคหะและชุมชน

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2562

หน้า 26

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานสาธารณสุข
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/
งบประมาณ
สถานที่
ที่
กิจกรรม
ดาเนินการ
1 โครงการ 3RS ประชารัฐ
รณรงค์ให้ความรู้การคัดแยกประเภท
10,000 จานวน 10 หมู่บา้ น
คัดแยกขยะ
ขยะมูลฝอยกับชุมชน หมู่บา้ น
สถาบันการศึกษา
สถานศึกษา วัด ให้มกี ารคัดแยกและ
โรงเรียน 5 แห่ง
กระบวนการจัดการขยะอินทรีย์
วัด 11 แห่ง
ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย ขยะทั่วไป

หน่วย
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
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.
กองสาธารณสุข

2 โครงการความรู้คู่ชุมชน
สะอาด สดใสไร้มลพิษ

จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เรื่อง
การป้องกันและแก้ไขมลพิษในอากาศ
รวมทั้งมลพิษอื่นๆ ที่พบในพื้นที่
โดยการประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ

10,000 จานวน 10 หมู่บา้ น กองสาธารณสุข
สถานประกอบการ
ในพื้นที่ ทต.ป่าซาง

3 โครงการชุมชนลดขยะ
เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี

ให้ความรู้ ความเข้าใจในการบริหาร
จัดการสิ่งปฏิกลู และมูลฝอยชุมชน
กับประชาชน ร้านค้า ร้านอาหาร
ศาสนสถาน และสมาชิก อถล.

12,000 จานวน 10 หมู่บา้ น
สถาบันการศึกษา
โรงเรียน 5 แห่ง
วัด 11 แห่ง

กองสาธารณสุข

4 โครงการชุมชนสวยใส ใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม

ส่งเสริมให้ความรู้แก่สมาชิก อถล.
และเครือข่ายในหมู่บา้ น มีความเข้าใจ
ในการบริหารจัดการสิ่งปฏิกลู
และมูลฝอยชุมชน รวมถึงการปกป้อง
และรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในหมู่บา้ น

10,000

กองสาธารณสุข

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2562

ในเขตเทศบาล
ตาบลป่าซาง

หน้า 27

ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/
งบประมาณ
สถานที่
หน่วย
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
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.
5 โครงการเฝ้าระวังและป้องกัน จัดกิจกรรมรณรงค์เผยแพร่ความรู้
5,000 จานวน 10 หมู่บา้ น กองสาธารณสุขฯ
โรคระบบทางเดินหายใจ
ความเข้าใจด้านการเฝ้าระวัง /ป้องกัน
ในเขตพื้นที่เทศบาลฯ
โรคระบบทางเดินหายใจ ด้านสุขอนามัย
พื้นฐานและตระหนักถึงปัญหาวิกฤต
มลพิษในปัจจุบนั
6 โครงการบาบัดน้าเสียด้วย
มือเรา EM Ball ลดโลกร้อน

7 โครงการประชาชนร่วมใจ
ติดตั้งบ่อดักไขมัน

8 การแปรรูปขยะอินทรีย์
เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี

ให้ความรู้กบั ประชาชน นักเรียน
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรแหล่งน้า
ส่งเสริมการทาน้าหมักในครัวเรือน
บาบัดน้าเสียในพื้นที่เทศบาล
ตาบลป่าซาง
เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กบั
ประชาชน ในการจัดการน้าเสีย โดย
การฝึกอบรม ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของชุมชน และประชาชนในการดูแล
สิ่งแวดล้อม ลดปริมาณความสกปรก
ของน้าเสียจากแหล่งกาเนิด ที่ระบาย
ลงสู่แหล่งน้า
เผยแพร่ความรู้ และสร้างความเข้าใจ
ผ่านสื่อบุคคลและสือประชาสัมพันธ์
ทุกชุมชน/ร้านค้า/ตลาด/ร้านค้าใน
โรงเรือน เป็นต้น ,กิจกรรมทาปุ๋ยหมัก/
ปุ๋ยชีวภาพ

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2562

12,000

ในเขตเทศบาล
ตาบลป่าซาง

กองสาธารณสุข

8,000

ในเขตเทศบาล
ตาบลป่าซาง

กองสาธารณสุข

15,000 โรงปุ๋ยหมักอินทรีย์ กองสาธารณสุข
เทศบาลตาบลป่าซาง

หน้า 28

ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/
ที่
กิจกรรม
9 โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรน้า ส่งเสริมและให้ความรู้กบั ประชาชน
อนุรักษ์ทรัพยากรน้า รณรงค์ทาความ
สะอาดลาเหมือง แม่น้า สาธารณะ
ในพื้นที่เทศบาลตาบลป่าซาง

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2562

งบประมาณ
10,000

สถานที่
ดาเนินการ
ลาเหมือง แม่น้า
ในเขตเทศบาล
ตาบลป่าซาง

หน่วย
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
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.
กองสาธารณสุข

หน้า 29

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

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
-จ้างเหมาบริการฝังกลบขยะมูลฝอย

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2562

งบประมาณ
500,000

สถานที่
ดาเนินการ
ม.4
ต.ป่าซาง

หน่วย
ดาเนินการ
กองช่าง/
สาธารณสุข

พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
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 30

5. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา
-แผนงานการศึกษา
-แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2562

หน้า 31

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา และการกีฬา
แผนงานการศึกษา
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
1 โครงการเข้าร่วมการจัดงาน
มหกรรมการจัดการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถื่น

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
บุคลากร เด็กเล็ก เข้าร่วมการจัดงาน
การจัดการศึกษา ของ อปท. ระดับภาค
และระดับประเทศ

2 โครงการประกันคุณภาพ
การศึกษาศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
และโรงเรียนอนุบาล เทศบาล
ตาบลป่าซาง

การประกันคุณภาพภายในศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตาบลป่าซาง ให้มคี ณ
ุ ภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา

งบประมาณ

สถานที่
หน่วย
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
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
กองการศึกษา
เทศบาล

10,000

ศพด./
รร.อนุบาล
ทต.ป่าซาง

กองการศึกษา

3 โครงการพัฒนาการเรียนการสอน จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการให้แก่
โดยเน้นเด็กเป็นสาคัญ
เด็กเล็กโดยเน้นให้เด็กเกิดความรู้
ได้ดว้ ยตนเองมากยิ่งขึ้น

10,000

ศพด./
รร.อนุบาล
ทต.ป่าซาง

กองการศึกษา

4 โครงการพัฒนาครู/ผู้ดแู ลเด็ก
ของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
และโรงเรียนอนุบาล เทศบาล
ตาบลป่าซาง

10,000

ในเขต
เทศบาล

กองการศึกษา

จัดอบรมให้ความรู้แก่ครู/ผู้ดแู ลเด็ก
ของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กและโรงเรียน
อนุบาล เทศบาลตาบลป่าซาง

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2562

หน้า 32

ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
5 โครงการพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการบริหาร
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก และ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานและผู้เกี่ยวข้อง
ด้านการศึกษา

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
จัดอบรมคณะกรรมการบริหาร
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก และคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้เกี่ยวข้อง
ด้านการศึกษา

งบประมาณ

สถานที่
หน่วย
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
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 ศพด./
กองการศึกษา
รร.อนุบาล
ทต.ป่าซาง

6 โครงการวันวิชาการ

อบรมเชิงปฏิบตั กิ ารทางวิชาการแก่
บุคลากรทางการศึกษา

15,000

ศพด./
รร.อนุบาล
ทต.ป่าซาง

กองการศึกษา

7 โครงการวันสาคัญทางศาสนา
และวันสาคัญของชาติ

ปลูกฝังค่านิยม จารีตประเพณีและ
วัฒนธรรมอันดีงามของวันสาคัญต่างๆ
ให้แก่เด็กเล็ก

5,000

ศพด./
รร.อนุบาล
ทต.ป่าซาง

กองการศึกษา

8 โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์
ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน

จัดอบรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
สถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน
ให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น

10000

ศพด./
รร.อนุบาล
ทต.ป่าซาง

กองการศึกษา

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2562
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ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
9 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา
(ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาล
ตาบลป่าซาง)

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
1.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารศึกษา
-เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวันสาหรับศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบลป่าซาง
จานวน 60 คนๆ ละ 20 บาท

งบประมาณ

294,000

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วย
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
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.

ศพด./
รร.อนุบาล
ทต.ป่าซาง

กองการศึกษา

102,000 ศพด./
396,000 รร.อนุบาล
ทต.ป่าซาง

กองการศึกษา

240,000

ศพด./
รร.อนุบาล
ทต.ป่าซาง

กองการศึกษา

102,000

ศพด./
รร.อนุบาล
ทต.ป่าซาง

กองการศึกษา

จานวน 245 วัน

-ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)
ของนักเรียนศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบลป่าซาง
จานวน 60 คนๆ ละ 1,700 บาท
10 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา
(โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตาบลป่าซาง)

1.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารศึกษา
-ค่าอาหารกลางวันของนักเรียน
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตาบลป่าซาง
จานวน 60 คนๆ ละ 20 บาท
จานวน 200 วัน

-ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)
ของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตาบลป่าซาง
จานวน 60 คนๆ ละ 1,700 บาท

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2562

หน้า 34

ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
-ค่าเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตาบลป่าซาง
จานวน 60 คนๆ ละ 300 บาท
-ค่าหนังสือของนักเรียนโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตาบลป่าซาง
จานวน 60 คนๆ ละ 200 บาท
-ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตาบลป่าซาง
จานวน 60 คนๆ ละ 430 บาท
-ค่าอุปกรณ์การเรียนโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตาบลป่าซาง
จานวน 60 คนๆ ละ 200 บาท
2. อุดหนุนสาหรับส่งเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษาท้องถิ่น
-ค่าปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
-ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ในโรงเรียน
-ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการ
ครูของโรงเรียนสังกัด อปท.
-ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ปอ้ งกัน
ยาเสพติดในสถานศึกษา
-ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน ADSL
-ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน WIFI

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2562

งบประมาณ
18,000

12,000

25,800

12,000

สถานที่
ดาเนินการ
ศพด./
รร.อนุบาล
ทต.ป่าซาง
ศพด./
รร.อนุบาล
ทต.ป่าซาง
ศพด./
รร.อนุบาล
ทต.ป่าซาง
ศพด./
รร.อนุบาล
ทต.ป่าซาง

20,000 ศพด./
50,000 รร.อนุบาล
ทต.ป่าซาง
12,000

หน่วย
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
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.
กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา

20,000
9,600
7,200

หน้า 35

ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/
ที่
กิจกรรม
11 โครงการหนูนอ้ ยเรียนรู้สู่โลกกว้าง ส่งเสริมให้เด็กเล็กอายุระหว่าง
2.5-4 ขวบ เข้าร่วมกิจกรรมและมี
ประสบการณ์เรียนรู้จากสถานที่จริง
12 ค่าอาหารเสริม (นม)

-ค่าอาหารเสริม (นม) สาหรับศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็กเทศบาลตาบลป่าซาง
จานวน 60 คน จานวน 260 วัน
วันละ 7.37 บาท
-ค่าอาหารเสริม (นม) สาหรับโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตาบลป่าซาง
จานวน 60 คน จานวน 260 วัน
วันละ 7.37 บาท
-ค่าอาหารเสริม (นม) สาหรับเด็ก
นักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาล
ตาบลป่าซาง (สพฐ.)
จานวน 333 คน จานวน 260 วัน
วันละ 7.37 บาท

งบประมาณ

สถานที่
หน่วย
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
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 ศพด./
กองการศึกษา
รร.อนุบาล
ทต.ป่าซาง

114,972

ศพด./
รร.อนุบาล
ทต.ป่าซาง

กองการศึกษา

114,972

ศพด./
รร.อนุบาล
ทต.ป่าซาง

กองการศึกษา

638,094.60

ศพด./
รร.อนุบาล
ทต.ป่าซาง

กองการศึกษา

13 อุดหนุนโรงเรียนวัดบ้านก้อง

โครงการค่ายภาษาพัฒนาสู่อาเซียน

5,000

ในเขต
เทศบาล

กองการศึกษา

14 อุดหนุนโรงเรียนวัดบ้านก้อง

โครงการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

5,000

ในเขต
เทศบาล

กองการศึกษา

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2562

หน้า 36

ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/
ที่
กิจกรรม
15 อุดหนุนโรงเรียนบ้านฉางข้าวน้อย โครงการอนุรักษ์ศลิ ปวัฒนธรรมท้องถิ่น
16 อุดหนุนโรงเรียนบ้านป่าซาง

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
ให้กบั เด็กนักเรียน

17 อุดหนุนโรงเรียน (อาหารกลางวัน -อุดหนุนโรงเรียน (อาหารกลางวัน
สพฐ.)
สพฐ.)
จานวน 333 คน คนละ 20 บาท
จานวน 200 วัน
18 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติแก่เด็กและ
เยาวชนในเขตเทศบาล

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2562

งบประมาณ

สถานที่
หน่วย
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
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.
5,000 ในเขต
กองการศึกษา
เทศบาล
5,000 ในเขต
กองการศึกษา
เทศบาล

1,332,000

ในเขต
เทศบาล

กองการศึกษา

50,000

ในเขต
เทศบาล

กอง
การศึกษา

หน้า 37

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา และการกีฬา
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/
ที่
กิจกรรม
1 โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน
การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์
สัมพันธ์ตา้ นยาเสพติด
ระหว่างชุมชนในเขตเทศบาล
2 โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬา
ให้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชน

การแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนใน
เขตเทศบาล

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2562

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ
400,000 ในเขต
เทศบาล
50,000

ในเขต
เทศบาล

หน่วย
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
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.
กอง
การศึกษา
กอง
การศึกษา

หน้า 38

6. ภายใต้ยุทธศาสตร์ดา้ นระบบสาธารณสุข
-แผนงานสาธารณสุข

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2562

หน้า 39

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุข
แผนงานสาธารณสุข
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
1 โครงการคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านอาหารและน้า

2 โครงการบริการการแพทย์
ฉุกเฉิน

3 โครงการบริการสาธารณสุข
เคลื่อนที่

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
กิจกรรมอบรมฟื้นฟูให้ความรู้ ด้านสุขาภิบาลอาหาร และการลดใช้โฟมบรรจุ
อาหาร และออกตรวจประเมินด้าน
สุขาภิบาลอาหารและสิ่งแวดล้อม
ให้บริการประชาชนที่เจ็บป่วยฉุกเฉิน
และประสบอุบตั เิ หตุได้รับการช่วยเหลือ
อย่างถูกต้องและทันท่วงที แบบเร่งด่วน
(Emergency case) ในพื้นที่เทศบาล
ตาบลป่าซาง
ออกหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพประสานงาน
และขอความร่วมมือจากบุคลกรทางการแพทย์
ของหน่วยบริการปฐมภูมิ อาสาสมัคร
สาธารณสุขฯ ในการเผยแพร่ความรู้
เรื่องการดูแลสุขภาพทุกลุ่มวัย ,กิจกรรม
การตรวจคัดกรองโรค และรักษาพยาบาล
โรคเบื้องต้น รวมทั้งส่งต่อผู้ป่วย กรณีที่พบ
ผู้ป่วยที่มีความจาเป็นจะต้องเข้ารับการรักษา

งบประมาณ

สถานที่
หน่วย
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
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 ผู้ประกอบการร้านอาหาร กองสาธารณสุขฯ
แผงลอยจาหน่ายอาหาร
เจ้าของร้านขายของชา
มินมิ าร์ท ซูเปอร์มาเก็ต
660,000
ในเขต
กองสาธารณสุขฯ
เทศบาล

10,000 จานวน 10 หมู่บา้ น กองสาธารณสุขฯ
ในเขตพื้นที่เทศบาลฯ

ที่สถานบริการระดับปฐมภูมิ และทุตยิ ภูมิ
ต่อไป โดยการบริการด้านสาธารณสุข
ร่วมกับภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2562

หน้า 40

ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
4 โครงการป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออกในชุมชน

5 โครงการป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อที่เกิดจากสัตว์สู่คน

6 โครงการตรวจสอบคุณภาพ
น้าดื่ม น้าบริโภคในชุมชน

รายละเอียดของโครงการ/
งบประมาณ
สถานที่
หน่วย
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
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.
เผยแพร่ความรู้ สร้างความเข้าใจ และ
180,000 จานวน 10 หมู่บา้ น กองสาธารณสุขฯ
ความตระหนักที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่อง
ในเขตพื้นที่เทศบาลฯ
โรคไข้เลือดออก รณรงค์ปอ้ งกันโรค
ไข้เลือดออกด้วยการพ่นหมอกควัน
และสารวจทาลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย
จัดกิจกรรมรณรงค์ปอ้ งกันโรคไข้หวัดนก
และให้ความรู้แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยง
ในเรื่อง การป้องกันโรคติดต่อจากสัตว์
สู่คน
ออกตรวจสอบสถานที่ผลิตน้าดื่ม
ของชุมชน และตู้น้าหยอดเหรียญ
และเสริมสร้างให้ผู้เกี่ยวข้องมีองค์
ความรู้ ตiะหนักต่อปัญหาที่จะส่ง
ผลกระทบต่อสุขภาพ

7 โครงการสัตว์ปลอดโรค
สารวจข้อมูลสัตว์เลี้ยงประเภทสุนัข แมว
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนขั บ้า หมูบ่ ้านในเขตเทศบาลฯ สร้างเสริม

20,000 จานวน 10 หมู่บา้ น กองสาธารณสุขฯ
ในเขตพื้นที่เทศบาลฯ

20,000 -แหล่งน้าอุปโภค

กองสาธารณสุข

และบริโภค จานวน
10 หมู่บ้าน
-ตู้น้าหยอดเหรียญ
อัตโนมัติ ในเขตพื้นที่
ทต.ป่าซาง

50,000

จานวน 10 หมู่บา้ น
ในเขตพื้นที่เทศบาลฯ

กองสาธารณสุข

ความรู้ และความเข้าใจแก่ประชาชน
ในเรื่องของการป้องกันการเกิดโรค
พิษสุนัขบ้าในคนและสัตว์เลี้ยง ตลอดจน
ได้ตระหนักถึงความสาคัญในการนาสัตว์
ไปรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2562

หน้า 41

ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
8 อุดหนุนตามโครงการ
พระราชดาริดา้ นสาธารณสุข

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้ น ตาม
โครงการพระราชดาริดา้ นสาธารณสุข
สาหรับหมู่บา้ น บ้านละ 20,000 บาท
จานวน 10 หมู่บา้ น

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2562

งบประมาณ

สถานที่
หน่วย
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
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 จานวน 10 หมู่บา้ น กองสาธารณสุขฯ
ในเขตพื้นที่เทศบาลฯ

หน้า 42

7. ภายใต้ยุทธศาสตร์ดา้ นการเมือง-การบริหาร
-แผนงานบริหารงานทั่วไป
-แผนงานการรักษาความสงบภายใน
-แผนงานการศึกษา
-แผนงานสาธารณสุข
-แผนงานเคหะและชุมชน
-แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
-แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2562

หน้า 43

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง-การบริหาร
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
1 โครงการเชิดชูเกียรติพนักงาน
ลูกจ้างผู้มคี ณ
ุ ธรรมจริยธรรม
ในการปฏิบตั ริ าชการและให้
บริการดีเด่น

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ พนักงาน
ลูกจ้าง ของเทศบาลผู้มคี ณ
ุ ธรรมจริยธรรม
ในการปฏิบตั ริ าชการและให้บริการ
ประชาชนดีเด่น

2 โครงการตามนโยบายต่างๆ
ของรัฐ

ดานินการตามนโยบายต่างๆ ของรัฐบาล
ได้ครบถ้วน ร้อยละ 100

3 โครงการเทศบาลพบประชาชน เพื่อพบปะเยี่ยมเยือนและรับทราบ
ปัญหาของประชาชน
4 โครงการปลูกต้นไม้เฉลิม
พระเกียรติ

ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการแสดงความจงรักภักดีตอ่
สถาบันพระมหากษัตริย์

5 โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้
และพัฒนาทักษะการปฏิบตั ิ
ราชการ สาหรับพนักงาน
เทศบาลลูกจ้าง ของเทศบาล
ตาบลป่าซาง

เพื่อให้บคุ ลากรของเทศบาลตาบลป่าซาง
ได้รับพัฒนาสมรรถนะหลัก ด้านมุ่งสัมฤทธิ์
สามารถดึงศักยภาพของตนเองมาใช้
ประโยชน์ในการปฏิบตั งิ านและปฏิบตั ิ
ราชการได้ถูกต้องตามระเบียบ

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2562

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ
10,000 ในเขตเทศบาล

หน่วย
ดาเนินการ
สานักปลัด

30,000 ในเขตเทศบาล

สานักปลัด

30,000 ในเขตเทศบาล

สานักปลัด

5,000 ในเขตเทศบาล

สานักปลัด

10,000 ในเขตเทศบาล

สานักปลัด

พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
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 44

ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
6 โครงการฝึกอบรมมาตรฐาน
คุณธรรมจริยธรรมและเพิ่ม
ประสิทธิภาพ พนักงาน ลูกจ้าง
เทศบาลตาบลป่าซาง

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจาตลอดจนลูกจ้างที่ได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบตั หิ น้าที่ ได้รับความรู้
ด้านสิทธิประโยชน์ฯ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ แนวคิดและวิธีการปฏิบตั ิ
ราชการด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

งบประมาณ

สถานที่
หน่วย
ดาเนินการ
ดาเนินการ
20,000 ภายใน/
งานการ
นอกเขต เจ้าหน้าที่
เทศบาล
สานักปลัด
ตาบลป่าซาง

7 โครงการลดใช้พลังงาน

พนักงาน เจ้าหน้าที่มพี ฤติกรรมการใช้
พลังงานอย่างประหยัด

10,000 ในเขตเทศบาล

สานักปลัด

8 โครงการวันท้องถิ่นไทย

ส่งเสริมและจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่
ผลการดาเนินงานของเทศบาลฯ

10,000 ในเขตเทศบาล

สานักปลัด

9 โครงการวันเทศบาล

จัดกิจกรรมวันเทศบาล และประกอบพิธีทาง
ศาสนา เพื่อสร้างจิตสานึกและธารงไว้
ซึ่งประเพณีอนั ดีงาม

30,000 ในเขตเทศบาล

สานักปลัด

10,000 ในเขตเทศบาล

สานักปลัด

10 โครงการส่งเสริมการทาเกษตร ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร ส่งเสริม
ปลอดภัย
การใช้สารชีวภัณฑ์ พัฒนาความสามารถ
เกษตรกร

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2562

พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
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
โครงการ/กิจกรรม
ที่
11 โครงการส่งเสริมทาการ
เกษตร 4.0

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ดา้ นการทา
การเกษตร 4.0

12 เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอป่าซาง
1.งานรัฐพิธี

13 โครงการจัดทาแผนพัฒนา
ของเทศบาลตาบลป่าซาง

จัดเตรียมโครงการด้านการพัฒนา
ด้านต่างๆ ให้อยู่ในลักษณะ
ที่พร้อมบรรจุในเอกสารงบประมาณ
ประจาปีและนาไปปฏิบตั ไิ ด้ทนั ที
เมื่อได้รับงบประมาณจากส่วนกลาง/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ
10,000 ในเขตเทศบาล

หน่วย
ดาเนินการ
สานักปลัด

10,000

สานักปลัด

อ.ป่าซาง

30,000 ในเขตเทศบาล

กองวิชาการ
และแผนงาน

14 โครงการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร -จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อรับทราบ
เพื่อประชาคมแผนพัฒนา
ประเด็นปัญหาและความต้องการในการ
ท้องถิ่น/แผนชุมชน เทศบาล พัฒนาท้องถิ่น
ตาบลป่าซาง
-ประชาชนตามสัดส่วนประชาคมระดับตาบล

40,000 ในเขตเทศบาล

กองวิชาการ
และแผนงาน

15 โครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารทางราชการของ
เทศบาลตาบลป่าซาง

10,000 ในเขตเทศบาล

กองวิชาการ
และแผนงาน

ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการของ
เทศบาลตาบลป่าซาง

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2562

พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
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
โครงการ/กิจกรรม
ที่
16 โครงการเผยแพร่กฏหมาย
แก่ประชาชน

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
จัดกิจกรรมเผยแพร่กฏหมายแก่ประชาชน
ภายในเขตเทศบาล

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ
20,000
ในเขต
เทศบาล

หน่วย
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
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.
กองวิชาการ
และแผนงาน

17 โครงการพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนา
คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ตาบลป่าซาง

เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการจัดทา
แผนพัฒนาคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลป่าซาง
ให้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ในการกาหนด
แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น

40,000

ในเขต
เทศบาล

กองวิชาการ
และแผนงาน

18 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
การท่องเที่ยวเทศบาลตาบล
ป่าซาง

จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์/ส่งเสริมและ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เป็นแหล่งเรียนรู้
ทางวัฒนธรรม

50,000

ในเขต
เทศบาล

กองวิชาการ
และแผนงาน

40,000

ในเขต
เทศบาล

กองวิชาการ
และแผนงาน

19 อุดหนุนส่วนราชการ
เพื่อเป็นสถานที่และสาหรับอานวย
-โครงการศูนย์ปฏิบตั กิ ารร่วม ความสะดวกในการติดต่อประสานงาน
ในการช่วยเหลือประชาชน
ระหว่างอปท.และการใช้บริการประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาเภอป่าซาง จังหวัดลาพูน

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2562

หน้า 47

ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
20 โครงการพัฒนารายได้

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
-บริการรับชาระภาษีนอกสถานที,่
บริการถึงที่ รับชาระภาษีถึงบ้าน
-ประชาสัมพันธ์ในลักษณะต่างๆ เช่น
การจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ
เสียงตามสาย เว็บไซต์ ให้ประชาชนรับทราบ
ขั้นตอนในการชาระภาษีและภาษีที่จัดเก็บ
ดังกล่าว เทศบาลได้นาไปพัฒนาท้องถิ่น
และจัดทาบริการสาธารณะ

21 จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการ
ปฏิบตั งิ านของเทศบาลและ
ปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือ
เครื่องใช้ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งาน
ได้ดี
จัดซื้อครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
-โต๊ะทางานพร้อมเก้าอี้สาหรับผู้บริหาร
ชุดๆ ละ 30,000 บาท จานวน 1 ชุด
-เก้าอี้ทางาน จานวน 4 ตัวๆ ละ
1,600.-บาท
-เครื่องทาลายเอกสาร แบบตัดตรง
ทาลายครั้งละ 10 แผ่น จานวน 1 เครื่องๆ
ละ 20,000 บาท

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2562

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ
10,000
ในเขต
เทศบาล

หน่วย
ดาเนินการ
กองคลัง

30,000 สานักงาน
ทต.ป่าซาง
6,400 สานักงาน
ทต.ป่าซาง
20,000 สานักงาน
ทต.ป่าซาง

สานักปลัด

พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

สานักปลัด
สานักปลัด

หน้า 48

ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภณ
ั ฑ์
ครุภณ
ั ฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่
ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
-จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด
CCTV ภายในบริเวณสานักงาน ทต.ป่าซาง
จานวน 11 จุด
-เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สาหรับ
งานสานักงาน จานวน 2 เครื่องๆ ละ
17,000 บาท
-เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สาหรับงาน
ประมวลผล* จานวน 1 เครื่องๆ ละ
21,000 บาท
-เครื่องพิมพ์แบบ Multifunction
แบบฉีดหมึก (Inkjet) จานวน 1 เครื่อง
-สแกนเนอร์ สาหรับงานเก็บเอกสารระดับ
ศูนย์บริการ แบบที่ 1 จานวน 1 เครื่องๆ
ละ 18,000 บาท
ค่าบารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาล
ที่ชารุดเสียหาย ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
-ชุดรับ-ส่งไมโครโฟนไร้สาย (ไมค์ลอยคู่)
จานวน 1 ชุด
-แอมป์ขยายเสียง จานวน 2 ตัว
-เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน
(จอขนาดไม่นอ้ ยกว่า 19 นิ้ว)
จานวน 2 เครื่องๆ ละ 16,000 บาท
ค่าบารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาล
ที่ชารุดเสียหาย ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2562

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ
สานักงาน
ทต.ป่าซาง

หน่วย
ดาเนินการ
สานักปลัด

34,000

สานักงาน
ทต.ป่าซาง

สานักปลัด

21,000

สานักงาน
ทต.ป่าซาง

สานักปลัด

7,900

สานักงาน
ทต.ป่าซาง
สานักงาน
ทต.ป่าซาง

สานักปลัด

สานักงาน
ทต.ป่าซาง
สานักงาน
ทต.ป่าซาง
สานักงาน
สานักงาน
ทต.ป่าซาง

สานักปลัด

500,000

18,000

30,000
4,000
30,000
32,000

20,000

สานักงาน
ทต.ป่าซาง

พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

สานักปลัด

กองวิชาการฯ
กองวิชาการฯ
กองวิชาการฯ

กองวิชาการฯ

หน้า 49

ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
- เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)
ขนาด 18,000 BTU จานวน 1 เครื่อง
-เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน
(จอขนาดไม่นอ้ ยกว่า 19 นิ้ว)
จานวน 3 เครื่องๆ ละ 16,000 บาท
-เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับประมวลผล
แบบที่ 2 จานวน 1 เครื่อง
-เครื่องสารองไฟ ขนาด 800 VA
จานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 2,500 บาท
-เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED
ขาวดา ชนิด Network แบบที่ 1
(27 หน้า/นาที) จานวน 2 เครื่องๆ ละ
7,900 บาท
ค่าบารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาล
ที่ชารุดเสียหาย ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2562

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ
สานักงาน
ทต.ป่าซาง

หน่วย
ดาเนินการ
กองคลัง

48,000

สานักงาน
ทต.ป่าซาง

กองคลัง

30,000

สานักงาน
ทต.ป่าซาง
สานักงาน
ทต.ป่าซาง
สานักงาน
ทต.ป่าซาง

กองคลัง

สานักงาน
ทต.ป่าซาง

กองคลัง

28,600

7,500
15,800

20,000

พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กองคลัง
กองคลัง

หน้า 50

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง-การบริหาร
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/
ที่
กิจกรรม
1 โครงการจัดตั้งหมู่บา้ นเข้มแข็ง จัดตั้งหมู่บา้ นเข้มแข็งป้องกันการพนัน
ป้องกันการพนันและยาเสพติด และยาเสพติด

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ
20,000
ในเขต
เทศบาล

หน่วย
ดาเนินการ
สานักปลัด

2 โครงการจิตอาสาป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

เพื่อสร้างจิตสานึกในด้านจิตสาธารณะ
หรือจิตอาสาให้แก่ประชาชนและฝึกกิจกรรม
จิตสาธารณะอย่างต่อเนื่อง

10,000 ห้องประชุม
สภาเทศบาล
ตาบลป่าซาง

สานักปลัด

3 โครงการซักซ้อมแผนป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
ในชุมชน

เตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่
ในการช่วยเหลือประชาชนจาก
สาธารณภัย

20,000

ม.5
ต.ปากบ่อง

สานักปลัด

4 โครงการฝึกอบรมพัฒนา
เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ าน
ศักยภาพ อปพร.และเจ้าหน้าที่ ของ อปพร. เมื่อเกิดภัยพิบตั ติ า่ งๆ
งานป้องกันและบรรเทา
ในอนาคต
สาธารณภัย

20,000

ในเขต
เทศบาล

สานักปลัด

5 โครงการหนูไม่จมน้าแน่
ถ้าช่วยกันดูแลและป้องกัน

10,000

ในเขต
เทศบาล

สานักปลัด

ฝึกทักษะการเรียนรู้ในการช่วยเหลือตนเอง
ตลอดจนการเอาชีวิตรอดจากการจมน้า

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2562

พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
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 51

ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/
ที่
กิจกรรม
6 จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการ
ปฏิบตั งิ านของเทศบาลและ
ปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือ
เครื่องใช้ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งาน
ได้ดี
ครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะ
-ป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจ จานวน 2 ป้าย
ราคาป้ายละ 9,300.-บาท
ครุภณ
ั ฑ์โฆษณาและ
-กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล ความละเอียด
เผยแพร่
16 ล้านพิกเซล จานวน 1 กล้อง
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
ค่าบารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาล
ที่ชารุดเสียหาย ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุง
ค่าบารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาล
ครุภณ
ั ฑ์
ที่ชารุดเสียหาย ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2562

งบประมาณ

18,600
13,600
100,000
30,000

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วย
ดาเนินการ

สานักงาน
ทต.ป่าซาง
สานักงาน
ทต.ป่าซาง
สานักงาน
ทต.ป่าซาง
สานักงาน
ทต.ป่าซาง

สานักปลัด
(งานป้องกัน)
สานักปลัด
(งานป้องกัน)
สานักปลัด
(งานป้องกัน)
สานักปลัด
(งานป้องกัน)

พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
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

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง-การบริหาร
แผนงานการศึกษา
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/
ที่
กิจกรรม
1 จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการ
ปฏิบตั งิ านของเทศบาลและ
ปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือ
เครื่องใช้ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งาน
ได้ดี
ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
-เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED
ขาวดา ชนิด Network แบบที่ 1
(27 หน้า/นาที) จานวน 1 เครื่อง
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
ค่าบารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาล
ที่ชารุดเสียหาย ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วย
ดาเนินการ

7,900

สานักงาน
ทต.ป่าซาง

กองการศึกษา

10,000

สานักงาน
ทต.ป่าซาง

กองการศึกษา

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภณ
ั ฑ์

ค่าบารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาล
ที่ชารุดเสียหาย ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

10,000

สานักงาน
ทต.ป่าซาง

กองการศึกษา

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

ค่าบารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาล
ที่ชารุดเสียหาย ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

10,000

ศพด./ รร.
อนุบาล
ทต.ป่าซาง

กองการศึกษา

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2562

พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
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 53

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง-การบริหาร
แผนงานสาธารณสุข
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/
ที่
กิจกรรม
1 จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการ
ปฏิบตั งิ านของเทศบาลและ
ปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือ
เครื่องใช้ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งาน
ได้ดี
-จัดซื้อครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
-ตู้เหล็กเก็บเอกสาร จานวน 1 ตู้
แบบ 2 บาน มีมอื จับ ชนิดบิด มีแผ่นชั้น
ปรับระดับ 3 ชั้น คุณสมบัตติ ามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม (มอก.)
-จัดซื้อครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะ
-รถเข็น 2 ล้อ พ่วงท้ายมอเตอร์ไซค์
และขนส่ง
จานวน 10 คัน เสริมด้ามจับได้แข็งแรง
สองข้าง มีเพลารองรับกระบะ มีขาตั้ง
แบบสปริงล้อเข็นเป็นแบบล้อรถมอเตอร์ไซค์
-เครื่องพ่นหมอกควัน จานวน 2 เครื่อง
ครุภณ
ั ฑ์วิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์
ราคาเครื่องละ 59,000 บาท
-จัดซื้อครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์

-เครื่องพิมพ์ Multifunction
แบบฉีดหมึก (Inkjet) จานวน 1 เครื่อง
-เครื่องสารองไฟ ขนาด 800 VA
จานวน 1 เครื่อง

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2562

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วย
ดาเนินการ

5,500

สานักงาน
ทต.ป่าซาง

กองสาธารณสุขฯ

30,000

สานักงาน
ทต.ป่าซาง

กองสาธารณสุขฯ

118,000

สานักงาน
ทต.ป่าซาง

กองสาธารณสุขฯ

7,900

สานักงาน
ทต.ป่าซาง
สานักงาน
ทต.ป่าซาง

กองสาธารณสุขฯ

2,500

พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กองสาธารณสุขฯ

หน้า 54

ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภณ
ั ฑ์

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
ค่าบารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาล
ที่ชารุดเสียหาย ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ค่าบารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาล
ที่ชารุดเสียหาย ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2562

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ
30,000 สานักงาน
ทต.ป่าซาง
50,000 สานักงาน
ทต.ป่าซาง

หน่วย
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
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.
กองสาธารณสุขฯ
กองสาธารณสุขฯ
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง-การบริหาร
แผนงานเคหะและชุมชน
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/
ที่
กิจกรรม
1 โครงการพัฒนาศักยภาพ
เพื่อจัดอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการ
คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ตรวจรับงานจ้างและเจ้าหน้าที่
เทศบาลตาบลป่าซาง
2 จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการ
ปฏิบตั งิ านของเทศบาลและ
ปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือ
เครื่องใช้ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งาน
ได้ดี
-จัดซื้อครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
-เครือ่ งปรับอากาศแบบแยกส่วน
ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)
ขนาด 24,000 BTU จานวน 1 เครื่อง
-ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม ค่าบารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาล
ที่ชารุดเสียหาย ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
-ค่าบารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภณ
ั ฑ์
-ค่าบารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง

ค่าบารุงรักษาครุภณ
ั ฑ์ขนาดใหญ่ที่ชารุด
เสียหาย ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงสิ่งก่อสร้างต่างๆ
ของเทศบาลตาบลป่าซาง

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2562

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ
10,000 เทศบาล

หน่วย
ดาเนินการ
กองช่าง

32,400

สานักงาน
ทต.ป่าซาง

กองช่าง

50,000

สานักงาน
ทต.ป่าซาง

กองช่าง

100,000

สานักงาน
ทต.ป่าซาง
300,000 ในเขตเทศบาล
ตาบลป่าซาง

พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กองช่าง
กองช่าง
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง-การบริหาร
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/
ที่
กิจกรรม
1 จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการ
ปฏิบตั งิ านของเทศบาลและ
ปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือ
เครื่องใช้ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งาน
ได้ดี
-จัดซื้อครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
-เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED
ขาวดา ชนิด Network แบบที่ 1
(27 หน้า/นาที) จานวน 1 เครื่อง
-ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

ค่าบารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาล
ที่ชารุดเสียหาย ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2562

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วย
ดาเนินการ

7,900

สานักงาน
ทต.ป่าซาง

กองสวัสดิการฯ

10,000

สานักงาน
ทต.ป่าซาง

กองสวัสดิการฯ

พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
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
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
1 เงินอุดหนุนส่วนราชการ

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอป่าซาง
-งานเทศกาลลาไยจังหวัดลาพูน
-งานพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาว
จังหวัดลาพูน
-งานประเพณีสงกรานต์อาเภอป่าซาง

2 จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการ
ปฏิบตั งิ านของเทศบาลและ
ปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือ
เครื่องใช้ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งาน
ได้ดี
-จัดซื้อครุภณ
ั ฑ์งานบ้าน
-เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง
งานครัว
จานวน 1 เครื่อง

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2562

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วย
ดาเนินการ

12,000 จังหวัดลาพูน

กองการศึกษา

30,000 จังหวัดลาพูน

กองการศึกษา

50,000 ในเขตเทศบาล
ตาบลป่าซาง

กองการศึกษา

9,500

สานักงาน
ทต.ป่าซาง

พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กองการศึกษา
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โครงการเพือ่ การพัฒนาท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของ อบจ.ลาพูน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

-แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/
ที่
กิจกรรม
1 ก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านฉางข้าวน้อยใต้ ถนน คสล.ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 368 ม.
ม. 4 ต.ป่าซาง เชื่อมบ้านม่วงน้อย
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่นอ้ ยกว่า 1,840 ตร.ม.
อ.ป่าซาง จ.ลาพูน
2 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจร
แบบพาราแอสฟัสท์ตกิ คอนกรีต
(Over Lay) สายทางบ้านก้อง ม.5
ต.ปากบ่อง เชื่อมบ้านสันนา ม.1 ต.ป่าซาง
อ.ป่าซาง จ.ลาพูน
3 ก่อสร้างถนนคสล. สายเลียบคันคลอง
บ้านล้อง ม.2 ต.ป่าซาง เชื่อมบ้านหนองผา
ม.4 ต.ปากบ่อง อ.ป่าซาง จ.ลาพูน

สถานที่
ดาเนินการ
848,000 ม.4 ต.ป่าซาง
เชื่อมบ้านม่วงน้อย
ม.4 ต.ม่วงน้อย

หน่วย
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
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.
กองช่าง
อบจ.ลาพูน

ถนนแบบพาราแอสฟัสท์ตกิ คอนกรีต
(Over Lay) ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม.
ยาว 431 ม. พื้นที่มี ผิวจราจรไม่นอ้ ยกว่า
2,155 ตร.ม.

990,000 ม.5 ต.ปากบ่อง
เชื่อมบ้านสันนา
ม.1 ต.ป่าซาง

กองช่าง
อบจ.ลาพูน

ถนนคสล. ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม.
ยาว 168 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่นอ้ ยกว่า
480 ตร.ม.

408,000 ม.2 ต.ป่าซาง
เชื่อม ม.4
ต.ปากบ่อง

กองช่าง
อบจ.ลาพูน

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

งบประมาณ

หน้า 59

โครงการที่ขอรับเงินงบประมาณสนับสนุน ตามแผนปฏิบัตริ าชการจังหวัดลาพูน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

-แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
1 ปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบ
ประปาหมู่บา้ น บ้านล้อง ม.2 ต.ป่าซาง

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
ระบบประปาหมู่บา้ น บ้านล้อง ม.2 ต.ป่าซาง

งบประมาณ
927,000

สถานที่
ดาเนินการ
ม.2 ต.ป่าซาง

2 ปรับปรุงซ่อมแซมโดยเสริมผิวแอสฟัลท์ตกิ เสริมผิวแอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น
มีพื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า 15,817 ตร.ม.
ลพ.ถ.18033 สายถนนประชาอุทศิ
1032 เชื่อมหนองดู่ ต.ป่าซาง
มีพื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า 15,817 ตร.ม.
พร้อมรางระบายน้า เทศบาลตาบลป่าซาง
อาเภอป่าซาง จังหวัดลาพูน

6,388,000

3 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้ น
หมู่ที่ 4 ต.ปากบ่อง

2,493,000 หมู่ที่ 4 ต.ปากบ่อง

ระบบประปาหมู่บา้ น หมู่ที่ 4 ต.ปากบ่อง

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สายถนน
ประชาอุทศิ
1032
เชื่อมหนองดู่
ต.ป่าซาง

หน่วย
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
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.
กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา และการกีฬา
แผนงานการศึกษา
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
1 ชุดอุปกรณ์สาหรับห้องเรียนโครงการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบลป่าซาง

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
จัดซื้อชุดอุปกรณ์สาหรับห้องเรียนโครงการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบลป่าซาง

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

งบประมาณ
30,700

สถานที่
ดาเนินการ
ศพด./
รร.อนุบาล
ทต.ป่าซาง

หน่วย
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
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.
กองการศึกษา

หน้า 61

